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Önsöz
Sevgili öğrenciler,
Günlük yaşamımızda veritabanları hemen her
yerde karşımıza çıkıyor. Öyle ki doktor randevunuzdan tren, otobüs, uçak biletinize, bankalardan vergi borcunuza, kimlik bilgilerinize
kadar hemen her şey veritabanlarında depolanıyor. Doğumdan ölüme veritabanlarında bir
kayıt olarak yer alıyoruz desek abartmış olmayız. Bizler bütün bu verilere bilgisayar, tablet,
akıllı cep telefonlarından ulaşıyor ve bir takım
işlemler yapıyoruz. Bana en yakın eczane nerede, şu anda bulunduğum yere yakın arkadaşlarım var mı, gibi sorulara veritabanlarını
kullanarak yanıt arıyoruz.
Peki bu kadar hayatımızın içine giren bu kavram ne anlama geliyor? Bilgi elde etmek için
kullanılan amaca uygun olarak düzenlenmiş
veri topluluğuna veritabanı denir. Veritabanı
düzenli olarak toplanan verileri birbirleri ile
ilişkilendirilerek veriyi bilgiye dönüştürmeye yarayan bir araçtır. Coğrafi Bilgi Sistemleri’ndeki gelişmeler artık veritabanı kavramını
bu tanımların dışına çıkmaya zorluyor. Sadece veritabanından değil, konumsal veritabanı
kavramından da söz ediliyor.
Bu bağlamda Konumsal Veritabanı-I adlı bu
kitapta, veritabanını Coğrafi Bilgi Sistemleri
içinde kullanan, temel veritabanı işleyişine gereksinim duyan, öğrenci, araştırmacı, personel
konumundaki kişilere veritabanı ve konumsal
veritabanı kavramlarını tanıtmak, yapılarındaki benzerlikleri ve farkları açıklamak, iki farklı yapıdaki sorgulama çeşitliliğini aktarmak
amaçlanmıştır. Kitap toplam sekiz bölümden

oluşmaktadır. Birinci bölümde veri ve bilgi
arasındaki temel farklar, konumsal veri ve konumsal bilgi kavramları açıklanmıştır. İkinci
bölümde veritabanı kuramı, veritabanı yönetim sistemleri ve yapılandırılmış sorgulama
dili anlatılmıştır. Üçüncü bölümde veritabanı
modelleri ve günümüze kadar tarihsel gelişimi
ele alınmıştır. Dördüncü bölümde veritabanı
bileşenlerinden tablo, sorgu ve dizin kavramları incelenmiş, veri tipleri ve anahtar bilgi alanı kavramlarına değinilmiştir. Beşinci bölümde bire bir, birden çoğa ve çoktan çoğa olarak
tanımlanan tablolar arası ilişkiler örneklerle
açıklanmış ve veritabanında sorgulamalar irdelenmiştir. Altıncı bölümde ilişkisel veritabanı tasarım ilkeleri, tasarım basamakları ve
örneklerle E-R ve R-M diyagramları oluşturulmuştur. Yedinci bölümde Coğrafi Bilgi Sistemlerinde özniteliğe bağlı sorgulamalar detaylandırılmış ve konumsal nesne ile öznitelik
verisi ilişkisi incelenmiştir. Son olarak sekizinci
bölümde ise konuma dayalı sorgulamalar anlatılmış ve konuma dayalı sorgulama araçları
örneklerle tanıtılmıştır. Bölümlerde konu ile
ilgili açıklayıcı, gerçek dünyadan örneklere yer
verilmiş olup, sıra sizde soruları ile okuyucuların kendini sınamasına olanak sunulmuştur.
Konumsal Veritabanı-I kitabının, Coğrafi Bilgi
Sistemleri ile uğraşan, konumsal veritabanı ile
çalışan herkese yararlı olması dileğiyle…
Editör
Dr.Öğr.Üyesi Hakan UYGUÇGİL
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Bölüm 1

öğrenme çıktıları

Temel Kavramlar
Bilgi Hiyerarşisi

1
3

1 Bilgi hiyerarşisi basamaklarını
listeleyebilme
2 Veri ve bilgi kavramlarını tanımlayabilme ve
aralarındaki ilişkiyi açıklayabilme

Veritabanı
4 Veritabanı kavramını açıklayabilme

2
4

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri ve Bilgi
Kavramı
3 Konumsal veri ve konumsal bilgi
kavramlarını tanımlayabilme

Konumsal Veritabanı
5 Konumsal veritabanı kavramını anlatabilme
ve avantajlarını sıralayabilme

Anahtar Sözcükler: • Veri • Bilgi • Bilgelik • Konumsal Veri • Konumsal Bilgi • Öznitelik Verisi
• Veritabanı • Konumsal Veritabanı

2

Konumsal Veritabanı–I

GİRİŞ
İnsanlığa ait kültürel evrim tarihi tarih öncesi
çağlar (prehistorik) ve tarih çağları (historik) olmak
üzere ikiye ayrılır. Bu dönemlerin isimlendirilmesinde, insanlığı etkileyen evrensel nitelikli olaylar
esas alınmıştır. Bu dönemler belirlenirken sosyal,
siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeler önemli rol
oynamıştır. Yazının bulunmasıyla tarih öncesi dönemler sona ermiş, tarihin yazdığı dönemler başlamıştır. Tarihin yazdığı çağlar her toplumda aynı
zamanda yaşanmamıştır. Yazıyı bulup kullanmayı
başaran toplumlar, tarih çağlarına daha önce geçmişlerdir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Çağ_(zaman), Erişim tarihi: 03.03.2016).
Tarih çağları ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın
çağ olarak adlandırılan evrelere ayırılmaktadır. Tarihçilere göre yakın çağ M.S.1789 yılında Fransız
İhtilali ile başlar ve günümüze kadar devam eder.
Gelecekte tarihçiler yakın çağın bitiş tarihini belirleyecek ve bilgi çağının başlangıcını saptayacaklardır. Aslında bazı kaynaklara göre bu tarihler şimdiden belirlenmiş durumdadır.
Bilgi çağı bilişim ve iletişim teknolojilerindeki
gelişimin insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik,
ve bilimsel değişimin yönünü yeniden belirlediği
ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı döneme
verilen addır. Başta imalat sanayii olmak üzere,
ulaştırma, inşaat ve enerji sektörlerindeki gelişmelerin toplumsal ve ekonomik değişimin itici gücü
olduğu endüstri toplumunun gelecekte neye evirileceği konusundaki tartışmalar 1950’lerin sonlarında başlamıştır (Webster, 2002). Başlangıçta
bu döneme Endüstri Sonrası Çağı denmiştir (Bell,
1976). 1980’lerde internetin kullanımının yaygınlaşması ve nihayet 1995’te tamamen serbest bırakılmasından sonra endüstri sonrası terimi yerini bilgi
(enformasyon) sözcüğüyle değiştirmiştir (Castells,
1999). Kavram Türkçe’ye Bilişim Çağı ya da Bilgi
Çağı olarak yerleşmiştir. Günümüzde Bilgi Çağı
terimi, 1990’lardan bugüne kadar olan süre için
kullanılmaktadır (https://tr.wikipedia.org/wiki/
Çağ_(zaman), Erişim tarihi: 03.03.2016).
Bilgi çağı olarak adlandırdığımız, yaşadığımız çağın en önemli kazanımlarından biri veriye ve bilgiye
ulaşım olanaklarının inanılmaz artışıdır. İnternetin
kullanılmaya başlaması ile sayısal platforma aktarılan veri yığınları, veritabanlarına, sayısal kütüphanelere, daha da ötesi akıllı kataloglama sistemlerine
dönüşmüştür. Web 2.0 teknolojisi ile etkileşimli bir
platforma dönüşen internet, Web 3.0 ve HTML5
kavramları ile her türlü verinin kullanıcılar tarafından üretilmesi ve paylaşılması noktasına ulaşmıştır.

BİLGİ HİYERARŞİSİ
Bilgi çağının inanılmaz bir hızla gelişmesi kavram kargaşasını beraberinde getirmiş, en basit hali
ile veri ve bilgi kavramlarının sürekli olarak karıştırılmasına, hatta çoğu zaman eş anlamlı ya da
birbirinin yerine kullanılmasına neden olmuştur.
Aslında uzun yıllardır bu karmaşa üzerinde tartışılmaktadır. Bilgi Bilimi altında tartışılan, veri basamakları olarak tanımlanabilecek;
• Veri (Data)
• Bilgi (Information)
• Bilgi Birikimi (Knowledge)
• Bilgelik (Wisdom)
kavramları, Bilgi Hiyerarşisi (Data-Information-Knowledge-Wisdom; DIKW Hierarchy) olarak
adlandırılmaktadır.
Bilgi hiyerarşisi kavramı, bilgi basamakları olarak ilk defa Çinli coğrafyacı Yi-Fu Tuan ve sosyolog tarihçi Daniel Bell tarafından ortaya atılmıştır.
1980 yılında İrlandalı mühendis Mike Cooley ise
aynı hiyerarşiye benzer bir yapıya otomasyon ve bilgisayarlaşma konusunda değinmiştir. 1988 yılında
Uluslararası Sistemler Birliği Derneği (International
Society for the Systems Sciences) teorisyeni Russell
Ackoff tarafından bilgi basamakları tekrar gündeme
alınmış, bilgi birikimi ve bilgelik basamakları eklenerek genel hatları ile şekillendirilmiştir. Ackoff,
bilgi hiyerarşisini grafik olarak hiç ele almamasına
rağmen bir piramit şeklinde tanımlanmasını önermiştir. Nathan Shedroff 1994 yılında bilgi tasarımı
konseptinde kitap bölümü olarak DIKW Piramidi
gösterimini sunmuştur (Resim 1.1).

WISDOM
KNOWLEDGE
INFORMATION
DATA

Resim 1.1 Bilgi Hiyerarşisi (DIKW Pyramid)
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_Pyramid,
Erişim tarihi: 11.02.2016
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Temel Kavramlar

Veri
Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu
ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel
veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel
veriler olarak adlandırılmaktadır (http://tr.wikipedia.
org/wiki/Veri, Erişim tarihi: 08.02.2016). Veri; olay,
sayı, resim, sözcük, vb. her şeyi kapsayan bir kavramdır. Veri kaynağını, ilişkili olduğu olguyu bulmak
için “Ne?” sorusuna yanıt aranır.
Veri işlenmediği sürece bir anlam içermez. En
yalın tanımıyla veri bilginin ham, işlenmemiş halidir. Başka bir tanımla, genellikle problem çözümlerinde kullanılan haliyle veri bilinmeyeni bulmaya
yarayan şey olarak açıklanabilir. Türk Dil Kurumu
(TDK) tarafından yayımlanan Türkçe sözlükte
veri; bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done, olarak
tanımlanmaktadır.
Veri bir amaca yönelik, bir araya getirilmiş sistemli gerçekler bütünü, her türlü işaret, harf ve
rakamlar topluluğudur. Veri bilginin içeriği olmasına karşın, tüm veriler bilgi elde etmek için kullanılamaz. Verilerin düzgün olarak toplanmış ve
organize edilmiş olması bilgi oluşumu için önemlidir. Verinin amaca uygun yararlı bilgiye dönüşebilmesi için;
• İlgili olması (amaca uygun, gerekli düzeyde
yeterince detay içermesi),
• Güvenilir, doğru ve doğrulanabilir olması,
• Güncel ve zamanında elde ediliyor olması
(amaçlara bağlı olarak),
• Eksiksiz olması (nitelik, konumsal ve zamansal açıdan),
• Anlaşılır olması,
• Uyumlu olması (diğer veri kaynakları ile),
• Rahat ve kolay işlenebilmesi
gereklidir.
Her veri bilgi elde etmek için kullanılamaz. Verinin bilgiye dönüşmesi anlamlandırılması, anlam
kazandırılması ile mümkündür. İşlenmemiş ham
veri kavramı, verinin toplanmış ve herhangi bir işleme tabi tutulmadan önceki halidir. İşlenmiş veri
kavramı ise verinin anlamlandırılmadan, yani bilgiye dönüşmeden önce düzenlenmesi, gruplanması, hatalı verilerin ayıklanması, bilgiye dönüştürme
işleminde kullanılacak belirli bir formata sokulması olarak açıklanabilir.
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Veri yalın haliyle bilgi edinmek için kullanılan ham gerçekler ve işlenmemiş malzemelerdir.

Resim 1.2 Anlamlandırılmamış ham sayısal değerler, veri
Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/
Image/5080, Erişim tarihi: 25.02.2016

Bilgi
Türkçe’de bilgi sözcüğü İngilizce information ve
knowledge sözcüklerine karşılık gelen bir sözcüktür. Her ikisinin de Türkçe çevirisi bilgidir. Hem
information, hem de knowledge sözcüğünün bilgi
olarak Türkçe’ye çevrilmesi karmaşaya neden olmaktadır. Information sözcüğü bazı kaynaklarda
Arapça kökenli sözcük olan malumat (ma’lūmāt)
olarak Türkçe’ye çevrilirken, bazı kaynaklarda ise
Fransızca’dan dilimize giren enformasyon sözcüğü
kullanılmıştır. Latin kökenli dillerde information
tanıtım, danışma, kısa bilgi (info) anlamlarında da
kullanılmaktadır.
Anlamsal açıdan incelendiğinde verinin işlenerek anlam kazandığı haline bilgi, bilginin ham
haline ise veri denir. Dikkat edilmesi gereken nokta, verinin her işlenmesi sonucunda bilgi elde edilemeyeceğidir. Verinin bilgi olabilmesi için anlam
kazandırılması gerekir. Ham verinin düzenlenerek,
hataları ayıklanarak, belirli bir formata sokularak
işlenmesi sonucunda bilgi değil işlenmiş veri elde
edilir.
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Resim 1.3 Verinin işlenerek anlamlandırılmış, grafiklere
dönüştürülmüş hali, bilgi

Kaynak: http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/Photo/
Image/19127, Erişim tarihi: 25.02.2016

Veri ile bilgi arasındaki ilişkiyi bir örnek ile
açıklamaya çalışalım. Bir kişinin doğum tarihini
ilk duyduğumuzda kişinin yaşı ile ilgili bir bilgimiz yoktur. Doğum tarihi sayılardan oluşan ham
veridir ve beynimizde doğrudan imgelenmez. O
günün tarihinden kişinin doğum tarihini çıkararak
kişinin yaşını hesaplarız. Başka bir ifadeyle kişinin
yaş bilgisini veriyi işleyerek anlamlandırırız (Uyguçgil, 2015a).

Bilgi Birikimi
Information ve knowledge sözcüklerinin dilimize çevirisinde yaşanan belirsizlik sadece çevirilerde
değil anlamsal olarak da mevcuttur. İki kavram arasındaki geçiş belirgin sınırlarda değildir. Bu farkı
tanımlayabilmek adına knowledge sözcüğü, sözlük
anlamından farklı olarak, bilgi birikimi olarak çevrilmiştir. Knowledge sözcük kökü olarak “know:
bilmek” fiilinden gelmekte olup, bilme ve anlama
kapasitesi, bilme aşinalığı anlamındadır. Bu bağlamda bilgi birikimi kavramı algılama, araştırma,
öğrenme ve keşfetme gibi yöntemlerle deneyim
ve eğitimin sağladığı aşinalık, farkındalık ya da
öğrenme becerilerine sahiplik olarak tanımlanabilir. Ünlü Yunan filozof Platon bilgi birikimi kavramını “doğrulanmış, ispatlanmış gerçek inanç”
olarak ifade etmiştir. Bilgi birikimi örtülü anlamı
ile deneyimlenmiş beceri ya da uzmanlık olarak
algılanabilir. Bu bakış açısıyla incelendiğinde bilgi
birikimi deneyim, değer yargısı, belirli bir konuya
ilişkin (bağlamsal) birikim, uzmanlık öngörüsü ve
deneyime bağlı, gerekçesi tanımlanabilen sezgi gibi
niteliklerin karışımı olarak tanımlanabilir.

Belirli bir konuda zamanla biriken bilgi, ayıklanıp sınıflandıktan ve düzenlendikten sonra, genelliği ölçüsünde bilgi birikimine dönüşmektedir. Bu
açıdan, bilgi özel bir konunun anlaşılmasına ya da
özel bir problemin çözümüne hizmet ederken, bilgi
birikimi görece daha genel bir konunun anlaşılması
veya belirli türden problemlerin tümünün çözülmesi için kullanılmaktadır (http://tr.wikipedia.org/
wiki/Enformasyon, Erişim tarihi: 11.02.2016).
Bilgi birikimi kişilerde zihinde oluşurken, kurumlarda belge ve dokümantasyonun yanı sıra,
organize olmuş süreçler, uygulama geçmişi, normlar ve kurum hafızası olarak görülür. Bu bağlamda
know-how terimi karşımıza çıkar. Know-how literatürde ticari bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bir kurumun herhangi bir yöntemin nasıl uygulanacağını
ticari anlamda pazarlaması, kurumsal bilgi birikiminin aktarılmasıdır.

Bilgelik
Bilgelik (wisdom), bilgi edinme, idrak, görgü,
sağduyu ve sezgisel anlayış ile birlikte bu hususiyetleri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesi
olarak tanımlanır. Bu vasıfları taşıyan kişiye bilge
denir. Bilginin, sağduyu, derin görüşlülük ve muhakemeli mantık ile uygulanmasına bilgelik adı
verilir. Akıl ve bilgelik anlamları bazı durumlarda
birbiriyle örtüşür. Bilgelik veya derin görüş, bir
meziyet olarak kültürel, felsefi ve dinî kaynaklarda
geçmektedir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgelik,
Erişim tarihi: 20.02.2016).
Bilgelik etkinliği en üst düzeye çıkaran yetenek
olarak tanımlanabilir. Akıl, erdem, değer yargıları
ve duygular bilgelikte aktif olarak rol alır. Bilgelik
değer katmak demektir. Bilgelikte yargı, değerlendirme, analitik düşünme adı verilen zihinsel
fonksiyonlar gereklidir. Bilge kişide etik ve estetik
değerler bir arada bulunmalıdır. Bilgeliğe geçiş bireyin niteliksel bir yükselme durumudur. Bilgelik,
bilginin sentez yoluyla tam anlamıyla bütünleştirilmesi ve sindirilmesi durumudur.
Bilgelik bilgi hiyerarşisine göre piramidin en
üst düzeyidir. Araştırılan veriler düzenlenerek bilgi
halini alır. Bilgilerin ilişkilendirilerek bilgi birikimine dönüşmesi, derinlemesine düşünce ile geçmiş
deneyimlerle anlamlandırıldığında bilgeliğe ulaşılabilir. Bilge kişi, parçaların toplanması, birleştirilmesi ile bütünü oluşturduktan sonra tüm geçmiş
deneyimlerini bir bağlamda toparlayarak bütünleri
birleştirir ve orijinalliğe ulaşır (Resim 1.4).
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Resim 1.4 Bilgelik Basamakları (DIKW Pyramid)
Kaynak: http://kvaes.wordpress.com/2013/05/31/data-knowledge-information-wisdom/, Erişim tarihi: 20.02.2016

Bilgi hiyerarşisindeki kavramları incelediğimizde, yalnızca verinin veritabanlarında depolanabildiğini ve işlenebildiğini, bilgisayar sistemleri ile analiz
edilerek bilgi elde edildiğini görürüz. Bilgi birikimi
veritabanında depolanamaz, işlenemez. Bilgi birikimi yalnızca insan beyninde depolanmaktadır. Bilgi
birikimi kurumsal ise, bir işin nasıl yapılacağı, hangi
yöntemin kullanılacağı, uygulama aşamasında karşılaşılan sorunların elde edilmiş deneyimlerle nasıl

aşılacağı, kurum bünyesinde çalışan personel tarafından, yani insan tarafından bilinmekte ve aktarılmaktadır. Bilgelik bütün bu kavramların üzerinde
piramidin en üst basamağındaki insani bir erdem
olarak karşımıza çıkar. Bu noktada kitabın adından
da anlaşılacağı üzere, konumsal veritabanında işlenebilen veri ve bilgi bizim odaklandığımız kavramlardır. Bu bağlamda konumsal veritabanının kullanıldığı ortam Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) akla gelir.

araştırmalarla
ilişkilendir
BIG DATA
“Big Data” yani Türkçesi “Büyük Veri”, tanımı
sadece “diskte çok fazla yer kaplayan veri” anlamına
değil, aynı zamanda geleneksel yöntem ve araçlarla
işlenemeyen veri anlamına da geliyor. Teknolojinin ilerlemesi, internetin gelişmesi ve sosyal medya
devrimi sayesinde bilginin gücünün öne çıkması
iş yapma şeklimizi kökten değiştirdi. Firmalar bir
adım öne geçebilmek için fark yaratmak zorundalar. Bu yüzden artık en ufak bir bilginin bile ne
kadar önemli olduğu anlaşılmış durumda. Peki, bu
kadar değerli olan bu veriler nerede?
Aslına bakarsanız bu veriler her yerde. Hatta
biz her gün bunun bir parçası oluyoruz. İnternet
kullanırken yaptığımız her tıklama çok önemli bir veri. RFID ve sensör teknolojileri giderek
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yaygınlaşıyor, bağlı bulundukları ortamlar ile ilgili sürekli veri topluyor. Gelecekte daha yaygın
olacağı kesin ve şimdiden bazı otomobiller sürüş
istatistiklerini toplamaya başladılar bile. İşte bütün bunlar, finansal veriler, medikal veriler, hepsi
birleştiğinde dev veriyi oluşturuyor. Peki, bu kadar çok veri nasıl saklanıyor?
Teknolojinin gelişmesi donanım fiyatlarının
düşmesine sebep olduğu halde, saklanması gereken verilerin büyüklüğü ve çokluğu nedeniyle
donanım maliyetlerini aşırı derecede yükseltebilir. Terrabyte büyüklüğündeki verileri saklayacak
diskler ev kullanıcısına kadar inmişken dev veri
petabyte, exabyte, belki zettabyte seviyesinde bile
olabilir. 2000 yılında tüm dünyada 800,000 petabyte büyüklüğünde veri saklandı. 2020 yılında
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bu verinin 35 zetabyte olacağı tahmin ediliyor.
Örneğin Twitter her gün 7 TB, Facebook 10 TB
ve bazı kurumlar her gün her saat TB’larca veri
saklıyor. Ancak yüksek maliyetli donanımlarla
saklayabileceğimiz bu dev veriyi daha az maliyetli, basit donanımların açık kaynaklı dağıtık dosya
sistemleri ile birleştirilmesiyle oluşan dev veri çözümlerinde saklamak mümkün. Peki, bu dev boyuttaki veriler nasıl işlenebilir ve ihtiyaç duyulan
bilgiler elde edilir?
Yüksek hacimli arama motoru hizmeti veren bir firma olduğumuzu varsayalım. Arama
motorumuzda her gün milyonlarca kelime aranıyor, milyonlarca tıklama yapılıyor. Eğer klasik
yöntemler kullanıyor olsaydık bu verileri saklayabilmek için büyük ihtimalle milyon dolarlık
donanım üzerinde çalışan yüzbinlerce dolarlık
veritabanı sistemine sahip olmamız gerekirdi.
Diyelim ki bu sisteme sahibiz, birbiri ile ilişkili
olan kelimelerin analizini yapmak istediğimiz zaman bunu SQL sorguları ile yapabilmemiz pek
mümkün değildir. Sorgu işlemleri o kadar uzun
sürebilir ki çıkartacağımız sonuç güncelliğini bile
yitirebilir. Başka bir engel de, bu verilerin yapılandırılmamış (unstructured) olarak tutuluyor
olması durumu. Yani klasik yöntemlerle dev verinin işlenebilmesi pek söz konusu değil. Dev veri,
ancak dev veri çözümleri ile işlenebilir.
Google klasik yöntemleri kullanmayarak,
ihtiyacı olan teknolojiyi kendisi geliştirerek başarıya ulaştı. Google milyarlarca internet sayfasının verisini Google File System üzerinde tutuyor,
veritabanı olarak Big Table kullanıyor, dev veriyi
işlemek için MapReduce kullanıyor. Bu teknolojilerin hepsi düşük maliyetli binlerce bilgisayarın
bir araya gelerek oluşturduğu kümeler üzerinde
çalışıyor. Benzer bir şekilde Amazon da verilerini
DynamoDB üzerinde tutuyor.
Google, Amazon gibi firmalar geliştirdiği
teknolojiler, yaptıkları çalışmalar ile ilgili akade-

mik yazılar yayınlıyorlar. Yayınladıkları yazılardan esinlenen Doug Cutting gibi bazı yazılımcılar benzer teknolojileri açık kaynaklı olarak
geliştiriyorlar. Bunların en güzel örnekleri genelde Apache projeleri olarak ortaya çıkan Lucene,
Solr, Hadoop, HBase gibi projeler. Bu projelerin
her biri dev veriyi kullanabilen başarılı projeler.
İkinci jenerasyon diyebileceğimiz firmalardan Facebook, Twitter, Linkedin gibi firmalar
dev veri için geliştirdikleri projeleri kendilerine
saklamayıp açık kaynaklı olarak yayınlayarak
bir adım ileriye gidiyorlar. Cassandra, Hive, Pig,
Voldemort, Storm, IndexTank projeleri bunlara
örnek. Bunların dışında MongoDB, Riak, Redis
gibi yüzlerce dev veri işlemek üzerine geliştirilmiş projeler mevcut ve neredeyse her gün buna
bir yenisi katılıyor. Bu esnada dev verinin önem
kazanmasıyla mevcut projeler de hem finansal
destek buluyor hem de teknolojik olarak olgunlaşıyor. Peki dev veri ile neler yapılabilir?
İhtiyacımız olan bilgiler dev verinin içerisinde mevcut. Bir bilgi teknolojileri şirketi sistemlerinin yaptığı her hareketi kaydedip, “hangi
hatalar birbirleriyle ilişkili”, “hangi problem sisteminizin performansını ne kadar etkiliyor” gibi
soruların cevaplarını bulabilir. Bir banka, müşterilerin hareketlerinden dolandırıcılık teşebbüsünü tespit edebilir. E-posta servis sağlayıcı tüm
e-postaları analiz ederek hangilerinin spam olduğunu tespit edebilir. Sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının beğeni ve paylaşımlarını analiz ederek
ona en uygun reklamları gösterebilir. Bir mağaza
müşterilerinin aldığı ürünleri analiz ederek onlara en uygun ürünleri önerip satışlarını arttırabilir.
Yani, dev veri geleceğe ışık tutar.
Kaynak: http://devveri.com/big-data, (Erişim tarihi: 04.12.2015)Aaa

ÖÇ 1 Bilgi hiyerarşisi basamaklarını listeleyebilme
ÖÇ 2 Veri ve bilgi kavramlarını tanımlayabilme ve aralarındaki ilişkiyi açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Veri ve bilgi arasındaki temel fark nedir?

Bilgi hiyerarşisi basamaklarını gösteren DIKW piramidini çizin.

Bilgelik vasıflarını inceleyerek, bilge kişide olması
gereken özellikleri arkadaşlarınızla paylaşın.
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE
VERİ ve BİLGİ KAVRAMI
CBS’nin en önemli bileşenlerinden biri veridir.
Grafik yapıdaki konumsal veriler ve tanımlayıcı nitelikteki sözel öznitelik verileri, ilgili kaynaklardan
oluşturulabileceği gibi, önceden hazırlanmış veriler
de CBS platformuna aktarılabilir. CBS konumsal
ve konumsal olmayan veriyi entegre ederek tek platformda depolayabilir, işleyebilir ve analiz edebilir.
CBS projelerinde işlevselliği sağlamak için en
temel bileşen veridir. Verinin toplanması ve veritabanı ortamına aktarılması en çok zaman ve maliyet
gerektiren işlemler dizisidir. Verinin istenen kalitede oluşturulması, toplanması ve sisteme aktarılması CBS projeleri için çok önemlidir. Veri seti içindeki hataların düzeltilmesi çok maliyetli olmakta
ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Veri setindeki
hatalar CBS’de analiz sonuçlarının doğruluğunu
önemli ölçüde etkilemektedir.
Veri setinin kalitesi kontrol edilerek CBS kullanıcılarına veri hakkında bilgi verilmelidir. Verinin kim tarafından, hangi kaynaktan, hangi tarihte üretildiği, verinin güncelleme tarihi, ölçeği
vb. özelliklerine metaveri adı verilir. Başka bir deyişle metaveri, verinin verisi olarak tanımlanabilir.
CBS’de verinin hangi kaynaktan üretildiği, verinin
üretiminde kullanılan yöntemler, veri formatı, verinin konumsal referansı vb. özelliklerin kullanıcıya sunulmadan tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca orijinal veri kaynağının üretim tarihi, verinin

CBS platformuna aktarılma tarihi, veride yapılan
güncellemeler ve güncelleme tarihleri CBS kullanıcılarına metaveri ile sunulur.

Konumsal veriyi toplamaya, saklamaya, güncellemeye, işlemeye, gerektiğinde
oluşturmaya, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; temel bileşenleri veri, yazılım, donanım, yöntem ve personel olan,
kurumsal ve organizasyonel entegrasyon
gerektiren bilgi sistemlerinin genel adına
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denir.

Konumsal Veri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında veri
ve bilgi kavramları biraz tür ve tanım açısından
değişse de birbirleri ile ilişkileri açısından aynı
kural geçerlidir. Veri bilginin ham hali, bilgi ise
verinin işlenmiş ve anlamlandırılmış halidir. Herhangi bir nesnenin, olayın, sayısal ve sözel değerin
coğrafi konumunu ifade etmek için kullanılan veriye konumsal veri adı verilir. “Nerede” sorusuna
yanıt olan her değer konumsal veridir. Koordinat
değeri, adres, yer tarifi vb. konum belirten her şey
konumsal veri olarak tanımlanabilir. Resim 1.5’de
herhangi bir olgunun koordinat değerleri, nokta
ile modellenmiş konumsal veri örneği olarak gösterilmektedir.

Resim 1.5 Konumsal veri örneği
Kaynak: Google Haritalar
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Coğrafi Bilgi Sistemlerinde konumsal veri (spatial data) kavramı, yalnızca koordinat değeri, adres
ya da yol tarifini kapsamaz. Varlıkların modellenerek harita üzerinde gösterilmesi de konumsal veri
kavramı ile ifade edilir. Ölçeğe bağlı olarak nokta,
çizgi ve poligon olarak modellenen nesne ve olayların geometrik büyüklükleri, geometrik şekilleri ve
bulundukları konum, konumsal veri kullanılarak
harita ortamına aktarılır. Tanımlayacak olursak konumsal veri, nesne veya olayların ölçeğe bağlı olarak geometrik büyüklüğünü, geometrik şeklini ve
konumunu ifade eder.

Konumsal Bilgi
Veri ve bilgi ilişkisindeki kuralı hatırlarsak, konumsal verinin işlenmiş ve anlamlandırılmış haline
konumsal bilgi adını verebiliriz. Konumsal veri ve
konumsal bilgi ilişkisini bir örnekle açıklayamaya
çalışalım. Bir bayrak direği düşünelim, yüksekliği 29,53 metre, taban çapı 440 mm, bayrak direğinin tepe çapı 115 mm kalınlığında olsun. Bu
özellikleri “Ne?” sorusuna yanıt verecek nitelikte.
Veri tanımını hatırlarsak, bunlar bayrak direğinin
nitelik ve niceliklerini ifade eden verilerdir. Artık
bu nesnenin ne olduğunu ve özelliklerini biliyoruz. Ancak verinin konumsal olabilmesi için “Nerede?” sorusuna yanıt bulmamız gerekiyor. Bayrak
direğinin bulunduğu koordinatlar 39o55’28,99”
K, 32o50’13,94” D olarak verilmiş. Bu koordinat
değerleri, özelliklerini bildiğimiz bayrak direğinin
dünya üzerindeki konumunu belirttiği için, konumsal veri olarak ifade edilmektedir. Ancak bu
koordinat değerlerine bakarak bayrak direğinin nerede olduğunu zihnimizde imgeleyemedik henüz.
Başka bir anlatımla koordinat değerleri bizim için
şu anda sadece sayılardan ibaret. Koordinat değerlerini kullanarak beynimizin anlamlandıracağı bir
konumdan bahsedemeyiz. Ham değer olarak verilmiş koordinat değerlerini yani konumsal veriyi
işleyerek konumsal bilgi elde edersek o zaman anlamlandıracağımız konumu bulabiliriz. Bu amaçla,
verilen koordinat değerleri Google Earth yazılımına girildiğinde bayrak direğinin Anıtkabir’de olduğu görülecektir. Anıtkabir’de Çankaya yönündeki
merdivenlerin ortasında, sağında 23 Nisan Kulesi,
solunda Milli Misak Kulesi bulunan bayrak direği
şeklinde konumu tarif ettiğimizde artık zihnimizde
bu konumu imgeleyebilmekteyiz.

Görüldüğü üzere konumsal veriyi işleyerek, anlamlandıracağımız konumsal bilgi elde edebiliriz.
Veri ve bilgi arasındaki ilişkiye benzer kural, konumsal veri ve konumsal bilgi kavramları arasında
da bulunmaktadır. Konumsal veri, konumsal bilginin ham halidir. Konumsal bilgi konumsal verinin
işlenmiş ve anlamlandırılmış şeklidir.

Öznitelik Verisi
Konumsal bilgi kavramını açıklarken kullandığımız bayrak direği örneğini hatırlayalım. Bayrak
direğinin yüksekliği, taban çapı ve tepe çapı ile ilgili veriler bayrak direğinin öznitelik verileridir. Bu
veriler, konusu geçen bayrak direğinin nitel ve nicel
karakteristik özelliklerini tanımlayan verilerdir.
Konumsal bir nesne veya olay ile ilgili olup konum verisi içermeyen, ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilen, konumsal
nesne veya olayların nitelik ve nicelik gibi karakteristik özelliklerini belirten, Coğrafi Bilgi Sistemleri
platformunda tablo olarak gösterilen sayı, metin,
resim vb. verilere öznitelik verisi (attribute data) adı
verilir. Öznitelik verisini normal veriden ayıran tek
fark, öznitelik verilerinin konumsal nesne ve olaylar ile ilgili ve ilişkili olmasıdır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri platformunda veriyi
anlamlandırmak adına nesnelerin veya olayların
yalnızca konumsal verileri işlenmez. CBS’de konumsal verilerin yanı sıra ilişkili öznitelik verileri
de işlenir. Öyle ki bu ilişkili yapı diğer sistemlerde
yapılamayan sorgulamalar ile konumsal nesnelerin
öznitelik verilerinden tematik haritalar üretilebilir.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin diğer sistemlerden üstünlüğü konumsal verileri ve onlarla ilişkili öznitelik verilerini bir arada işleyerek anlamlı haritalar
yani görsel imgeler üretilmesidir.
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ÖÇ 3 Konumsal veri ve konumsal bilgi kavramlarını tanımlayabilme

Araştır 2

Metaveri nedir?
önemlidir?

Neden

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Yaşadığınız binanın koordinatlarını Google Maps ya
da Google Earth yazılımında bulun.

Konumsal veri ve konumsal
bilgi arasındaki ilişkiyi anlatın.

VERİTABANI
Günümüz teknolojisi ile günlük yaşantımızda
veritabanları hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Doktor randevumuzdan, tren, otobüs, uçak
biletimize, bankalardan vergi borcumuza, kimlik
bilgilerimizden araç ve gayrimenkul sahipliklerine
kadar hemen her şey veritabanlarında depolanmaktadır. Öyle ki doğumdan ölüme veritabanlarında
bir kayıt olarak yer alıyoruz benzetmesi bir abartı
olmaz. Bizler bütün bu verilere bilgisayar, tablet
ve akıllı cep telefonlarımızdan ulaşıyor ve birtakım
işlemler yapıyoruz. Doğrudan hayatımızın içine
giren bu kavram ne anlama geliyor? Tanımlamak
gerekirse, bilgi elde etmek için kullanılan, amaca
uygun olarak düzenlenmiş veri topluluğuna veritabanı denir.

Bilgisayarın insanoğlunun yaşamına girmeden
önceki zamanları düşünelim. Örneğin nüfus kayıtları defterlerde ciltler halinde depolanmakta ve işlenmekteydi. Hasta ve hastane kayıtları defterlerde
ya da hasta kartlarında saklanmaktaydı. Kayıtlara
kolay ulaşabilmek adına belirli bir düzene göre sıralanır, hasta ile ilgili kayda ulaşılması istendiğinde o düzene göre o kart bulunurdu. Geçmişte özel
olarak tasarlanmış, harflere göre sıralanmış adres
defterleri vardı. Adres veya telefon numaraları isim
ya da soy isime göre o defterlere yazılırdı. Kayıtlar
belirli bir düzende oldukları için, istenilen kişinin
telefon numarasına düzensiz kayıtlara göre daha
kolay ulaşılırdı. (Resim 1.6).

Bilgi elde etmek için kullanılan, amaca
uygun olarak düzenlenmiş veri topluluğuna veritabanı denir.

Veritabanı, sistematik erişim olanağı bulunan,
yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler olan düzenli veriler topluluğudur (http://www.turkcebilgi.com/
veritabanı#bilgi, Erişim tarihi: 26.02.2016). Veri
artışıyla birlikte bilgisayarda veri depolama ve veriye erişim konularında yeni yöntemlere gereksinim duyulmuştur. Bu amaçla veritabanları; büyük
yığınlar halindeki verileri depolamada geleneksel
yöntem olan ‘‘dosya-işleme sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir (http://tr.wikipedia.org/
wiki/, Erişim tarihi: 26.02.2016).
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Resim 1.6 Adres ve telefon defteri
Kaynak: http://ebay.co.uk, Erişim tarihi: 29.02.2016

Sonraları hayatımıza bilgisayarlar girdi. Bu verileri bilgisayarlarda dosya-işleme sistemi ile depolamaya başladık. Ancak veri arttıkça karmaşa oluştu.
Bilgisayarlar hızlı olmalarına rağmen, veri çoğaldığında istediğimiz kayda ulaşmamız, elle aramaktan
daha hızlı da olsa yine de zaman alıyordu. Veritaba-
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nı bu sorunlara çözüm aramak, veriye daha kısa sürede ulaşmak, daha düzenli ve birden fazla kişinin
aynı veri üzerinde veriyi işleyebilmesini sağlamak
için tasarlandı. Günümüzde artık ciltler dolusu
nüfus kütükleri yok. Hasta kartları yerine veritabanında hasta kayıtları var. Adres ve telefon defterleri telefonlarımızda kayıtlı. İstediğimiz veriye artık
eskisinden çok ama çok daha hızlı ulaşabiliyoruz.
Veritabanlarında verileri depoladığımız ve işlediğimizde verileri sıkıştırarak saklayabiliyoruz.
Kâğıtlarda, kartlarda ve defterlerde sakladığımız
evraklar için bunu yapamıyorduk. Örneğin bir ilaç
deposunda hangi ilaçtan kaç tane var, hangisinin tükenmiş ya da tükenmek üzere olduğunu veritabanı
hızı ile anında raporlayabiliyoruz. Geleneksel yöntemlerle stok işlemlerinde malzeme sayımı yapmamız gerekiyordu. Başka bir örnek verirsek; toplam
nüfusumuzu bulabilmek için ülkemizde 5 yılda bir
nüfus sayımı yapıyorduk ve sayım günü sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Evraklar yangın vb. herhangi bir nedenle zarar görebiliyordu ve yedekleri
yoktu. Ancak bugün kayıtların zarar görebilmeleri
çok ender koşullarda mümkün, dahası onları düzenli olarak yedekliyor ve yeniden işleme alabiliyoruz.
Veritabanlarının bize sağladığı en temel avantajlar;
• Dizinler yardımı ile aradığımız kayıtlara en
hızlı şekilde ulaşmamızı sağlar,
• Belirtilen kurallar doğrultusunda veri tekrarını önler,
• Veriye birden fazla kullanıcının aynı anda
erişimini sağlar,
• Kullanıcılara özgü arayüz tasarımı ile kolay
kullanım sunar,
• Eksik veri alanlarının düzenlenmesine destek verir,
• Yedekleme olanağı ile veri güvenliği sağlar
şeklinde listelenebilir.

Hesap Tablosu Yazılımları ve
Veritabanları
Bilindiği üzere veritabanları verileri tablolarda depolar, işler ve sorgular. Peki hesap tabloları
(Microsoft Excel) gibi kullanımı daha kolay tablo
oluşturma ve işleme yazılımları varken neden veritabanına gerek duyulmaktadır? Veritabanlarının
hesap tablosu yazılımlarından en önemli farkı, verinin çoklu kullanıcı ortamında paylaşılabilmesidir.
Örnekle açıklamak gerekirse; ağa bağlı bilgisayar

ortamında bir hesap tablosu yazılımı dosyası (Microsoft Excel dosyası) oluşturduğumuzu varsayalım.
Ağ ortamında bütün kullanıcılar bu dosyayı açtığında aynı şekilde görecektir. Kullanıcılardan biri
veriyi başka bir veri sütununa göre sıralayıp kaydettiğinde, ikinci kullanıcı artık ilk kullanıcının düzenlemesini görecektir. Eğer iki kullanıcı aynı anda
aynı dosyayı açarsa, yapılan işlemlerden sonra en
son kaydeden kullanıcının düzenlemesi kaydedilecek, ilk kaydedilen dosyadaki değişiklikler kaybolacaktır. Bu duruma alternatif olarak bütün kullanıcıların kendi kopyalarını oluşturarak sakladıklarını
düşünelim. Her kullanıcı kendi kopyası üzerinde
değişiklik yapacağı için kullanıcılar diğer kopyalardaki veri güncellemelerine ulaşamayacaktır.
Veritabanlarında bu sorun çoklu ortamda veri
paylaşımı ile çözülmüştür. Tablodaki herhangi bir
satırda yani kayıtta bir değişiklik yapılacağı zaman,
kayıt düzenlemesi bitinceye kadar o kayıt kilitlenir
ve işlem bittikten sonra diğer kullanıcıların kullanımına sunulur. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, tablo kilitlenmez yalnızca düzenlemenin
yapıldığı tek kayıt yani satır düzenleme süresince
kilitlenir ve düzenleme sonunda diğer kullanıcılar
bu değişikliğe ulaşabilir.
Veritabanlarını hesap tablosu yazılımlarından
üstün kılan diğer bir özellik ise görüntü listeleri
(view) kavramıdır. Veri tablolarda depolanır, ancak
her kullanıcı kendi istediği yapıda veriyi görüntüleyebilir. Örneğin birinci kullanıcı herhangi bir
veri sütununu büyükten küçüğe sıralamışken, aynı
anda ikinci kullanıcı küçükten büyüğe sıralamış
olabilir. Hatta bazı sütunları gizleyebilir. Veritabanlarının bu özelliği kullanıcıya özgü arayüz tasarımı
ve görüntü listesi (view) oluşturularak sağlanır.
Görüntü listelerinin en güçlü yanı, listelerin
isteğe bağlı olarak farklı tablolardan (birden fazla
tablo) veri sütunlarını tek bir tabloymuş gibi ilişkilendirerek gösterebilmesidir. Gösterim listeleri
orijinal veri tablolarının tasarımında bir değişikliğe
neden olmaz. Veri tablolarda depolanır, amaca ve
kullanıcı isteklerine bağlı olarak ilişkilendirilerek
görüntü listeleri oluşturulur.
Özetlemek gerekirse, döküm için kişisel tabloların tasarımında ve tablolardaki aritmetik hesaplamalarda, hesap tablosu yazılımları kullanımı kolay
arayüzler sunmaktadır. Veritabanları daha gelişmiş,
çoklu kullanıcı ortamlarında veri paylaşımı sağlayan, tablolar arası ilişki kurarak veri tekrarını engelleyen, kullanıcılara özgü arayüz tasarımına olanak sunan daha profesyonel yazılımlardır.
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yaşamla ilişkilendir

Türkiye’nin ilk ulusal gıda kompozisyon
veritabanı hizmette
Ulusal gıda kompozisyon veritabanı “TürKomp”, başta tüketici olmak üzere gıda ve tarımdan sağlığa kadar çok sayıda sektöre internet üzerinden hizmet verecek.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen
Türkiye’nin ilk ulusal gıda kompozisyon veritabanı “TürKomp”, başta tüketici olmak üzere
gıda ve tarımdan sağlığa kadar çok sayıda sektöre internet üzerinden hizmet verecek. Kullanıcı,
“http://www.turkomp.gov.tr” adresinden “detaylı arama” ile istediği gıdadaki enerji ve besin ögelerini kolaylıkla öğrenebilecek.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre, üç kuruluşun iş birliği
ile toplam 12 Ar-Ge kuruluşundan, 43 Ar-Ge
personeli ile 4,4 milyon liralık bütçe ve 4 yıllık
çalışma sonunda ulusal gıda içerikleri belirlenerek bir veritabanında toplandı.
Veritabanının oluşturulmasında tüm Türkiye taranarak, ülkemizde üretilen ve tüketilen et,
süt, meyve ve sebze ürünleri, sıvı ve katı yağlar
gibi 14 farklı gıda grubundan, 582 gıda maddesine ait 105 farklı gıda bileşeni incelenerek 60 bin
civarında veri kaydedildi.
Çalışmada ayrıca 53 geleneksel gıdaya ait
gıda kompozisyon verileri de elde edilerek ürünlerin tarihsel kökenleriyle ilgili bilgi derlendi. Bu
gıdalara ait üretim yöntemleri yerinde incelenerek kayıt altına alındı.

12

Kendi verisini üreten 7’inci ülkeyiz
Ulusal gıda kompozisyon veritabanı
TürKomp’un ABD, Fransa, Hollanda, İngiltere,
Almanya ve Danimarka’nın ardından dünyada
kendi verilerini üreten 7’inci veritabanı olduğuna
dikkat çekilen açıklamada, verilerin tamamının,
uluslararası standartlarda ve güvenilir yöntemlerle elde edildiği belirtildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen
TürKomp’un gıda, tarım ve sağlık sektörünün
yanı sıra başta tüketici olmak üzere üreticiler, sanayiciler, bilim adamları ve diyetisyenlere hizmet
verecek bir başarıya imza attığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bu veritabanı ile gıda kompozisyon verileri
bugüne kadar başka ülkelere ait veri tabanlarından
karşılanmakta iken TürKomp ile tükettiğimiz gıdalara ait daha doğru verilere ulaşma imkânı elde
edilmiş oldu. TürKomp’a, Türkçe ve İngilizce dil
seçeneği ile bedelsiz olarak internet üzerinden
http://www.turkomp.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Kısaca TürKomp adıyla hizmete giren veritabanında gıdaya, bileşene ve beslenmeye göre
arama yapılabiliyor. Gıdaya göre aramada, içeriği
öğrenilmek istenen gıda maddesinin adı listeden
seçilerek ya da arama kutusuna yazılarak içeriğinde bulunan tüm bileşenler görülebiliyor. Bileşene göre (proteinler, karbonhidratlar, vitaminler,
mineraller gibi) aramada gıdalar bileşen miktarına göre çoktan aza doğru sıralanıyor. Buna göre
örneğin, A vitamini olan gıdalar öğrenilmek isteniyorsa bileşen kısmına A vitamini yazılarak,
en fazladan en aza şeklinde sıralanmış olarak A
vitamini içeren gıdalar görülebiliyor.”
Kaynak:
http://www.bloomberght.com/
haberler/haber/1791421-turkiyenin-ilk-ulusalgida-kompozisyon-veri-tabani-hizmette, (Erişim
tarihi: 04.12.2015)
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ÖÇ 4 Veritabanı kavramını açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Microsoft Excel gibi tablo
hazırlayabildiğimiz
daha
kolay kullanılabilen hesap
tablosu yazılımları varken
neden veritabanı kullanılır?

https://tckimlik.nvi.gov.tr/
TCKimlikNo/Dogrulama.
aspx web adresinden MERNİS veritabanı üzerinde kimlik bilgileriniz doğrulayın.

Veritabanlarının bize sağladığı avantajları listeleyin.

KONUMSAL VERİTABANI
Veri ve konumsal veri tanımlarını incelediğimizde, bu iki kavram arasındaki en önemli farkın,
bir olayın veya varlığın konumu olduğunu görürüz. Benzer şekilde verileri depolamak, işlemek ve
sorgulamak için veritabanı kullanıyorsak, konumsal verileri depolamak, işlemek ve sorgulamak için
de konumsal veritabanı kullanırız.
Konumsal verilerin depolandığı, birbirleri ile
ilişkilerinin tanımlandığı, sorgulandığı, işlendiği ve
güncellendiği, amaca uygun olarak düzenlenmiş,
konumsal veri ve onlarla ilişkili öznitelik verisi topluluğuna konumsal veritabanı denir.
Veritabanları için geçmişe göz attığımızda nasıl defterler, kartlar, dosyalardan söz ediyorsak,
konumsal veritabanı için geçmişe baktığımızda
ise karşımıza kâğıt üzerine oluşturulmuş haritalar
çıkar. İnsanoğlu, başlangıçta yalnızca savaşlar için,
yeryüzünün belirli bir yerini küçülterek bir düzlem üzerinde gösterme gereksinimi duymuştur.
Sonraları yaşadığı yeri tanıma, anlama ve planlama
amaçlı olarak haritalar üretmiştir. Zaman içerisinde
keşfettiği yerler arttıkça haritalar çoğalmış, değişik
yöntemlerle yerküreyi modellemeye başlamıştır.
Ölçeğe bağlı olarak yeryüzündeki olayları veya varlıkları nokta, çizgi ve poligon olarak modellemiş ve
haritalar üzerine aktarmıştır. Farklı ölçeklerde farklı detaylar, farklı temalarda farklı nesneler için haritaları çoğaltmış, adres defterine, hasta kartlarına
benzer şekilde, haritaları paftalarla düzenlemiştir.
Oluşturduğu haritaların zarar görmemesi için harita dolapları yapmış ve istediğinde hemen ulaşabileceği şekilde pafta isimlerine göre sıralamıştır.
Bilgisayar ortamında harita üretmeye başladıktan sonra, dosya-işleme sistemine benzer şekilde,
çizim yazılımlarında harita dosyaları oluşturmuş ve

saklamıştır. Veritabanı kavramı ortaya çıktıktan sonra, konumsal verileri veritabanı ortamında saklama
arayışı içene giren insanoğlu, teknolojinin gelişimi
ile konumsal veritabanı yapısını kurmuş, çizim yazılımlarını (CAD platformu) geliştirerek, konumsal
verileri işleyebileceği, görselleştirebileceği Coğrafi
Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarını oluşturmuştur.
Günümüzde hemen hemen bütün CBS yazılımları konumsal veritabanı kullanmakta, konumsal
verilerin yanı sıra onlarla ilişkili öznitelik verilerini
de konumsal veritabanı ortamında depolamakta, işlemekte ve sorgulamaktadır. Konumsal veritabanları
kullanıcılarla artık internet ortamında paylaşılmakta, hatta akıllı telefonlardan konumsal veritabanları
üzerinde sorgulama yapılmaktadır (Resim 1.7).

Resim 1.7 Akıllı telefonlardan konumsal veritabanı erişimi
Kaynak: http://neurogadget.com/2015/08/22/googlemaps-top-tips-and-tricks-navigate-like-a-pro/13218,
Erişim tarihi: 29.02.2016)
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Konumsal veritabanının sağladığı avantajlar:
• Kurumsal çözümlerde tüm konumsal veriler merkezi bir veritabanında sağlıklı bir şekilde depolanır
ve yönetilir,
• Konumsal veritabanında tanımlanan tablolar arası ilişkiler ve topoloji kuralları yardımı ile üretilen
verilerin veri kalitesi arttırılabilir ve güncelleme işlemlerinde hatalar en aza indirgenir,
• CBS platformundaki diğer veri formatları ile karşılaştırıldığında konumsal veritabanı ortamındaki
veriler, kolaylıkla farklı sistemlere taşınabilir ve diğer veritabanları ile entegre olabilir,
• İnternet ya da ağ tabanlı çoklu erişim ortamlarında gösterime sunulan konumsal veritabanı verilerine bağlı haritalar dinamiktir. Veri güncellemeleri gösterime doğrudan aktarılır,
• Konumsal veritabanı platformunda çoklu kullanıcı erişimi sağlandığından, konumsal veri gösterimi, güncelleme, sorgulama ve analiz birçok kullanıcı tarafından eş zamanlı yapılabilir,
• Konumsal veritabanının nesne tabanlı veritabanı yapısı sayesinde konumsal olayları ve varlıkları
yalnızca nokta, çizgi ve poligon olarak modellemenin dışında, varlıklara açma kapama vanası, tek
yönlü yol, yasak bölge gibi görev tanımları yaparak daha gerçekçi modellemeler oluşturulabilir.

ÖÇ 5 Konumsal veritabanı kavramını anlatabilme ve avantajlarını sıralayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Konumsal veritabanı nedir?

Akıllı telefonunuzun harita uygulamasını kullanarak size yakın eczaneleri
konumsal veritabanında
sorgulayın.

Konumsal veritabanlarının sağladığı avantajları
araştırarak arkadaşlarınızla paylaşın.
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ÖÇ 1

Bilgi hiyerarşisi
basamaklarını listeleyebilme

ÖÇ 2

Veri ve bilgi kavramlarını
tanımlayabilme ve
aralarındaki ilişkiyi
açıklayabilme

bölüm özeti

Bilgi Hiyerarşisi

DIKW piramidi, bilgelik hiyerarşisi, bilgi birikimi hiyerarşisi,
bilgi piramidi gibi birçok isim alan bilgi hiyerarşisi, teknolojik
gelişmeler sonucunda hızla artan veri miktarı ve keskin sınırları
olamayan kavramlar nedeni ile ortaya çıkmıştır. DIKW piramidi olarak ilk grafiksel gösterim 1994 yılında Nathan Shedroff
tarafından ortaya atılmıştır. En basit hali ile veri ve bilgi kavramlarının sürekli olarak karıştırılmasından, hatta çoğu zaman
eş anlamlı ya da birbirinin yerine kullanılmasından dolayı uzun
yıllardır Bilgi Bilimi (Information Science) altında tartışılan
bilgi hiyerarşisi basamakları;
• Veri (Data)
• Bilgi (Information)
• Bilgi Birikimi (Knowledge)
• Bilgelik (Wisdom)
olarak listelenebilir.
Sözlük anlamı olarak, bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir yargının temeli olan ana öge; ölçüm, sayım, deney ya da gözlem
yoluyla elde edilmiş, bir amaca yönelik olarak bir araya getirilmiş sistemli gerçekler bütünü; her türlü işaret, harf ve rakamlar
topluğuna veri denir. Veri işlenmediği sürece bir anlam içermez. Veri bilginin ham, işlenmemiş halidir.
Verinin işlenerek anlam kazandığı haline bilgi, bilginin ham haline ise veri denir. Bütün işlenmiş veriler bilgi oluşturmaz. Verinin bilgi olabilmesi için anlam kazandırılması gerekir. Ham
verinin düzenlenerek, hataları ayıklanarak, belirli bir formata sokularak işlenmesi sonucunda bilgi değil işlenmiş veri elde edilir.

ÖÇ 3

Konumsal veri ve konumsal bilgi
kavramlarını tanımlayabilme

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri
ve Bilgi Kavramı ilgi Hiyerarşisi

Veri ve bilgi kavramları arasındaki ilişkiye birebir benzeyen ilişki konumsal veri ve konumsal bilgi arasında da vardır. Konumsal bilginin işlenmemiş haline konumsal veri denir. “Nerede?” sorusuna yanıt olan
koordinat değeri, adres, yol tarifi vb. konum belirten her şey konumsal bilgidir. Konum bildirme dışında
konumsal unsurların modellenerek harita üzerinde nokta, çizgi ve poligon olarak gösterilmesinde konumsal
veri kullanılmaktadır. Konumsal veri, yeryüzündeki amaca uygun unsurların ölçeğe bağlı olarak geometrik
büyüklüğünü, geometrik şeklini ve konumunu tanımlar.
Her veri işlendiğinde bilgi elde edilmez ilkesi konumsal veri ve konumsal bilgi için de geçerlidir. Konumsal verinin işlenerek anlam kazandırılması sonucu konumsal bilgi elde edilebilir. Örnek vererek açıklarsak;
ülke genelinde meteoroloji ölçüm istasyonları tarafından toplanan sıcaklık verileri kullanılarak, eş sıcaklık
eğrileri elde edilmesi ve altlık bir Türkiye haritası üzerinde gösterilmesi, konumsal verinin anlamlandırılarak
konumsal bilgiye dönüştürülmesidir.
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ÖÇ 4

Veritabanı kavramını
açıklayabilme

bölüm özeti

Veritabanı

ÖÇ 5

Konumsal veritabanı kavramını
anlatabilme ve avantajlarını
sıralayabilme

Konumsal Veritabanı
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Bilgi elde etmek için kullanılan, amaca uygun olarak düzenlenmiş, sistematik erişim olanağı bulunan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler olan
düzenli veriler topluluğuna veritabanı denir. Herhangi bir veri
topluluğunun veritabanı olarak değerlendirilmesi için içerdiği
verilerin birbiri ile ilişkili olması ve bir düzen içerisinde bulunması gereklidir. Veritabanları aradığımız kayıtlara en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlarken, tanımlanan kurallar yardımı ile veriyi
tekrar etmemizi engeller. Verilerin zarar görmesi durumunda
tekrar sisteme yüklenebilmesi için yedekleme olanağı sunar. Veritabanlarını diğer sistemlerden üstün kılan en belirgin özelliği
çoklu kullanıcı ortamlarında veri paylaşımı ve güncellemesine
destek vermesidir.

Konumsal verilerin depolandığı, birbirleri ile ilişkilerinin tanımlandığı, sorgulandığı, işlendiği ve güncellendiği, amaca
uygun olarak düzenlenmiş, konumsal veri ve onlarla ilişkili öznitelik verisi topluluğuna konumsal veritabanı denir. Konumsal
veritabanı kullanımının sağladığı avantajları sıralarsak; Kurumsal çözümlerde konumsal veritabanı kullanımı, çoklu kullanıcı
ortamında konumsal verinin oluşturulma, güncelleme, erişim
ve paylaşım haklarının organize edilmesi ve yönetilmesini kolaylaştırır. Konumsal veritabanı merkezi yapısı sayesinde verinin başka bir sisteme taşınmasını veya entegre olmasını sağlar.
Konumsal veritabanı ortamında bulunan veriler kullanılarak
oluşturulan web tabanlı haritalar dinamiktir ve veri güncellemeleri doğrudan gösterime yansır. Konumsal veritabanı, konumsal unsurları nokta, çizgi ve poligon olarak modellemesinin yanı sıra, unsurlara görev tanımları yaparak daha gerçekçi
modeller oluşumuna destek verir.

Konumsal Veritabanı–I

A.
B.
C.
D.
E.

Coğrafi Bilgi Sistemi
Konumsal Hiyerarşi
Coğrafi Piramit
Bilgi Hiyerarşisi
Konumsal Veritabanı

2

Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done, olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Veri
Veri Birikimi
Bilgi
Bilgi Birikimi
Yargı

3 Bilgi hiyerarşisi basamakları incelendiğinde
bilgisayar sistemleri ile işlenebilen kavram çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bilgi - Bilgi Birikimi
Bilgi - Bilgelik
Veri - Bilgi
Veri - Bilgi Birikimi
Veri - Bilgelik

4 Geçmiş deneyimlerin bir bağlamda toparlanıp, bütünlerin birleştirildiği DIKW Piramidi basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Veri
Veri Birikimi
Bilgi
Bilgi Birikimi
Bilgelik

5 Verinin kim tarafından, hangi kaynaktan,
hangi tarihte üretildiği, verinin güncelleme tarihi,
ölçeği vb. özelliklerine ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Veri
Metaveri
Bilgi
Metabilgi
Veri süreci

6 Konumsal bir nesne veya olay ile ilgili olup
konum verisi içermeyen, ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilen, konumsal
nesne veya olayların nitelik ve nicelik gibi karakteristik özelliklerini belirten verilere ne ad verilir?
A. Veri
C. Öznitelik verisi
E. Bilgelik verisi

neler öğrendik?

1 Uzun yıllardır Bilgi Bilimi altında tartışılan,
basamakları veri (data), bilgi (information), bilgi
birikimi (knowledge) ve bilgelik (wisdom) olan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

B. Konumsal veri
D. Özellik verisi

7 Sistematik erişim olanağı bulunan, yönetilebilir,
güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı
ilişkiler olan düzenli veriler topluluğuna ne denir?
A. Sistematik veri
B. Güncelleme verisi
C. Öznitelik verisi
D. Veritabanı
E. Dosya-işleme sistemi

8 Konumsal verilerin depolandığı, birbirleri ile
ilişkilerinin tanımlandığı, sorgulandığı, işlendiği
ve güncellendiği, amaca uygun olarak düzenlenmiş, konumsal veri ve onlarla ilişkili öznitelik verisi topluluğuna ne denir?
A.
B.
C.
D.
E.

Meta veritabanı
Konumsal veritabanı
Sistematik veritabanı
Öznitelik veritabanı
İlişkisel veritabanı

9 Konumsal veritabanı yapısı icat edilmeden
önce harita dosyaları aşağıdakilerden hangisi kullanılarak bilgisayar ortamında işlenirdi?
A.
B.
C.
D.
E.

Hesap tablosu yazılımları (MS platformu)
Veritabanı platformu
Dosya-işleme sistemi (DOS platformu)
Harita-işleme sistemi (MAP platformu)
Çizim yazılımları (CAD platformu)

10 Konumsal veritabanının hangi özelliği sayesinde konumsal unsurları nokta, çizgi ve poligon olarak
modellemenin yanı sıra, unsurlara görev tanımları
yaparak daha gerçekçi modeller oluşturulabilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Nesne tabanlı veritabanı yapısı
Çok kullanıcılı erişim yapısı
İlişkisel görev yapısı
Sütun ve satırlardan oluşan yapı
Benzer niteliklerin oluşturduğu yapı
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Temel Kavramlar

1. D

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Hiyerarşisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri ve Bilgi Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Hiyerarşisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Veritabanı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Hiyerarşisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Konumsal Veritabanı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Hiyerarşisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Konumsal Veritabanı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri ve Bilgi Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Konumsal Veritabanı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 1
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Veri deney, gözlem veya araştırma yoluyla elde edilmiş, bir amaca yönelik
olarak bir araya getirilmiş sistemli gerçekler bütünü; her türlü işaret, harf ve
rakamlar topluğuna verilen isim olarak tanımlanabilir. Bilgi ise verinin işlenerek, anlamlandırılması sonucu elde edilir. Veri işlenmediği sürece bir anlam içermez. Veri bilginin ham, işlenmemiş halidir. Bilgi verinin işlenmesi ve
anlamlandırılması ile elde edilir. Her veri bilgi elde etmek için kullanılamaz.
Veri ham hali ile anlamlandırma süreci için uygun yapıda olmayabilir. Veri
hatalarının ayıklanması ve belirli bir formata sokulması için işlenmesi gerekebilir. Bu işlem verinin anlamlandırıldığını göstermez. Bu durumda elde edilen
veri işlenmiş veri olur. Verilerin düzgün olarak toplanmış ve organize edilmiş olması bilgi oluşumu için önemlidir. Verinin amaca uygun yararlı bilgiye
dönüşebilmesi için konu ile ilgili yeterli düzeyde detay içermesi, güvenilir,
güncel, zamanında elde edilmiş, eksiksiz, anlaşılır, kolay işlenebilir, doğru ve
doğrulanabilir olması gerekir.
Örnek vererek açıklamak gerekirse; ölçüm sonucu elde edilen hava sıcaklığı
değeri veridir. Sıcaklık ölçüm sonucunun 32oF (Fahrenheit) olduğunu varsayalım. Beynimiz bu sayısal değeri duyduğunda hava sıcaklığı hakkında bir
imgeleme yapmaz. Fahrenheit sıcaklık değeri daha önce deneyimlemediğiniz
bir değer olduğu için bu imgeleme oluşmaz. 32oF değerini dönüştürüp yani
veriyi işleyerek, bu değerin 0oC (Celsius) olduğunu hesapladığınızda havanın
soğuk olduğu imgesi oluşur. Daha önce deneyimlediğiniz bir sıcaklık değeri
olduğu için havanın soğuk olduğu bilgisini elde etmiş olursunuz.

Konumsal Veritabanı–I

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 2

Verinin kim tarafından, hangi kaynaktan, hangi tarihte üretildiği, verinin
güncelleme tarihi vb. özelliklerine metaveri adı verilir. Başka bir ifadeyle metaveri, verinin verisi olarak tanımlanabilir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde verinin
hangi kaynaktan üretildiği, verinin üretiminde kullanılan yöntemler, veri formatı, ölçeği, verinin konumsal referansı vb. özelliklerin kullanıcıya sunulmadan tanımlanması çok önemlidir. Ayrıca orijinal veri kaynağının üretim tarihi,
verinin CBS platformuna aktarılma tarihi, veride yapılan güncellemeler ve
güncelleme tarihleri CBS kullanıcılarına metaveri ile sunulmalıdır.

Araştır 3

Veritabanlarının en temel bileşenleri tablolardır. Veriler veritabanı tablolarında depolanır, işlenir ve sorgulanır. Microsoft Excel gibi hesap tablosu yazılımları ile oluşturduğumuz tablolar, diğer tablolarla ilişkilendirilemez. Bu durum
Microsoft Excel tablolarında veri tekrarına neden olur. Veritabanı tabloları
çok kullanıcılı ortamlarda erişime açılır, güncellenir ve işlenir. Kurumsal yapılarda tercih edilmelerinin en temel nedeni budur. Hesap tablosu yazılımlarının ağ ortamında paylaşımı mümkün olsa bile, aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından düzenlenmez.

Araştır 4

Konumsal verilerin depolandığı, birbirleri ile ilişkilerinin tanımlandığı, sorgulandığı, işlendiği ve güncellendiği, amaca uygun olarak düzenlenmiş, konumsal veri ve onlarla ilişkili öznitelik verisi topluluğuna konumsal veritabanı
denir. Kurumsal çözümlerde konumsal veritabanı tercih edilmesinin nedeni,
çok kullanıcılı ortamda veri girişi, güncellemesi, sorgulanması ve analizine
olanak tanımasıdır. Ayrıca erişim haklarının organize edilmesi ve yönetilebilmesi veri güvenliğini sağlar. Konumsal veritabanı verileri ile hazırlanan haritalar internet ortamında dinamik bir yapıda sunulmaktadır. Günümüzde akıllı
cep telefonlarımızdan bile konumsal veritabanlarına ulaşıyor, sayısal haritalar
üzerinde sorgulama işlemleri ve navigasyon hizmeti alabiliyoruz.
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öğrenme çıktıları

Veritabanı Kuramı

1
3
5

Veritabanı Yönetim Sistemleri
1 Veritabanı kuramını açıklayabilme
2 Veritabanı Yönetim Sistemlerini
tanımlayabilme

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin
Dezavantajları
4 Veritabanı Yönetim Sistemlerinin
dezavantajlarını anlatabilme

2
4

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin
Avantajları
3 Veritabanı Yönetim Sistemlerinin
avantajlarını sıralayabilme

Veritabanı Yönetim Sistemi Mimarisi
5 Veritabanı Yönetim Sistemi mimarisini
açıklayabilme

Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL)
6 Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL)
kategorilerini listeleyebilme

Anahtar Sözcükler: • Veritabanı Yönetim Sistemleri • Veri Tutarlılığı • Veri Soyutlama
• Eşzamanlılık Kontrolü • Mantıksal Şema • Alt Şema • SQL
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Konumsal Veritabanı-I

GİRİŞ
Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile birlikte isimler, telefonlar, adresler, ürünler, fiyatlar ve
aklımıza gelen her türlü veri bilgisayar ortamında
depolanmaya başlandı. Başlangıçta bilgisayar ortamında dosya sisteminde depoladığımız verileri,
dosya sayısı arttıkça aradığımız zaman bulamamaya, kaybetmeye başladık. Kurumlar bazında masaüstü bilgisayarlarda depolanan verilere, aynı kurum
içinde başkaları da ulaşmak istedi. Önceleri bu isteği karşılamak adına bilgisayarları yerel ağ (Local
Area Network – LAN) ortamına bağladık. Yerel ağ
ortamlarında dosya paylaşım sistemleri geliştirdik.
Ancak dosya paylaşım sistemlerinde aynı anda iki
kişi dosya üzerinde değişiklik yapınca sorunlar çıkmaya, üretilen veriler tutarsız olamaya, hatta dosyalar bozulmaya başladı.
Gün geçtikçe artan verileri korumak, depolamak, gerektiğinde kolayca ulaşmak ya da başkalarının bu verilere ulaşmasını sağlamak, kullandığımız
verileri verimli ve hızlı bir şekilde işlemek için veritabanı kavramı ortaya atıldı. Günümüzde özel ya
da kamu hemen her kurumda verileri depolamak
ve gerektiğinde hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına
yaygın olarak kullanılan veritabanları, bankalardan
okullara, hastanelerden nüfus müdürlüklerine, havayollarından otomotiv sektörüne kadar çok geniş
bir yelpazede yerini aldı. Öyle ki kurumsal veritabanlarının yanı sıra, akıllı telefonlar sayesinde artık
hepimizin kişisel veritabanları oluştu.

Bilgi elde etmek için kullanılan, amaca
uygun olarak düzenlenmiş, sistematik
erişim olanağı bulunan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında
tanımlı ilişkiler olan düzenli veriler topluluğuna veritabanı denir.

Önceleri yerel ağlar üzerinde paylaştığımız verileri,
internetin gelişimi ile daha geniş kitlelere ulaştırmaya başladık. Zaman içerisinde çok kullanıcılı
veritabanı ortamlarında veri depolamak, veri güncellemek, erişim hakları tanımlayabilmek, tablolar
arası ilişkiler kurabilmek ve en önemlisi bu yapıyı
yönetmek için veritabanlarının can damarı olan
Veritabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems-DBMS) geliştirildi.

Veritabanı kuramı
Veritabanları ve veritabanı yönetim sistemlerine
ilişkin araştırma ve çalışmalar bütününün genel adıdır. Veritabanı kuramının odak noktası
sorgu dillerinin karmaşıklığını ve ifade gücünü
ölçmek, bu dillerin mantıkla ilişkisini ortaya
koymaktır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Veritabanı_kuramı, Erişim tarihi: 03.03.2016).

VERİTABANI YÖNETİM
SİSTEMLERİ
Veritabanlarını oluşturmak, verilere erişim izni
olan kullanıcıları tanımlamak, işletmek, güncellemek ve veritabanı elemanları ile ilgili her türlü
yönetsel gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış sistemlerin genel adına veritabanı yönetim
sistemi denir. Çeşitli ticari kuruluşlar tarafından
Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) yazılımları
üretilmiş olup, ölçeğe bağlı olarak çeşitlenmektedir. Sektörde tanınan VTYS yazılımlarına Oracle,
Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, Sybase, PostgreSQL, Informix, SQLite ve Microsoft
Access örnek olarak verilebilir. Ayrıca VTYS yazılımları hakkında veri toplayan ve yayımlayan kuruluş “DB-Engines” Mart 2016 verilerine göre en
popüler ilk beş VTYS çözümünü Oracle, MySQL,
Microsoft SQL Server, MongoDB ve PostgreSQL
olarak sıralanmıştır. DB-Engines sıralaması aylık
olarak yayımlanan, VTYS yazılımlarının güncel
popülaritesini gösteren bir araştırmadır (http://dbengines.com/en/, Erişim tarihi:15.03.2016).
VTYS yazılımları desteklemiş oldukları veritabanı modellerine göre veritabanı oluşturmaktadır. Bilinen veritabanı modelleri hiyerarşik, ağ, ilişkisel ve
nesne tabanlı veritabanı modelleridir. Günümüzde
yaygın olarak kullanılan veritabanı modeli ilişkisel
veritabanı modelidir ve bu model birçok VTYS yazılımı tarafından desteklenmektedir (Ergen, 2011).
İlişkisel veritabanı modelini destekleyen VTYS
çözümleri, bazı kaynaklarda İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (İVTYS, Relational Database Management Systems-RDBMS) adını almıştır. VTYS
ve İVTYS arasındaki en önemli farklılık, VTYS
verileri dosya sistemine göre depolarken, İVTYS
veriyi tablolarda depolamaktadır. Başka bir ifade
ile VTYS’de tablo yoktur, dolayısı ile tablolar arası
ilişki de söz konusu değildir (https://blog.udemy.
com/differences-between-dbms-and-rdbms/, Erişim tarihi:15.03.2016).

23

Veritabanı Kuramı

Yalnızca dosya sistemini destekleyen VTYS, günümüzde tercih edilen bir çözüm değildir. İVTYS
VTYS’nin gelişmiş modeli olarak tanımlanabilir. İngilizce literatürde “RDBMS” kısaltmasına sıkça rastlanılmasının yanı sıra, Türkçe literatürde İVTYS kısaltması pek kullanılmaz. İngilizce kaynaklarda “RDBMS”
kısaltmasına sıkça rastlansa da “DBMS” kısaltması ile internette arama yaptığınızda da karşılaşacağınız
çözümler genellikle ilişkisel veritabanı modeli çözümleri, yani “RDBMS” çözümleridir. Bu nedenle kitabımızda İVTYS yerine VTYS kısaltması kullanılmıştır. Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) olarak anlattığımız yapı, ilişkisel veritabanı yapısını destekleyen, dosya sisteminde değil tablo yapısında veri depolayan,
tablolar arası ilişkilerin kurulabildiği yazılım çözümleridir.
Veritabanları temelde iki amaç için kullanılır. Veriyi depolamak ve en kısa sürede erişmek. Bu amaçlar
doğrultusunda veritabanlarının optimize edilmesi, sağlıklı işletilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir.
İşte bu noktada devreye VTYS girer. VTYS ilkelerine göre, veritabanına aktarılmadan önce veri düzenlenerek en az yer tutacak şekilde depolanır. Veri tekrarını engellemek ve veritabanını buna göre tasarlamak,
veriye erişim hızı ve depolama alanı açısından önemlidir. Bir örnekle açıklamak için bankacılık sistemini ele
alalım. Bankada bir müşterinin her ay maaşının yattığı bir hesabı ve tasarruf için kullandığı ikinci bir hesabı olduğunu varsayalım. Veritabanı platformunda veriler tablolarda depolanır ve işlenir. Müşterinin maaş
hesabı için bir tablo, tasarruf hesabı için ayrı bir tablo kullanılır. Her iki tabloda da müşterinin TC kimlik
numarası, adı, soyadı, ana adı, baba adı, annesinin kızlık soyadı, adresi, iş, ev ve cep telefonu numaraları vb.
kimlik verilerinin depolanması, aynı veritabanında verinin tekrar edilmesi olacaktır. Eğer müşterinin kimlik
verilerinin tutulduğu bir tablo oluşturup, maaş hesabı tablosunu ve tasarruf hesabı tablosunu kimlik verisi
tablosu ile ilişkilendirirsek veri tekrarını engellemiş ve depo alanı kullanımını optimize etmiş oluruz. İşte
en temel yapısı ile optimizasyonu sağlamak adına VTYS bu işi yapar. Tasarımı doğru yapılmış, optimum
depolama alanı kullanan veritabanlarında veriye erişim hızı artar.
VTYS çözümleri uygun veWeb ortamından
ritabanı oluşumundan başlayamüşterinin ürün
rak, tablo, veri alanı, kullanıcı
verilerine erişimi
ve yetki tanımlamasıyla başlar.
Veritabanı işletim sürecinde
gereksinim duyulan bilgilerin
Müşteri hizmetleri
elde edilmesi için SQL sorgular
danışmanının
yoluyla raporlar üretilir. Veritamüşteri verilerine
S
erişimi
banındaki yapısal değişiklikler,
VTYS
geliştirmeler, bakımlar ve kul- VERİTABANI
Q
lanıcı yetkilerinin değiştirilSatış temsilcisinin
L
mesi gibi veritabanı yöneticisi
stok verilerine
tarafından yapılması gereken
erişimi
bütün işlemler VTYS üzerinden uygulanır. Çok sayıda kullanıcının eşzamanlı olarak aynı
Bordo servisinin
veritabanındaki pek çok tablo
personel kayıtlarına
erişimi
üzerinde kayıt ekleme, güncelleme, sorgulama ve silme gibi
işlemleri hatasız ve hızlı bir şeResim 2.1 VTYS ile çok kullanıcı ortamda eşzamanlı veri erişimi
kilde yapılabilmesi Veritabanı
Yönetim Sistemlerinin en bü- Kaynak: http://www.svtuition.org/2013/02/concepts-of-dbms.html, Erişim tarihi:
yük başarısıdır (Resim 2.1).
04.03.2016

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Genel Özellikleri
Veritabanlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini ve yönetilmesini sağlamak için hemen hemen
tüm VTYS yazılım çözümlerinde bulunan genel özellikler;
• Veritabanını oluşturmak ve tasarlamak,
• Veritabanı tablolarını oluşturmak,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tablolar arası ilişkileri kurmak,
Veritabanı kullanıcılarını tanımlamak,
Kullanıcıların erişim yetkilerini belirlemek,
Kayıt eklemek, silmek ve güncelleştirmek,
Veritabanı üzerinde sorgulama yapmak,
Veritabanı bakımını yapmak,
Veritabanını yedeklemek,
Veritabanını gereksinimlere göre geliştirmek ve değiştirmek
olarak özetlenebilir.
Veritabanı kullanımının ilk basamağı, iş süreçleri
analizi doğrultusunda uygun veritabanını oluşturmak ve tasarlamaktır. Tasarlama aşamasında en temel görev tabloların belirlenmesi ve kavramsal tablo
ilişkilerinin kurulmasıdır. Bu süreç bütün VTYS çözümlerinde bulunan genel özelliklerin başında gelir.
Veritabanı oluşumu, tasarımı, tabloların oluşturulması ve tablo ilişkilerinin kurulmasından
sonra veritabanının kimler tarafından kullanılacağı belirlenmelidir. Kullanıcıların veritabanına
erişim yetkileri VTYS yöneticisi tarafından tanımlanır. Yetkiler kullanıcı bazında verilebildiği gibi,
grup yetkileri belirlenerek kullanıcıların bu gruplara atanması şeklinde de yapılabilir.

VTYS işletime alındıktan sonra kullanıcılar
yetkileri çerçevesinde kayıt ekleme, silme ve güncelleştirme işlemlerini gerçekleştirirler. Bazı kullanıcılar ise sadece veri okuma yetkisi ile kendileri
için hazırlanmış arayüzlerde veri görüntüleyebilirler. Veritabanında sorgu oluşturma ve rapor dökümü benzer şekilde kullanıcı erişim yetkisi çerçevesinde yapılmaktadır.
Veritabanında oluşabilecek sorunların önlenmesi amacı ile düzenli olarak bakım yapılmalı ve
veritabanı yedeklenmelidir. Veritabanı bakımı ve
yedek alma işlemi genellikle VTYS yöneticisi ya
da uzman deneyimli bir personel tarafından yapılması gereken bir iştir. Zaman içerisinde, veri ya
da kullanıcı sayısının artması, iş süreçlerinin çeşitlenmesi, gelişen teknolojiye uyum vb. nedenler ile
veritabanlarının gereksinimler doğrultusunda geliştirilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda VTYS çözümleri çeşitli modüller yardımı
ile bu sürece destek verirler.
Yukarıda sıralanan özellikler bütün VTYS çözümlerinde bulunması gereken genel özelliklerdir.
Hizmetlerin sağlanmasında kullanılan yöntemler
ve modüller için tasarlanan yazılım arayüzleri farklılık gösterebilir.

yaşamla ilişkilendir
Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi Projesi
(MERNİS)
Merkezi Nüfus İdare Sistemi ya da kısaca
MERNİS, 2002 yılında uygulamaya alınabilen
merkezi nüfus bilgileri düzenlemesidir. MERNİS
projesi kapsamında bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bilgisayar ortamında 11 haneli sayıdan
oluşan bir sayısal kişi kimlik atamasına dayanan ve
adına Vatandaşlık Numarası denilen uygulama bu
projenin vatandaşa yansıyan ve bilinen yanıdır.
Projenin Amaçları
• Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veritabanlarının oluşturulması ve hizmetin modernizasyonu sağlamak.
• Nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe nüfus
veritabanlarını Merkezde bütünleştirilerek
Merkezi Nüfus Veritabanını kurulmasını
gerçekleştirmek.

•
•

•
•

•

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birer
kimlik numarası verilmesini sağlamak.
Kimlik numaraları aracılığıyla, kamu ve özel
kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri alışverişinin, kişilerin biricik tanımlandığı bir alt
yapı üzerinde çevrimiçi (on-line) yürütülmesini sağlamak.
Nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri
ile daha sağlıklı elde edilmesini sağlamak.
Kimlik bilgilerini kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu hizmeti veren kurumlarla paylaşarak
hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve vatandaşlarımızın hizmetlerini kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını sağlamak,
Bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği sağlamak.

Kaynak: http://www.edevlet.gov.tr/ornekuygulamalar/#1463558531269-fd94bff6-a074,
(Erişim tarihi: 22.05.2017)
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ÖÇ 1 Veritabanı kuramını açıklayabilme
ÖÇ 2 Veritabanı Yönetim Sistemlerini tanımlayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Veritabanı Yönetim Sistemi nedir? Sektörde tanınan
VTYS yazılımları hangileridir?

Hastane randevu sistemini
Resim 2.1’de olduğu gibi
çok kullanıcılı ortamda veri
erişimine olanak sağlayacak
şekilde tasarlayın.

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin genel özelliklerini
inceleyerek, arkadaşlarınızla
paylaşın.

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI
Veritabanı kuramı, dosya sistemlerinin depolanan verilerin artması ile gereksinimleri karşılayamaması ve
veriye ulaşmanın zorlaşması sonucu ortaya atılmış bir kavramdır. Veritabanı yaklaşımında birden fazla kullanıcıya erişim izni verilmesi ve veritabanının tek merkezden yönetilmesi VTYS’nin en önemli avantajı olmuştur. Merkezi yönetim yapısı VTYS yazılımlarına pek çok avantajı beraberinde getirmiş olup, bu avantajlar;
Veri tekrarının önlenmesi (data redundancy),
Veri tutarlılığı (data consistency),
Eşzamanlılık kontrolü ve kilitleme (concurrency control and locking),
Veri bütünlüğü (data integrity),
Uygulama geliştirme kolaylığı,
Veri güvenliği (data security),
Kullanıcı arayüzleri,
Yedekleme ve kurtarma,
Uygulama-veri bağımsızlığı (data independence),
Veri soyutlama
olarak sıralanabilir.
Veri Tekrarının Önlenmesi
Veri tekrarı, yanlış veritabanı tasarımından dolayı farklı tablolarda aynı verinin bulunması nedeni ile
oluşabilir. Örneğin;
Tablo 2.1a Kimlik Bilgileri Tablosu
Tc Kimlik No

Adı

Soyadı

Doğum Tarihi

Cinsiyet

Ana Adı

Baba Adı

24615354702

Ali

Demir

5.08.1988

Erkek

Ayşe

Ahmet

Tablo 2.1b Personel Tablosu
Personel No

Adı

Soyadı

Soyadı

Meslek

Cep Tel

20131004

Ali

Demir

5.08.1998

Şöfor

(535)421-1884

Tablo 2.1c İletişim Bilgileri Tablosu
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Adı

Soyadı

Mahalle

Cadde/Sokak

Kapı No

Daire No

Cep Tel

Ali

Demir

Akarbaşı

Atatürk Cad.

14

2

(535)421-1884
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Tablo 2.1a’da kimlik bilgileri tablosunda bulunan adı, soyadı veri alanları diğer iki tabloda da tekrarlanmıştır (Tablo 2.1bc). Benzer şekilde doğum
tarihi verisi hem personel tablosunda (Tablo 2.1b),
hem de kimlik bilgileri tablosunda (Tablo 2.1a) yinelenmektedir. Ayrıca cep telefonu verisi personel
tablosu (Tablo 2.1b) ve iletişim bilgileri tablosunda
(Tablo 2.1c) bulunmaktadır. VTYS tablo tasarımı
ve tablolar arası ilişkilendirme özelliği ile veritabanı
tasarımına olanak sağlamaktadır.
Veri tekrarı, birden fazla kullanıcının veri girişine olanak sağlanan sistemlerde, farklı kullanıcıların
aynı kaydı (veriyi) aynı tabloda yinelemesi sonucunda da oluşabilir. VTYS veritabanındaki tüm
verileri merkezi bir yönetim altında tutarak, farklı
kullanıcılar tarafından yinelenen kayıtların girilmesini engeller. Veri tekrarının önlenmesi depolama alanın verimli kullanılmasını sağlamanın yanı
sıra sorgulama sürecini de hızlandırır.

Veri Tutarlılığı
Verilerin merkezi bir yönetim altında tutulması aynı zamanda veri tutarlılığını da sağlar. Böylece veriler üzerinde yapılan ekleme, güncelleştirme
ve silme işlemleri diğer kullanıcılar tarafından da
izlenebilir. Bu sayede farklı kullanıcıların aynı veri
kaydı üzerinde birbirinden habersiz işlemler yapması engellenmiş olur. Eğer birden fazla tabloda
aynı veriler tekrarlansaydı, yani doğru tasarlanmamış veritabanı üzerinde veri tekrar edilmiş olsaydı,
farklı tablolarda farklı kullanıcılar aynı veriyi farklı
değerlerle güncelleyebilirlerdi. Bu durum veri tutarsızlığına neden olurdu. Örneğin internet üzerinden ayakkabı satışı yapan bir sitede 42 numara bir
ayakkabı modelinin siyah renginden stokta yalnız-

ca bir adet kalmış olsun. Aynı anda iki müşterinin
aynı ayakkabıyı beğenerek satın alması durumunda
hem müşteriler hem de satıcı mağdur olacaktır. Bu
durumda VTYS’nin veri tutarlılığı avantajı müşterileri korumanın yanı sıra, satıcının stok ve envanter kayıtlarını da koruyacaktır.
VTYS’de veri tutarlılığı kısa adı ACID olan
özellikler sayesinde sağlanır. ACID;
• Bölünmezlik (Atomicity),
• Tutarlılık (Consistency),
• Yalıtım (Isolation),
• Devamlılık (Durability)
sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Bölünmezlik
Bölünmezlik özelliği “ya hep ya hiç” özlü sözü ile
açıklanabilir. VTYS denetimi ile veritabanında gerçekleştirilen bir güncelleme, işlem sonuçlanıncaya
kadar tabloya kaydedilmez. Tablo kayıtlarından
biri üzerinde yapılacak güncelleştirme işlemi bazı
veri alanlarında yapılıp, güncelleşme tamamlanmadan kullanıcının sistem ile ağ bağlantısı koptuysa
değişikliğin bir kısmı tabloya işlenmez. Güncellemenin kaydedilebilmesi için işlemin sonlandırılmış
olması gerekir. Başka bir anlatımla işlem bölünemez, güncellemenin gerçekleşebilmesi için işlem
bitirilmelidir.

Tutarlılık
Tutarlılık özelliği ilişkili tablolar arasında veri
ilişkisini koruma adına gereklidir. Örneğin ders ve
öğrenci tablolarını ele alalım;

Tablo 2.2a Ders Tablosu
Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

AKTS

CBS101

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

2

2

3

CBS102

Temel Harita Bilgisi

2

2

3

CBS103

Temel Bilgi Teknolojileri

2

0

2

CBS105

Uzaktan Algılama

2

2

3

CBS106

CBS’de Sorgulama Teknikleri

2

2

3

CBS107

CBS Uygulamaları

3

2

4

CBS108

Uzaktan Algılama Uygulamaları

3

2

4

27

Veritabanı Kuramı

Tablo 2.2b Öğrenci Tablosu
TC Kimlik No
10424258376
11402227414
12588131304
13283158900
13544904468
13604147422

Adı
Osman
Ayşe
Ali
Tolga
Şükran
Kadriye

Soyadı
Kocaman
Gürler
Hekim
Esen
Çelik
Kartal

Tablo 2.2c Ders Öğrenci İlişki Tablosu
Ders Kodu
CBS101
CBS101
CBS104
CBS104
CBS106
CBS107

TC Kimlik No
10424258376
11402227414
12588131304
13283158900
13544904468
34627445814

Öğrencilerin aldıkları dersleri ilişkilendirmek
için ders öğrenci ilişki tablosu oluşturulmuştur.
Derslerin ve öğrencilerin verilerini ilişki tablosunda tekrar etmemek için yalnızca Ders Kodu ve TC
Kimlik No veri alanları ilişkiyi kurmak için yeterlidir. Ancak incelendiğinde görülecektir ki, CBS104
kodlu ders ders tablosunda bulunmamaktadır.
Benzer şekilde 34627445814 TC kimlik numaralı
öğrenci kaydı, öğrenci tablosunda yoktur. Bu durum tutarsızlık oluşturmaktadır. VTYS’nin tutarlılık özelliği benzer durumları ortadan kaldırmak
için kullanılır ve ilişkilerin tutarlı olmaları için kurallar getirir. Böylece ilişki tablosuna ilgili tablolarda olmayan veri kayıtlarının girişi engellenir.

Yalıtım
Yalıtım özelliği, herhangi bir veri kaydı üzerinde, farklı iki kullanıcı tarafından aynı anda işlem
yapılmak istendiğinde kullanılır. Bir kayıt üzerinde bir kullanıcı tarafından başlatılmış güncelleme
işlemi tamamlanmadan başka bir kullanıcı işleme
başlarsa veri kayıtlarında tutarsızlık oluşur. Örnek
olarak Ali elektrik ve doğalgaz ödemeleri için bankaya otomatik ödeme talimatı vermiş olsun. Ali’nin
bankada 500 TL parası var. Ali’nin hesabından
aynı anda, 350 TL doğalgaz şirketinin, 350 TL de
elektrik şirketinin ödeme talep ettiğini varsayalım.
İşlem aynı anda başladığı için her iki ödeme emri
de Ali’nin hesabında 500 TL olduğunu görecek ve
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para transferini gerçekleştirecektir. Bu durumda,
Ali toplamda 700 TL ödemesi gerekirken işlemin
aynı anda gerçekleşmesinden dolayı 350 TL ödeyecektir. Bu hatanın önlenmesi için yalıtım özelliği
ile işlemler sıraya koyulur. Bir işlem tamamlanıncaya kadar veri kaydı izole edilir. İlk işlem tamamlandıktan sonra ikinci işlemin yapılmasına izin verilir.

Devamlılık
Devamlılık özelliği, güncelleme işlemi tamamlandıktan ve onaylandıktan sonra, güncellemenin
kalıcı olması esasına dayanır. İşlem tamamlanıp
onaylandıktan sonra, veri kaydı son işlemin değerini
alır. Onaydan sonra sistemde bir aksaklık nedeni ile
veritabanına erişim durdurulmuş olsa bile, sistemin
tekrar başlatılması esnasında onaylanmış güncelleme işlemleri veriye işlenerek başlatılır. Bu durum
veritabanının güvenirliliğini ve devamlılığını sağlar.
Verilerde tutarsızlık oluşmasına izin verilmez.

Eşzamanlılık Kontrolü ve Kilitleme
Eşzamanlılık kontrol ve kilitleme mekanizması,
çok kullanıcılı ortamlarda veri erişimi sağlandığında VTYS tarafından kullanılmaktadır. Bölünmezlik, tutarlılık ve yalıtım eşzamanlılık kontrolü ve
kilitleme ile sağlanmaktadır. VTYS’nin bu özelliği
sayesinde aynı veriye birden fazla kişinin erişerek
okuduğu bir yapıda, yalızca bir kullanıcı veride
güncelleme yapabilir. Kilitleme verilerin doğru sırada işlenmesini sağlar ve veri tutarlılığını korur.
VTYS eşzamanlılık kontrolü ve kilitleme özelliği
ile veri bütünlüğü ve tutarlılığı bozulmadan çok
sayıda erişime eşzamanlı olarak izin verir.

Veri Bütünlüğü
Veri bütünlüğü veri doğruluğu, tutarlılığı ve
veritabanı genelindeki bütünlüğü ifade eder. Veri
kaydının iki güncelleme arasında değişiklik göstermemesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Veri
bütünlüğü genellikle veritabanı tasarımı aşamasında standart süreçler ve kurallar ile uygulanmaktadır. Veri bütünlüğü, veri tutarlılığı örneğinde
verilen ders tablosundaki (Tablo 2.2a) ve öğrenci
tablosundaki (Tablo 2.2b) kayıtların, ders öğrenci
ilişki tablosundaki (Tablo 2.2c) kayıtlar ile bütünlük göstermesi gerekliliği olarak açıklanabilir. Veri
bütünlüğü, veritabanı tasarım aşamasında çeşitli
hata denetimi ve doğrulama araçları ile VTYS tara-
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fından sağlanmaktadır. Bankacılık uygulamalarında müşteri kimlik verilerinin depolandığı tabloda,
müşterinin benzersiz kaydı TC kimlik numarası
kullanılarak yapılmaktadır. TC kimlik numarası
son hanesi çift sayı olan 11 basamaklı bir sayıdır ve
veri alanı tanımlanırken bu özellikler kural olarak
belirlenmektedir. Müşterinin kaydı oluşturulurken
sayının 10 ya da 12 basamaklı girilmesi veya son
hanesinin tek sayı olması durumunda sistem kaydı
oluşturmaz. Bu yapı veri bütünlüğünün VTYS tarafından korunmasına örnek olarak verilebilir.

Uygulama Geliştirme Kolaylığı
Sistem ve kullanıcı gereksinimleri göz önünde
bulundurularak masaüstü, internet ya da mobil
platformlar için veritabanlarına ulaşan ve işlem
yapmayı sağlayan çeşitli uygulamalar (yazılımlar)
geliştirilmektedir. VTYS geliştirilen yazılımlar ile
veritabanına erişim olanağı sağlayan, uygulama
geliştirmeyi kolaylaştıran olanaklar tanımaktadır.
VTYS Uygulama Geliştirme Arayüzü (Application
Programming Interface – API) desteği ile bu yazılımların geliştirilmesi için veritabanı erişim kapıları sunmaktadır. Bu kapılar uygulama geliştirme
kolaylığı açısından VTYS’nin sağladığı en önemli
avantajlardan biridir.

Veri Güvenliği
VTYS, veri güvenliğini sağlamak için veritabanına erişebilecek kullanıcıların tanımlanması
ve yetkilendirilmesi için çeşitli güvenlik fonksiyonlarına sahiptir. Yetkilendirme işlemi veritabanı
yöneticisi tarafından kullanıcıların belirlenmesi ve
tanımlanması, kullanıcılara okuma, yeni kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt güncelleme vb. yetkilerin
atanması şeklinde yapılır. Kullanıcı yetkileri her
kullanıcıya ayrı yetki ataması şeklinde yapılabileceği gibi, gruplar oluşturularak grup yetkileri tanımlama ve kullanıcıların grup üyeliklerine atanması
yöntemi ile de oluşturulabilir. Örneğin veritabanı
yöneticisi grubu, yeni kayıt ekleme grubu, okuma
amaçlı erişim grubu vb. çeşitli görevler için gruplar oluşturularak, grup yetkileri belirlenir ve VTYS
kullanıcısı herhangi bir gruba üye olarak tanımlandığında o grubun yetkilerini almış olur. VTYS
ayrıca işletim sistemi (Windows, Unix, Mac OSX
vb.) kullanıcılarını veritabanı kullanıcısı olarak tanımlama özelliğine sahiptir.

Kullanıcı Arayüzleri
Uygulama geliştirme kolaylığı avantajında da
anlatıldığı gibi, VTYS Uygulama Geliştirme Arayüzü (Application Programming Interface – API) desteği ile kullanıcı dostu arayüzlere olanak tanır. Ayrıca
gelişmiş VTYS yazılımlarında sistemin kendi içinde
arayüz oluşturma araçları bulunmaktadır. Kolay
kullanıma olanak sağlayan grafik arayüzler dışarıdan bir uygulamaya gerek olmadan VTYS içinde
oluşturulabilir. İş süreçlerine bağlı olarak, kullanıcı
dostu başka bir ifadeyle kullanımı kolay grafik arayüz tasarımları ile, doğrudan veri girişi, sorgulama
sayfası, raporlama araçları kişiselleştirilebilir. Bu
arayüzler yardımı ile VTYS son kullanıcının zorlanmadan pratik kullanımına olanak sağlar.

Yedekleme ve Kurtarma
Bütün sistemler gibi VTYS yazılımının da sağlıklı çalışabilmesi için düzenli bakıma gereksinimi
vardır. Ufak sorunlar ve sorgulama işlemlerinde
karşılaşılan yavaşlık, önemli sorunların habercisi olabilir. Veritabanlarının sağlıklı çalışabilmeleri
için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu
amaçla bütün VTYS yazılımlarında kontrol ve
denetim amacı ile veritabanı kontrol modülü bulunur. Veritabanı kontrol modülü VTYS’nin en
önemli bileşenlerinden biridir. Veritabanı kontrol
modülü genel olarak;
• Veritabanı yedekleme,
• Yedeklerden veritabanını yeniden yükleme,
• Dosyalama sisteminde gerçekleşen ve yavaşlık yaratan sorunları gidermek için veritabanını onarma,
• Veritabanının başka sunucular üzerine kopyasını alma,
vb. hizmetleri sağlar.
Örneğin İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) gibi yaşamsal önem taşıyan VTYS çözümlerinin, 7 gün
24 saat kesintisiz hizmet vermesi gerekir. Bu nedenle, benzer sistemlerin felaket anında hizmet devamlılığını sağlayabilmeleri için, ana veritabanı sunucularının bulunduğu yerden farklı bir mekânda,
“disaster recovery” adı verilen yedekleme sistemleri
bulundurulmalıdır. Deprem, sel, yangın vb. koşullarda hizmet dışı kalan ana sunucuların yerine hemen yedekleme sistemleri devreye girerek kesintisiz
hizmet sağlanmalıdır.
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Uygulama-Veri Bağımsızlığı

Veri Soyutlama

VTYS’de veri bağımsızlığı kavramı uygulamalardan bağımsız olarak VTYS’nin veri üzerinde
her türlü değişikliği yapabilmesi olarak tanımlanır.
VTYS’nin sağlamış olduğu kapıları kullanarak geliştirilen uygulamalar, veri ve veritabanı tasarımının
değiştirilmesini kısıtlayamazlar. Örneğin VTYS veritabanı yöneticisi var olan bir tablonun adını ve tasarımını değiştirebilir. Bu değişiklikler yapıldığında
çeşitli platformlarda veritabanına bağlı olarak çalışan yazılımlarda sorun oluşabilir. Ancak bu sorun
uygulamayı geliştirenler tarafından çözümlenmelidir. Bu durum VTYS içinde geliştirilmiş kullanımı
kolay grafik arayüzler için de geçerlidir. VTYS bu
konuda tamamen bağımsızdır ve veritabanı yöneticisi ya da benzer yetkilere sahip kullanıcılar, veri ve
veritabanı üzerinde her türlü değişikliği yapabilirler.

VTYS son kullanıcılara soyut gösterimler ile
veritabanı erişimi sağlamaktadır. Veri soyutlama
yeteneği, kullanıcılara veritabanı tasarımı, tablolar arası ilişkiler, tablo sayısı, kullanıcı sayısı
vb. bilgilere ulaşmadan, veritabanları üzerinde
yetkileri çerçevesinde işlem yapma olanağı sunar. Bu özellik sayesinde ticari bir sır olabilecek
veritabanı tasarımı açıklanmadan veritabanının kullanıma açılması ve hizmet vermesi sağlanmaktadır. Uygulama Geliştirme Arayüzü ile
açılan kapılar için de benzer kurallar bünyesinde
VTYS veriyi soyutlayarak, geliştirilen uygulamanın yalnızca yetkiler doğrultusundaki özelliklere
erişimine izin verir ve veritabanı tasarımının gizliliğini korur.

ÖÇ 3 Veritabanı Yönetim Sistemlerinin avantajlarını sıralayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Veritabanı Yönetim Sistemlerinde ACID özellikleri nelerdir?

Tablo 2.2abc örneğinde olduğu gibi tutarlılık açısından ders-öğretim elemanı
tabloları hazırlayın.

Veritabanı Yönetim Sistemleri avantajlarından yedekleme ve kurtarma kavramını anlatın.

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNİN DEZAVANTAJLARI
Veritabanlarının can damarı olan VTYS’nin, pek çok avantajının yanı sıra bazı dezavantajları da söz
konusudur. VTYS’nin dezavantajlarını;
• VTYS yapısı oldukça karmaşıktır,
• Uygun nicelik ve nitelikte donanım ve altyapı gerektirir,
• İyi eğitim almış, deneyimli, profesyonel personele ihtiyaç duyar,
• Maliyeti yüksektir
olarak kısaca sıralayabiliriz.
VTYS’nin dezavantajlarını açıklamak gerekirse, özellikle kurulması planlanan veritabanının büyüklüğü, kullanıcı sayısı ve talepler arttıkça daha karmaşık bir yapıya doğru ilerler. Veri çeşitliliği, yapılacak iş
süreçlerinin kapsamı, kullanıcı sayısı arttıkça veritabanı tasarımı ve işletimi zorlaşır.
İş süreçleri kapsamı, güvenliği ve önemi arttıkça sistemin üzerinde çalışacağı donanım ve altyapı maliyetleri artar. Örneğin bankacılık sistemi üzerine hizmet verecek veritabanı tasarımı ve işletilmesi oldukça
önemlidir. Sistemin 7 gün 24 saat hizmet vermesi beklenir. Bu nedenle ağ altyapısı, donanım kapasitesi,
kalitesi ve hızı gereksinimleri karşılayacak nitelik ve niceliğe sahip olmalıdır. Herhangi bir risk durumunda
sistem yedeklemesi ve kurtarma donanımları (disaster recovery) bulunmalıdır. Diğer bir ifadeyle sistem
sürekli olarak yedekli çalışmalıdır.
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VTYS yönetimi ve işletimi için yeteri derecede eğitim almış, deneyimli, profesyonel personele gereksinim vardır. Sistem yöneticisi iş süreçleri
gereksinimleri doğrultusunda oldukça deneyimli
olmalıdır. Veritabanı yöneticisinin yanı sıra deneyimli uzman yazılım, donanım ve ağ mühendislerine gereksinim duyulmaktadır. Çünkü bu personel
ekibi yukarıda açıklanan karmaşık veritabanının
tasarımı, yetkilendirilmesi, işletimi, donanım ve ağ
gereksiniminin belirlenmesi ve kurulması, ağ topolojisinin oluşturulması gibi VTYS için yaşamsal
görevleri üstleneceklerdir.
Profesyonel anlamda ticari VTYS yazılımları
oldukça pahalıdır. Bu maliyetin üzerine, donanım, kurulum, tasarım, işletim, bakım ve personel

masrafları da eklenmektedir. Bankacılık örneğinde olduğu gibi iş süreçleri, gelecekteki gelişmeler,
projeksiyon kullanıcı sayısı, veritabanı işlem sayısı
ve süresi vb. gereksinimler doğru analiz edilmelidir. Gereksinimleri karşılamayan küçük bir sistemin realize edilmesi halinde, gelecekte sistemdeki
yavaşlama ve tıkanıklıklar iş kaybına neden olacaktır. Gereğinden büyük bir sistemin seçilmesi
halinde ise maliyet artacak ve kapasitenin altında
verim elde edilecektir. Bu nedenle gereksinimlere en uygun (optimum) konfigürasyon seçilmeli,
maliyetten ve yatırımdan kaçınılmamalıdır. Çünkü daha sonra oluşacak sorunlar iş kaybının yanı
sıra ileride daha fazla maliyet olarak ortaya çıkacaktır.

ÖÇ 4 Veritabanı Yönetim Sistemlerinin dezavantajlarını anlatabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin dezavantajları
nelerdir?

Bankacılık dışında 7 gün 24
saat çalışması gereken bir
sistem örneği verin.

VTYS yönetimi ve işletimi
için gerekli personel özelliklerini araştırın ve arkadaşlarınızla paylaşın.

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ MİMARİSİ
VTYS mimarisi, veritabanının kullanım, yönetim, işletim ve görüntüleme ilkelerini düzenleyen en
temel omurga olarak tanımlanabilir. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, Standart Planlama ve Gereksinimler Komisyonu (ANSI-SPARC) tarafından hazırlanmış tasarım, bazı kaynaklarda “ANSI-SPARC
Mimarisi” olarak adlandırılmaktadır. “ANSI-SPARC Mimarisi” ilk olarak 1975 yılında önerilmesine rağmen hiçbir zaman resmi bir standart olarak kabul görmemiştir. VTYS yazılımları fiziksel bağımsızlığı ve
kavramsal düzeyde kullanıcıların doğrudan veritabanı erişiminin kısıtlanmasına sıcak bakmadıkları için,
ANSI-SPARC mimarisini tam olarak uygulamamışlardır. Ancak modelin mantıksal düzeyde veri bağımsızlığı yaklaşımı birçok VTYS yazılımı tarafından benimsenmiştir (https://en.wikipedia.org/wiki/ANSISPARC_Architecture, Erişim tarihi 10.03.2016).
VTYS mimarisinde son kullanıcılara veriler soyut gösterimlerle sunulur. Kullanıcıların veritabanı ve
tablo tasarımlarına erişmeden, yalnızca veriler üzerinde işlem yapmalarını sağlayan VTYS mimarisi, en
yalın yapısı ile üç düzeyden oluşur. Bunlar;
• Dış Düzey (Alt Şema),
• Kavramsal Düzey (Mantıksal Şema),
• İç Düzey (Fiziksel Şema)
olarak listelenebilir (Resim 2.2).
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Son Kullanıcılar
Soyut Gösterim - 1

Soyut Gösterim - 2

Son Kullanıcı - 1

Son Kullanıcı - 2

Soyut Gösterim - N

DIŞ
DÜZEY

KAVRAMSAL
DÜZEY

KAVRAMSAL
ŞEMA

İÇ
DÜZEY

İÇ (FİZİKSEL)
ŞEMA

Son Kullanıcı - N

VERİTABANI

Resim 2.2 Veritabanı Yönetim Sistemi Mimarisi
Kaynak: Oppel, 2004

Dış Düzey (Alt Şema)

Kavramsal Düzey (Mantıksal Şema)

Alt şema mantıksal şemanın soyut bir modeli
olarak tanımlanabilir. Dış düzeydeki alt şemayı tanımlamak için genellikle veri tanımlama dili
kullanılmaktadır. Alt şema bir bakıma küçük bir
veritabanının mantıksal şemasına benzer. Genellikle mantıksal şema ve alt şema aynı soyutlama
düzeyinde bulunmasına rağmen, bazı yönleriyle alt
şema, mantıksal şemadan daha yüksek soyutlama
düzeyinde bulunabilir. Fiziksel olarak veritabanında ve mantıksal şemada yer almayan, ancak mantıksal şemadaki verilerden türetilebilen verilere alt
şemada yer verilebilir. Örneğin, mantıksal şemada
kişilerin doğum tarihleri yer alırken, kişilerin yaşları hesaplanarak alt şemada sunulabilmektedir. Dış
düzeyde kullanıcıların çoğu mantıksal şemadan ve
fiziksel şemadan habersizdir ve verilerin kendilerine
sunulduğu soyut gösterimlere yani alt şemaya uygun biçimde saklandığını düşünmektedir. Çünkü
dış düzeyde kullanıcılar kendileri için hazırlanmış
soyut gösterim (view) ya da uygulama arayüzleri ile
veritabanına erişim sağlamaktadır.

Veritabanı tasarımının bulunduğu düzey kavramsal düzeydir. İş süreçlerinin VTYS tarafından
anlaşılmasını sağlayan veritabanı tasarımı, tablo
tasarımları, değişken tipleri ve tablolar arası ilişkiler mantıksal şemada tanımlanmaktadır. Başka bir
ifadeyle işleyişin mantıksal olarak bilgisayara tanıtıldığı aşamadır. Bütün VTYS yazılımları veritabanının mantıksal şemasını tanımlamak için gerekli
olanakları sağlamaktadır.
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İç Düzey (Fiziksel Şema)
İç düzey veritabanının fiziksel yapısı ile ilgili tanımları ve erişim yollarını içermektedir. İç düzey fiziksel şema olarak da adlandırılmaktadır. Veritabanı bilgisayarda bir disk dosyası biçiminde yer aldığı
için bu dosyanın disk üzerindeki adresi ve özellikleri ile ilgili tanımlar fiziksel şemayı oluşturmaktadır. Verilerin saklanması için depolama alanlarının
ayrılması, veritabanının performansını artırmak
için kullanılan dizinler, veri sıkıştırma ve şifreleme
yöntemleri fiziksel şemada tanımlanmaktadır.
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VTYS mimarisi içerisinde işleyişi açıklamak gerekirse, son kullanıcılar alt şemayı görüntülemekte ve
yetkili oldukları işlemleri gerçekleştirmektedir. Kullanıcıların çoğunluğu için veritabanı, alt şemadan oluşmaktadır. Çünkü mantıksal ve fiziksel şemadan habersiz, verilerin alt şemaya uygun olarak depolandığını
düşünürler. Kullanıcılar tarafından alt şemada oluşturulan isteklerin fiziksel şemada karşılanması gereklidir. Bunun sağlanabilmesi için son kullanıcı tarafından alt şemaya göre tanımlanan verilerin önce mantıksal şemada, daha sonra fiziksel şemada karşılıkları belirlenmeli, kullanıcı isteği fiziksel şemada gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı isteği bir sorgu ise, geri dönüşü sağlamak için bu kez süreç tersine işleyerek, seçilen
veriler fiziksel şemadan mantıksal şemaya, oradan da alt şemaya iletilmelidir. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için düzeyler arasında eşleme tanımlarının VTYS tarafından saklanması gereklidir (Mesut, 2014).

ÖÇ 5 Veritabanı Yönetim Sistemi mimarisini açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

ANSI-SPARC mimarisi kaç
düzeyden oluşur?

VTYS mimarisi düzeylerini
gösteren şekli çizin.

İç düzey (Fiziksel şema özeliklerini anlatın.

YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA
DİLİ (SQL)
VTYS yazılımları veritabanı yönetimi için uygulamada küçük farklılıklar gösterseler de Yapılandırılmış Sorgulama Dili (Structured Query Language
– SQL) adı verilen, veritabanları ile iletişim kurmayı
sağlayan standart bir dil kullanılmaktadır. SQL kullanılarak veritabanı üzerindeki tüm yönetimsel işlevler gerçekleştirilebilmektedir. SQL komutları hizmet
ettikleri işlevlere bağlı olarak kategorilere ayrılmaktadır. Bazı uzmanlar bu kategorilerin ayrı diller ya da
alt diller olduğunu savunsalar da bütün SQL komutlarının temel dizilimi ve kuralları aynı olduğu için,
tek bir dil altındaki işlevsel farklılık gösteren kategoriler olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu kategoriler;
• Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language – DDL),
• Veri Sorgulama Dili (Data Query Language
– DQL),
• Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language – DML),
• Veri Kontrol Dili (Data Control Language –
DCL),
• İşlem Kontrol Komutları (Transaction Control Commands)
olarak listelenebilir.

Veri Tanımlama Dili (DDL)
Veri tanımlama dili (DDL) veritabanı oluşturmak, tablo, soyut görünüm (view), dizin gibi veritabanı bileşenlerini tasarlamak ve bu bileşenlerin
yapısal özelliklerini değiştirmek için kullanılmaktadır. Veritabanında hangi tabloların bulunacağı,
tabloların hangi veri alanlarından oluşacağı, bu veri
alanlarındaki veri tipi, anahtar alan ve dizin seçimi gibi yapısal tanımlamalar, veri tanımlama dili
(DDL) kullanılarak VTYS tarafından gerçekleştirilmektedir. Veri tanımlama dili (DDL);
• CREATE (oluştur),
• ALTER (değiştir),
• DROP (sil)
komutlarından ibaret olup, SQL’in diğer komutlarından farklılık göstermektedir. Veri tanımlama dili (DDL) komutları verinin kendisini değil, verinin depolanacağı alanları düzenlemek için
kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken,
veri tanımlama dili (DDL) komutlarının kayıt oluşturma, silme ve güncelleme gibi verinin kendisi ile
ilgili komutlardan farklı olduğudur.

33

Veritabanı Kuramı

Veri Sorgulama Dili (DQL)
Veri sorgulama dili (DQL) yalnızca SELECT
(seç) komutundan oluşmaktadır. SELECT komutu
veri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadığı için
veri işleme komutları (DML) ile karıştırılmaması
gerekir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta veri sorgulama dilinin (DQL), yapılandırılmış
sorgulama dili (SQL) ile karıştırılmamasıdır. SQL,
işlevlerine göre kategorize edilmiş tüm komutları
içerirken, veri sorgulama dili (DQL) yalnızca veriyi
seçen SELECT komutunu kapsamaktadır.

Veri İşleme Dili (DML)
VTYS veri işleme dilini (DML) veri ekleme,
güncelleme ve silme işlemlerinde kullanmaktadır.
Veri işleme dili (DML);
• INSERT (kayıt ekle),
• UPDATE (kayıt güncelleştir),
• DELETE (kayıt sil)
gibi veride düzenleme işlemleri yapan SQL komutlarını kapsayan bir kategoridir. Veri sorulama
dilinin (DQL) aksine, veri işleme dili (DML) veriyi yalnızca görüntülemek için seçmez, veri üzerinde kayıt ekleme, silme ve güncelleme işlemlerini
gerçekleştirir.

Veri Kontrol Dili (DCL)
Veri kontrol dili (DCL) veritabanı yöneticisi
tarafından kullanıcılara verilecek erişim yetkilerini
tanımlamaktadır. Gerçekleştirdiği işlev açısından
veritabanı kontrol dili ya da kullanıcı kontrol dili
olarak kabul edilebilir. Veri kontrol dili (DCL) veritabanında bulunan veriler üzerinde okuma, yaz-

ma, güncelleme vb. işlemlerin yapılmasını sağlayan izinleri düzenlemektedir. Kullanıcı oluşturma
(CREATE USER) komut dizini, CREATE komutu
nedeniyle, bazı uzmanlar tarafından veri tanımlama dili (DDL) kapsamında kabul edilse de gerçekleştirilen işlev nedeni ile veri kontrol dili (DCL)
kategorisinde yer almalıdır. Veri kontrol dilinin
(DCL) başlıca komutları;
• GRANT (kullanıcı yetkilendir),
• DENY (kullanıcı engelle),
• REVOKE (kullanıcıya verilmiş yetkiyi iptal et)
olarak sıralanabilir.

İşlem Kontrol Komutları
İşlem kontrol komutları, VTYS avantajlarında
anlatılan veri tutarlılığını korumak, “ya hep ya hiç”
bölünmezlik ilkesini sağlamak amacı ile veritabanında herhangi bir nedenle oluşan hizmet dışı kalma durumundan sonra, veritabanının yedekleme
sistemlerinden yeniden hizmete alınması sürecinde, tamamlanmış işlemlerin verilere yansıtılması ya
da hatalı olarak verilere yansıtılmış işlemlerin geri
alınması için kullanılmaktadır. Veritabanı onarımında kullanılan işlem kontrol komutlarının dizilimi, SQL komut dizilimlerine pek benzemese de
SQL işlemlerinde önemli etkilere sahiptir. VTYS
tarafından veritabanı onarma, kurtarma işlemleri
için kullanılan başlıca işlem kontrol komutları;
• BEGIN TRANSACTION (işlemi başlat),
• COMMIT TRANSACTION (işlemi onayla),
• ROLLBACK TRANSACTION (işlemi geri al)
olarak sıralanabilir.

ÖÇ 6 Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL) kategorilerini listeleyebilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Başlıca Veri Tanımlama Dili
(DDL) komutları nelerdir?

Yapılandırılmış sorgulama
dili örneklerini inceleyin.

İşlem kontrol komutları ne
işe yarar, anlatın.
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ÖÇ 1

Veritabanı kuramını açıklayabilme

ÖÇ 2

Veritabanı Yönetim Sistemlerini tanımlayabilme

Veritabanı kuramı veritabanları ve veritabanı yönetim sistemleri
ile ilgili çalışmaların tümünü kapsayan bir kavramdır. Veritabanı
kuramı veritabanının karmaşık yapısını, mantıksal tasarımını ve
programlama ve sorgulama dilleri ile bu yapının nasıl yönetileceğini ve işletileceğini tartışır.

bölüm özeti

Veritabanı Yönetim Sistemleri

İş süreçlerinin sistem analizi yapıldıktan sonra, veritabanlarını tasarlamak, veritabanına erişim yetkilerini belirlemek ve bu
bağlamda kullanıcıları tanımlamak, veritabanını işletmek, güncellemek, onarmak, yedek alma ve kurtarma prosedürlerini gerçekleştirmek, kısaca veritabanı kullanımı için her türlü yönetsel
gereksinimleri karşılamak adına geliştirilmiş sistemlerin genel
adına veritabanı yönetim sistemi denir.
Yazılım ve donanım entegrasyonundan oluşan Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) çözümleri günümüzde oldukça geniş bir
uygulama alanına sahiptir. Çeşitli ticari kuruluşlar tarafından
kurumsal ve kişisel çözümler olarak piyasaya sürülmüş VTYS
çözümleri bulunmaktadır. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2 vb. ücretli kurumsal çözümler oldukça pahalı, kurulumu ve işletilmesi profesyonel ekip gerektiren çözümlerdir. Bunun yanı sıra ücretsiz ya da kişisel çözümler olarak Microsoft
Access, MySQL, PostgreSQL vb. pek çok firma, her gereksinime uygun ölçekte VTYS çözümü sunmaktadır.

ÖÇ 3

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin
avantajlarını sıralayabilme

Veritabanı Yönetim
Sistemlerinin Avantajları

Veritabanı yönetim sistemlerinin avantajları;
• Veri tekrarının önlenmesi (data redundancy),
• Veri tutarlılığı (data consistency),
• Eşzamanlılık kontrolü ve kilitleme (concurrency control
and locking),
• Veri bütünlüğü (data integrity),
• Uygulama geliştirme kolaylığı,
• Veri güvenliği (data security),
• Kullanıcı arayüzleri,
• Yedekleme ve kurtarma,
• Uygulama-veri bağımsızlığı (data independence),
• Veri soyutlama
olarak sıralanabilir.

35

Veritabanı Kuramı

ÖÇ 4

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin
dezavantajlarını anlatabilme

bölüm özeti

Veritabanı Yönetim
Sistemlerinin Dezavantajları

ÖÇ 5

Veritabanı Yönetim Sistemi
mimarisini açıklayabilme

Veritabanı Yönetim Sistemi
Mimarisi

ÖÇ 6

VTYS yapısı oldukça karmaşıktır. Dolayısı ile sistemi iş süreçlerine uygun bir şekilde tasarlamak, işletmek ve yönetmek
oldukça zor bir süreçtir. Sistem süreçleri detaylandıkça ve büyüdükçe karmaşıklaşan yapının yanında, büyüyen sistemin
altyapı gereksinimi ve nitelikli donanım sayısı da artmaktadır.
Kaçınılmaz bir sonuç olarak sistemin maliyetleri yükselmekte
ve sistemi işletecek deneyimli, uzman, profesyonel bir ekip gerekmektedir. Eğer işe uygun gereksinimler sağlanmaz ise karşılaşılacak sorunlar iş kaybına neden olacak ve gelecekte daha
maliyetli yatırımlara gerek duyulacaktır.

Üç düzeyli mimari olarak da adlandırılan VTYS mimarisi birbiri ile ilişkili olan iç (fiziksel), kavramsal (mantıksal) ve dış
(alt) düzeylerden oluşmaktadır. Dış düzeyde arayüzler ve soyut
gösterimler ile kullanıcılara hizmet verilirken, kavramsal düzeyde veritabanının mantıksal tasarımı, tablolar ve aralarındaki
ilişkiler tanımlanmaktadır. Veri soyutlamadaki en düşük düzey
olan iç düzeyde fiziksel yapı ile ilgili tanımlamalar ve erişim
yollarının adresleri bulunmaktadır. Veritabanı bilgisayarda bir
disk dosyası biçiminde yer aldığı için bu dosyanın disk üzerindeki adresi ve özellikleri ile ilgili tanımlar iç şemayı oluşturur.
Bu düzey, verilerin fiziksel olarak nasıl depolandığını açıklar.
İç düzeyde veri sıkıştırma, şifreleme ve dizin gibi performans
arttırıcı işlemler bulunmaktadır.

Yapılandırılmış Sorgulama
Dili (SQL) kategorilerini
listeleyebilme

Yapılandırılmış Sorgulama Dili
(SQL)

VTYS yazılımları veritabanının oluşturulmasından tasarımına,
çok kullanıcılı erişimden kayıt ekleme, silme ve güncelleştirme
işlemlerine, veritabanı sorgulamasından onarımına kadar, yönetsel ve işletim fonksiyonlarını Yapılandırılmış Sorgulama Dili
(Structured Query Language – SQL) kullanarak gerçekleştirmektedir. SQL komutları veritabanı üzerinde gerçekleştirdikleri fonksiyonlara göre kategorilere ayrılır. Bu kategoriler;

•
•
•
•
•

Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language –
DDL),
Veri Sorgulama Dili (Data Query Language –
DQL),
Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language –
DML),
Veri Kontrol Dili (Data Control Language – DCL),
İşlem Kontrol Komutları (Transaction Control
Commands)

olarak listelenebilir.
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Konum Veritabanı-I

1

A.
B.
C.
D.
E.

Veritabanı
Veritabanı Kuramı
Veritabanı Yönetim Sistemi
Yapılandırılmış Sorgulama Dili
Veritabanı Tasarımı

2

Veritabanlarını oluşturmak, verilere erişim
izni olan kullanıcıları tanımlamak, işletmek, güncellemek ve veritabanı elemanları ile ilgili her türlü
yönetsel gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış
sistemlere ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Veritabanı Kuramı
Veritabanı Tasarımı
Veritabanı Yönetim Sistemleri
Veri Tanımlama Dili
Yapılandırılmış Sorgulama Dili

3

“Ya hep ya hiç” sözü ile açıklanan veri tutarlılığı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bölünmezlik
C. Devamlılık
E. Erişilebilirlik

B. Bitişiklik
D. Duyarlılık

4

Herhangi bir veri kaydı üzerinde aynı anda
farklı iki kullanıcı tarafından işlem yapılmak istendiğinde, VTYS tarafından kullanılan veri tutarlılığı
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sorgulama
C. Soyutlama
E. Yedekleme

B. Güncelleme
D. Yalıtım

5

Veri çeşitliliği, yapılacak iş süreçlerinin kapsamı, kullanıcı sayısı arttıkça veritabanı tasarım ve
işletiminin zorlaşması, VTYS dezavantajlarından
hangisi ile açıklanır?
A.
B.
C.
D.
E.

VTYS’nin altyapı gereksinimi
VTYS’nin yüksek maliyetli olması
VTYS’nin personel ihtiyacı
VTYS’nin donanım gereksinimi
VTYS yapısının karmaşıklığı

6

Veritabanı yönetim sistemleri mimarisinde
veritabanı tasarımının bulunduğu düzey aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

neler öğrendik?

Odak noktası sorgu dillerinin karmaşıklığını
ve ifade gücünü ölçmek, bu dillerin mantıkla ilişkisini ortaya koymak olan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

Dış düzey
İç düzey
Çekirdek düzey
Karmaşık düzey
Kavramsal düzey

7 Veritabanı yönetim sistemleri mimarisinde
soyut gösterimlerin bulunduğu düzey aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Dış düzey
İç düzey
Çekirdek düzey
Karmaşık düzey
Kavramsal düzey

8 Aşağıdakilerden hangisi veri sorgulama dili
(DQL) komutlarından biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

CREATE
REVOKE
INSERT
SELECT
ROLLBACK

9 Veri işleme dili (DML) komutlarından INSERT komutu ne amaçla kullanılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Kayıt ekleme
Kayıt silme
Kayıt güncelleme
Kayıt sıralama
Kayıt kopyalama

10 Veritabanı tasarımı, tablo tanımları gibi işlemlerin yapılabildiği veri tanımlama dili için kullanılan İngilizce kısaltma aşağıdakilerden hangisidir.
A.
B.
C.
D.
E.

DCL
DDL
DML
DQL
SQL
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Veritabanı Kuramı

1. B

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Veritabanı Yönetim Sistemi Mimarisi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “Veritabanı Yönetim Sistemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Veritabanı Yönetim Sistemi Mimarisi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Avantajları” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL)” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Avantajları” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL)” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Dezavantajları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL)” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

2
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Araştır 1

Veritabanı Yönetim Sistemleri veritabanı kuramının en önemli konusu olarak
tanımlanabilir. Yazılım, donanım ve organizasyonel yapının entegrasyonu olarak
karşımıza çıkan VTYS çözümleri, amaca uygun nitelik ve ölçekte iş süreçlerinin
veritabanları üzerinde işletilmesini sağlayan bir sistemdir. Veritabanlarını kurmak, tasarlamak, veritabanına erişim yetkilerini belirlemek ve bu bağlamda kullanıcıları tanımlamak, veritabanını işletmek, güncellemek, onarmak, yedek alma
ve kurtarma prosedürlerini gerçekleştirmek, kısaca veritabanı kullanımı için her
türlü yönetsel gereksinimleri karşılamak adına geliştirilmiş sistemlerin genel adına VTYS denir. Günlük hayatımızda oldukça geniş bir uygulama alanına sahip
VTYS çözümleri kurumsal ve kişisel çözümler olarak sunulmaktadır. Sektörde
tanınan VTYS yazılımları Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL,
Sybase, PostgreSQL, Informix, SQLite ve Microsoft Access olarak sıralanabilir.

Araştır 2

VTYS’nin sağladığı en önemli avantajlardan biri veri tutarlılığıdır. Veri tutarlılığı
veriler üzerinde yapılan ekleme, güncelleştirme ve silme işlemlerinin tüm kullanıcılar tarafından izlenebilmesi olarak tanımlanabilir. Veri tutarlılığı ACID adı verilen özellikler sayesinde sağlanır. ACID; bölünmezlik (atomicity), tutarlılık (consistency), yalıtım (isolation), ve devamlılık (durability) sözcüklerinin İngilizce
karşılıklarının baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bölünmezlik veritabanında
herhangi bir işlemin tamamlanıncaya kadar kaydedilmemesi olarak açıklanabilir.
Başka bir anlatımla işlem bölünemez, bir işlemin kaydedilebilmesi için bitirilmesi
gerekir. Tutarlılık ilişkili tablolar arasında anlamlılığı sağlamak adına gereklidir.
Yalıtım herhangi bir veri kaydı üzerinde aynı anda farklı iki kullanıcı tarafından
işlem yapılmak istendiğinde sıraya koymak olarak ifade edilebilir. Oluşabilecek
bir hatanın önlenmesi için yalıtım özelliği ile işlemler sıraya koyulur. Bir işlem
tamamlanıncaya kadar veri kaydı izole edilir. İlk işlem tamamlandıktan sonra
ikinci işlemin yapılmasına izin verilir. Devamlılık sistemde bir aksaklık olması
durumunda aksaklıktan önce tamamlanmış tüm işlemlerin, aksaklık giderildikten sonra sisteme işlenmiş olması şeklinde açıklanabilir. Devamlılık veritabanının
güvenirliliğini sağlar ve tutarsızlık oluşmasına izin vermez.

Konum Veritabanı-I

Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 3

VTYS oldukça önemli avantajlara sahip olmasının yanı sıra, sistemin karmaşık olması, uygun altyapı ve donanım gereksinimi, deneyimli uzman personel
tarafından işletilmesi zorunluluğu ve maliyetli oluşu olarak sıralanabilecek dezavantajlara sahiptir. Sistem karmaşası sistemin yaptığı işlemlerin çokluğuyla
doğru orantılı olarak artar. İşlenecek verilerin artması, tasarım karmaşasına ve
işletimin zorlaşmasına neden olmaktadır. Verilerin çokluğu ve karmaşık olması doğal olarak sistemin verimli çalışabilmesi için altyapı ve donanım gereksinimini beraberinde getirir. Donanımların kurulumu, işletilmesi ve bakımı
deneyimli uzman personel gereksinimini doğurmaktadır. Altyapı, donanım
ve personel gereksinimleri domino etkisiyle toplam maliyeti arttırmaktadır.

Araştır 4

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, Standart Planlama ve Gereksinimler
Komisyonu (ANSI-SPARC) tarafından hazırlanmış ANSI-SPARC mimarisi,
bazı kaynaklarda “üç düzeyli mimari” olarak tanımlanmıştır. VTYS mimarisi olarak tanınan ANSI-SPARC mimarisi birbiri ile ilişkili olan iç (fiziksel),
kavramsal (mantıksal) ve dış düzeylerden oluşmaktadır. Dış düzeyde soyut
gösterimler ile çok kullanıcılı ortamlara hizmet verilirken, kavramsal düzeyde
veritabanının mantıksal tasarımı, tablolar ve aralarındaki ilişkiler tanımlanmaktadır. İç düzeyde ise fiziksel yapı ile ilgili tanımlamalar ve erişim yollarının
adresleri bulunmaktadır.

Araştır 5

Veritabanlarını işletmek ve yönetmek için VTYS yazılımları bünyesinde kullanılan ve artık bir standart haline gelmiş olan Yapılandırılmış Sorgulama Dili
(SQL) komutları, bilindiği üzere gerçekleştirdikleri fonksiyonlara göre kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategorilerden biri de veri tanımlama dili (DDL)
kategorisidir. Bu kategoride veriyle değil, verinin depolandığı ortamın tasarımı ile ilgili işlevler gerçekleştiren komutlar bulunmaktadır. Başlıca veri tanımlama dili (DDL) komutları;

•
•
•

CREATE (oluştur),
ALTER (değiştir),
DROP (sil)

olarak sıralanabilir.
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Bölüm 3

öğrenme çıktıları

Veritabanı Modelleri

1
3
5
7

Hiyerarşik Veritabanı Modeli
1 Hiyerarşik veritabanı modelini
tanımlayabilme

İlişkisel Veritabanı Modeli
3 İlişkisel veritabanı modelini anlatabilme

Varlık-İlişki Modeli
5 Varlık-ilişki modelini tanımlayabilme

Nesne-İlişkisel Veritabanı Modeli

2
4
6

Ağ Veritabanı Modeli
2 Ağ veritabanı modelini açıklayabilme

Nesneye Yönelik Veritabanı Modeli
4 Nesneye yönelik veritabanı modelini
açıklayabilme

Konumsal Veritabanı Modeli
6 Konumsal veritabanı modelini
açıklayabilme

7 Nesne-ilişkisel veritabanı modelini
anlatabilme

Anahtar Sözcükler: • Veritabanı Modeli • Küme • Sahip • Üye • Varlık-İlişki • Hiyerarşik Tanım Ağacı
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GİRİŞ
Veritabanları, temel olarak birbiriyle ilişkilendirilebilecek verileri düzenli bir şekilde saklayan yapılardır. Veritabanı modeli ise veritabanları içindeki bu verilerin saklanması ve birbirleriyle ilişkilendirilmeleri
için kullanılan mimarilerdir. Veritabanı modellerinde verilerin depolanması, işlenmesi ve veriler arasında
kurulan ilişkiler farklılıklar gösterir.
Veritabanı modellerinin altyapısı ise veri modellerine dayanmaktadır. Veri modeli, gerçek dünyadaki
varlıklar, etkinlikler ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgili verilerin temsil edildiği şekildir.
Üç temel ilişki vardır (Resim 3.1):
bire-bir ilişki (1:1, one to one)
birden-çoğa ilişki (1:M, one to many)
çoktan-çoğa ilişki (M:N, many to many)

Resim 3.1 Temel veritabanı ilişkileri
Kaynak: http://www.accidentalcio.com/2012/02/tensions-inherent-in-many-to-many-world.html, Erişim tarihi:
17.03.2016

Bire-bir ilişkide iki veri arasında değişmez bir bağlantı vardır. Örnek olarak bir kimlik numarasının
sadece bir kişiye ait olması gösterilebilir. Birden-çoğa ilişkide bir veri birden fazla veri ile ilişkilendirilebilir.
Örneğin; bir coğrafi bölgede birden fazla şehir bulunabilir, ancak bir şehir birden fazla coğrafi bölgede
bulunamaz. Çoktan-çoğa ilişki ise birden-çoğa ilişkinin iki yönlü olma durumudur. Örnek olarak bir
öğrencinin birden fazla ders alabilmesi ve bir derse de birden fazla öğrencinin girebilmesi gösterilebilir.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan veri modelleri, bir başka deyişle veritabanı modelleri şu şekilde
sıralanabilir;
• Hiyerarşik Veritabanı Modeli (Hierarchical Database Model)
• Ağ Veritabanı Modeli (Network Database Model)
• İlişkisel Veritabanı Modeli (Relational Database Model)
• Nesneye Yönelik Veritabanı Modeli (Object Oriented Database Model)
• Varlık-İlişki Modeli (E-R Model)
• Konumsal Veritabanı Modeli (Geodatabase)
• Nesne-İlişkisel Veritabanı Modeli (Object-Relational Database Model)

HİYERARŞİK VERİTABANI MODELİ
Hiyerarşik veritabanı modeli 1960’lı yıllarda geliştirilen ve kullanılan ilk veritabanı modelidir. Bu
model, 1966’da Saturn-V roketi ve Apollo uzay aracı malzeme envanter faturalarının fazlalığı nedeniyle
IBM firmasının geliştirdiği Information Management System (IMS)’in temelini oluşturur. IMS’in gelişimi
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sürecinde hiyerarşik veritabanı modeli de gelişme göstererek bir çok
programlama dili ile entegre çalışabilecek hale gelmiştir. Günümüzde
Dal 1
Dal 2
Dal 3
halen Windows Registry yapısı bu
(1. Seviye)
(1. Seviye)
(1. Seviye)
modeli kullanmaktadır. Çoklu ilişkileri temsil edebilmek için, varlık
tiplerinde gereksiz veri tekrarı yapDal 4
Dal 5
Dal 6
Dal 7
madan, her ilişkinin ayrı ayrı tanım(2. Seviye)
(2. Seviye)
(2. Seviye)
(2. Seviye)
lanması, bu modelin ana ilkesidir.
Bu modelde veriler ters ağaç yapısı
Resim 3.2 Hiyerarşik veritabanı modeli yapısı
oluşturacak şekilde (kök yukarıda,
dallar aşağıda) hiyerarşik ve birbirine bağlı olarak planlanmaktadır (https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_
Information_Management_ System, Erişim tarihi: 17.03.2016). Ağacın kökünden gövde ve dallara olan
dallanma yapısı veritabanı modellemesine yansıtılır. En üstte kök, altında kökün dalları ve bu dallara bağlı
diğer dallar şeklinde bir yapı oluşturulur (Resim 3.2).
Model aslında dosya sistemlerinin hiyerarşik yapısından yola çıkılarak geliştirilmiş bir mimariye sahiptir ve kayıtlar bir şirketin yönetim şeması gibi hiyerarşik bir yapı şeklinde düzenlenirler.
Bu modelde bir dalın altında çok sayıda alt dal olabilir ama alt dalın sadece tek bir noktadan üst dala
bağlanması zorunludur. Bunu normal hayattaki anne-çocuk ilişkisine benzetebiliriz. Bir annenin birden
fazla çocuğu olabilir ama bir çocuğun sadece bir annesi olur. Aynı durum geleneksel bir işyeri yapısı için
de geçerlidir. Her müdüre direkt olarak rapor veren birçok eleman olabilir, ama bir elemanın sadece bir
müdürü olabilir (Oppel, 2004).
Hiyerarşik veritabanı modelleri için en bilinen örnekler şirketlerdeki yönetim şeması ve ailelerdeki soy
kütüğü yapılarıdır. Bir üniversitenin yönetim şeması da hiyerarşik veritabanı modeline örnek gösterilebilir
(Resim 3.3).
KÖK

REKTÖR

SENATO

YÖNETİM KURULU

REKTÖR YARDIMCISI

FAKÜLTELER
• Diş hekimliği
• Fen-Edebiyat
• Güzel Sanatlar
• Hukuk
• İktisadi ve
İdari Bilimler
• İslami Bilimler
• Mühendislik
• Teknik Eğitim
• Teknoloji
• Tıp
• Turizm
• Veteriner

ENSTİTÜLER
• Fen
Bilimleri
• Sağlık
Bilimleri
• Sosyal
Bilimler

YÜKSEKOKULLAR
• Afyon Sağlık YO
• Beden Eğitimi ve
Spor YO
• Bolvadin
Uygulamalı Bil.YO
• Yabancı Diller YO
• Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik YO
• Devlet
Konservatuvarı

REKTÖR YARDIMCISI

MYO’LAR

BÖLÜM
BAŞKANLIKLARI

• Afyon MYO
• Atatürk İlkeleri ve
• Atatürk Sağlık
İnkilap Tarihi
Hizmetleri MYO • Türk Dili
• Başmakçı MYO • Yabancı Diller
• Bayat MYO
• Bolvadin MYO
BİLİMSEL
• Çay MYO
ARAŞTIRMA
• Dazkırı MYO
PROJELERİ
• Dinar MYO
KOORDİNASYON
• Emirdağ MYO
BİRİMİ
• İscehisar MYO
• Sandıklı MYO
• Sinanpaşa MYO
• Sultandağı MYO
• Şuhut MYO
• Uzaktan Eğt. MYO

REKTÖR YARDIMCISI

MERKEZ
MÜDÜRLÜKLERİ
• Afyonkarahisar ve Batı Anadolu
Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları
• Ahmet Necdet Sezer Araştırma
Uygulama Hastanesi
• Ahmet Şemsettin Karahisarı
Sanat
• Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
• Deney Hayvanları
• Deprem
• Doğa Koruma ve Bioizlem
• Gelecek AraştırmalarıStratejileri Geliştirme
• Gıda Kontrol
• Güneş ve Rüzgâr Enerjisi
• Halkbilim
• Hayvancılık

Resim 3.3 Bir üniversiteye ait yönetim şeması
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İÇ DENETİM
BİRİMİ

GENEL
SEKRETERLİK
• Bilgi İşlem Dai. Baş.
• İdari Mali İşler Dai. Baş.
• Kütüphane ve
Dokümantasyon Dai. Baş.
• Öğrenci İşleri Dai. Baş.
• Personel Dai. Baş.
• Sağlık, Kültür ve Spor
Dai. Baş.
• Strateji Gel Dai. Baş.
• Yapı İşleri Teknik Dai. Baş.
• Basın- Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
• Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü
• Hukuk Müşavirliği
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Bu şema örnek olarak oluşturulmaya çalışılırsa: Rektör en üst düzey yönetici olarak kök; senato, yönetim
kurulu, rektör yardımcıları, fakülteler, enstitüler, vb. yapılar alt dallar şeklinde gösterilecektir. Rektörün en
üstte kök olacağına karar verildiği için hiyerarşinin başlangıcı olacaktır. Senato, yönetim kurulu ve iç denetim birimi, rektöre bağlı ayrı birer alt dalı oluşturmaktadır. Bu dallar ne birbirine ne de bir alt dala bağlıdır,
sadece kök olan rektöre bağlıdır. Bu hiyerarşide bir alt dal olarak rektör yardımcıları bulunacaktır. Rektör
yardımcıları da senato ve yönetim kurulundan sonraki adımda yer almaktadır, fakat rektör yardımcısı, senato veya yönetim kuruluna bağlı olamaz çünkü alt dal sadece hiyerarşide üstte olan tek bir yöneticiye
bağlanabilir. Hiyerarşide alt dallara doğru inildikçe bir altta fakülteler, enstitüler, yüksek okular, bölüm
başkanları, merkez müdürlükler, genel sekreterlik ve bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi gelmektedir. Bu birimler de köke bağlıdır. Hiyerarşi adım adım bu şekilde kurulabilir. Dikkat edilmesi gereken
tek durum alt dalların üst kademedeki bağlantılarında tek bir bağlantısı olması gerekliliğidir.
Hiyerarşik veritabanı modelleri çeşitli CBS yazılımlarında da kullanılmaktadır. Resim 3.4’te bir CBS
yazılımda kullanılan hiyerarşik veritabanı modeli yapısı görülmektedir.
Hiyerarşik veritabanı modeli,
bire-çok (1:M) ilişkisi olan verileGeometri
rin, yani hiyerarşik yapıdaki verilerin kullanılması ve güncellenmesi
için oldukça verimli olmasına karNokta
Eğri
Yüzey
Bileşik Geometri
şın, hiyerarşik olmayan ya da karmaşık ilişkilere sahip veriler (M:N
ilişkisi) için uygun değildir. Bu gibi
verilerde hiyerarşik veritabanı moÇizgi
Çoklu Nokta
Poligon
Çoklu Yüzey Çoklu Eğri
deli kullanılırsa çok miktarda veri
tekrarı olması kaçınılmazdır. Bu
durum ilerleyen süreçte veritabanı
Çoklu Poligon
Çoklu Çizgi
kullanım performansını etkileyecektir. Aynı zamanda dallar birbiResim 3.4 CBS yazılımlarında kullanılan bir hiyerarşik veritabanı modeli örneği
rine bağlı olduğu için özellikle üst
Kaynak: http://www.sqlservercentral.com/articles/Spatial+Data/64734/,
seviye dallardan birinin silinmesi
Erişim tarihi: 17.03.2016
durumunda altındaki tüm dallar
da silinecektir.

Hiyerarşik Veritabanı Modelinin Avantajları
Hiyerarşik veritabanı modelinin avantajları;
• Veritabanı oluşturulduktan sonra yapılacak işlemlerde kolaylık sağlar,
• İşlem verimliliği yüksektir,
• Hiyerarşik düzene uygun yapılara çok iyi uyum sağlar. Örnek olarak aile soy ağacı verilebilir,
• Hiyerarşik veritabanı modelinin kullanıldığı yazılımların dilleri basittir
şeklinde sıralanabilir.

Hiyerarşik Veritabanı Modelinin Dezavantajları
Hiyerarşik veritabanı modelinin dezavantajları;
• Yapı oluşturulurken çok zaman ve işlem gerektirir,
• Yapı oluşturulurken yapılan bir hatanın düzeltilmesi neredeyse imkansızdır,
• Hiyerarşiden bir segment çıkartıldığında, yapıda bu segmente bağlı olanlara ulaşım kesileceğinden,
ekleme ve çıkartma işlemleri yapı kurulurken düşünülüp iyi tasarlanmalıdır,
• Üzerinde işlem yapan programcının hataya yol açmaması için yapıyı ileri düzeyde bilmesi gerekmektedir
şeklinde sıralanabilir.
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ÖÇ 1 Hiyerarşik veritabanı modelini tanımlayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Neden farklı veritabanı modelleri geliştirilmiştir?

Türkiye’nin idari yapısı ve
sınırlarını düşünerek; bölgeler, il, ilçe vb. olacak şeklide hiyerarşik modeli şematik olarak tasarlayın.

Hiyerarşik veritabanı modelinin avantaj ve dezavantajlarını inceleyerek, arkadaşlarınızla tartışın.

AĞ VERİTABANI MODELİ
Ağ veritabanı modeli, hiyerarşik veritabanı
modeli ile aynı zamanlarda gelişmeye başlamış bir
modeldir. Ancak bu veritabanı modelinde bazı
verilerin çoklu bir alt/üst (parent/child) ilişkisine
sahip olması durumu, çoktan-çoğa ilişki şekli kullanılarak tanımlanabilmiştir. Ağ veritabanı modeli
ilk kez, 1971 yılında gerçekleştirilen Veri Sistemleri
Dilleri Konferansı’nda (Conference on Data Systems
Languages - CODASYL) tanımlanmıştır. Bu nedenle bazı kaynaklarda bu isimle birlikte de anılmaktadır (http://www.unixspace.com/context/databases.
html, Erişim tarihi: 17.03.2016 ).
Bir ağ veritabanındaki temel yapıtaşı “Küme”dir.
Bir küme, ismin yanı sıra bir sahip kayıt, bir de üye
kayıttan oluşur.
• Küme (set): Kayıtlar arasındaki ilişki,
• Sahip (owner): Hiyerarşik modelde ata olarak tanımlanmış kayıt,
• Üye (member): Hiyerarşik modelde çocuk
olarak tanımlanmış kayıttır.
Bir üye kayıt türü, işlevini birden fazla kümede
yerine getirebilir ya da bir sahip kayıt türü, başka
bir kümede üye olabilir. Böylece çoklu sahip kavramı mümkün hale gelmektedir.
Bir mağazadaki ürün, müşteri, mağaza yöneticisi, satış elemanı ve sipariş arasındaki ilişki, bu
yapı için iyi bir örnektir. Bir mağazada birden fazla
ürün olabilir Mağazadaki ürünlerin satış işlemlerini birden fazla satış elemanının yapması mümkündür. Aynı şekilde bir müşteri de birden fazla ürün
satın alabilir (Resim 3.5).
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Mağaza

Mağaza
Yöneticisi

Müşteri

Sipariş

Satış Elemanı

Ürün

Resim 3.5 Ağ veritabanı modeli örneği

Bu örneğe hiyerarşik bir veritabanı gibi baktığımızda, mağaza ata ya da sahip kayıt gibi, satış elemanı, müşteri ve mağaza yöneticisi ise çocuk ya da
üye kayıt gibi görünmektedir. Ancak müşteri, ürün
ve çalışanların birbirleri ile ilişkili olduklarını görebiliriz. Eğer hiyerarşik veritabanı modeli bu örnek
için kullanılsaydı satış elemanı, müşteri ve mağaza
yönetici arasında bir ilişki kurulamazdı.

Ağ Veritabanı Modelinin Avantajları
Ağ veritabanı modelinin avantajları;
• Model tasarımı oldukça kolaydır,
• Ağ modeli hiyerarşik veritabanının tüm
işlevlerini yerine getirebilmesinin yanı sıra
eksik kalan birçok özelliğini de tanımlar,
• Sahip olmadan üye kaydı yaratılamadığı
için veri bütünlüğü sağlanabilir,
• Veriye ulaşmak hiyerarşik veritabanı modelinden daha kolaydır,

Konumsal Veritabanı-I

•

Ağ veritabanı modelinde veri tekrarı en aza indirilerek, oluşturulan veritabanının gereksiz yere büyümesi ve performans düşüşü problemlerinin oluşması engellenebilir
şeklinde sıralanabilir.

Ağ Veritabanı Modelinin Dezavantajları
Ağ veritabanı modelinin dezavantajları;
• Veritabanında yapılacak değişiklikler, veritabanını kullanan yazılımların yeniden yazılmasını gerektirebilir. Bu nedenle veritabanı yaratıldıktan sonra yapısında değişiklik yapmak oldukça zordur,
• Ağ veritabanı modelinde tüm kayıtlar adresleme kullanarak tanımlandığı için yapı oldukça karmaşıktır,
• Veri ekleme, çıkarma ve güncelleme çok fazla sayıda adres güncelleme anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kullanımı ileri derecede programlama bilgisi gerektirmektedir.
olarak sıralanabilir.
ÖÇ 2 Ağ veritabanı modelini açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Hiyerarşik veritabanı modeli ile ağ veritabanı modeli
arasındaki temel fark nedir?

Bir bölümdeki öğretim elemanı, ders ve öğrenci arasındaki ilişkileri düşünerek;
ağ veritabanı modelini şematik olarak tasarlayın.

Ağ veritabanı modelinin
avantaj ve dezavantajlarını
anlatın.

İLİŞKİSEL VERİTABANI MODELİ
İlişkisel veritabanı modeli, Dr. Edgar F. Codd’un 1970 yılında yayınladığı “A Relational Model of Data
for Large Shared Data Banks” makalesiyle ortaya çıkmıştır. Codd makalede, nesnelerin tablolar halinde
ifade edilebileceği ve nesneler arasındaki ilişkinin ortaya koyulabileceği bir mantığı anlatmıştır. Bu mantığı
da matematiksel temeller üzerine oturtmuştur. Matematikteki mantık ve alt küme olgusunun veritabanı
üzerine uygulanabilirliğini ortaya koymuştur. İlişkisel veritabanı modeli, dayandığı bu matematiksel teori
sayesinde ilişkisel ismini alır. 1970’li yıllarda geliştirilmiş olmasına rağmen, 1985’lerden sonra yaygınlaşan bir veritabanı modelidir. Günümüzde veritabanı yönetim sistemi yazılımlarının büyük bir çoğunluğu
(Oracle, Sybase, Informix, MS-SQL, Mysql vb.) bu modeli kullanmaktadır (http://e-bergi.com/y/IliskiselVeritabanlari, Erişim tarihi: 17.03.2016).
Hiyerarşik veritabanı ve ağ veritabanı modellerinin, her ikisinin de en büyük eksikliği esnek olmamalarıdır. Veriyi etkin bir şekilde işlemek için daha önceden belirlenmiş yollar takip edilmelidir. Örneğin; bir
ay içerisinde gerçekleşen tüm sevkiyatları bulmak için tüm veritabanının taranması gerekebilir. İlişkisel
veritabanı modeli bu soruna bir çözüm üretmek için geliştirilmiştir (Oppel, 2004).
Bu modelin temelinde varlıklar arasındaki doğal ilişki yani 1:1 ilişki vardır. Ama diğer ilişki türleri
de (1:M ve M:N) bu modelde kullanılabilir. Bu veritabanı modeli satırlar ve sütunlar içeren tablolardan
oluşmaktadır. Tablolardaki her bir sütun varlıklara ait öznitelik verilerini içerirken, her bir satır da bir var-
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lığa ait verileri içerir. Bir tablo içerisindeki satırların sırası önemli değildir. Veritabanı yapısı oluşturulurken
hangi verinin kullanılacağına karar vererek tablolar oluşturulur ve birbirleri ile olan ilişkileri belirlenir.
Tablolar anahtarlar (primary key) aracılığı ile bağlanır (Resim 3.6). Bu anahtarlar dizinleme işleminde kullanılarak veritabanı sorgulamalarına hız kazandırır.

Resim 3.6 Anahtarlar aracılığı ile tablolar arası ilişki gösterimi

İlişkisel veritabanı modelinde ilişki kurulan iki tablodaki kayıtların bulundukları tablolarda tekrarlanmıyor ise bire-bir ilişki kurulur. Türkiye genelinde büyükşehir belediyesi olan iller arasındaki ilişkiyi örnek
verelim. Bir il sınırları içerisinde birden fazla büyükşehir belediyesi olamaz. Aynı şekilde bir büyükşehir
belediyesi birden fazla il sınırları içinde olamaz. Bu durumda il ve büyükşehir tabloları arasında bire bir
(1:1) ilişki kurulur. Resim 3.7’de Plaka veri alanı anahtar alan olup, alanın birincil anahtar olduğu * simgesi ile belirtilmiştir.

1

1

Resim 3.7 İlişkisel veritabanı modelinde bire-bir (1:1) ilişki

Eğer ilişki kurulacak tablolardaki alanlardan birisindeki anahtar diğer tabloda birden fazla kayıtta kullanılıyorsa, birden çoğa ilişki oluşturulmalıdır. Örneğin bir ilin birden fazla ilçesi vardır, ancak bir ilçe birden
fazla ilin ilçesi olamaz. İller ve ilçeler tabloları Plaka ve İl Plaka veri alanları üzerinden birden çoğa (1:N)
ilişki ile bağlanmıştır. İlçeler tablosundaki İl Plaka veri alanında plaka kodları illerin ilçesi sayısı kadar
tekrarlanmaktadır (Resim 3.8).
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1

M

Resim 3.8 İlişkisel veritabanı modelinde birden-çoğa (1:M) ilişki

İlişkisel veritabanında bir tablodaki kayıtlar, başka bir tablodaki kayıtlarla iki yönlü bir ilişki kurabiliyorsa çoktan çoğa ilişki kurulmalıdır. Örneğin bir öğrencinin birden fazla ders alabilmesi ve bir dersin
birden çok öğrenci tarafından alınması durumda tablolar arasında çoktan-çoğa (M:N) ilişki oluşturulur.
Hangi öğrencinin hangi dersi ya da dersleri aldığı ilişki tablosunda depolanır. İlişki tablosu iki tablo üzerinden işlem yapmayı ve veri tekrarını önleyerek veritabanının gereksiz bir şekilde büyümesini engeller
(Resim 3.9).

1

1

M

N

M

Resim 3.9 İlişkisel veritabanı modelinde çoktan-çoğa (M:N) ilişki
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İlişkisel veritabanı modeli esnek yapıda bir modeldir. Kullanıcı tarafından yapılabilecek bütün
sorgulama isteklerini karşılayabilir. Sorgulama isteklerinde hem matematiksel formüller hem de
mantıksal işlem operatörleri kullanılabilmesi, farklı
şekildeki verilerin araştırılmasını, birleştirilmesini
ve karşılaştırılmasını kolaylaştırır. Tablolar birbirinden farklı olduğu için bir tabloda yapılan silme
işlemi, veritabanındaki diğer tabloları, yapıları ve
ilişkileri bozmadan gerçekleştirilebilir. Örneğin; bir
müşterinin verilen bir siparişi iptal etmesi müşteri bilgileri, ürün bilgileri vb. tabloları etkilemeden
sadece siparişler tablosundan tek bir satır silinerek
veya iptal edilerek gerçekleştirilebilir.
İlişkisel veritabanı modelinde tablolar arasında
anahtarlar aracılığıyla kurulan bağlantılar veritabanı
büyüdükçe ve tablo sayısı arttıkça karmaşıklaşabilir.
Dolayısıyla bu modelde tasarımın ilk aşamaları çok
önemlidir. Bu süreçte yapılan tasarım yanlışlıkları
ilerleyen zamanda veritabanı işlemlerinin yavaşlamasına, hatta sistemin çökmesine neden olabilir.

İlişkisel Veritabanı Modelinin
Avantajları
İlişkisel veritabanı modelinin avantajları;
• Kullanımının kolay olması,
• Satır ve sütunlardan oluştuğu için değişikliklerin hızlı bir şekilde fark edilip düzenlenebilmesi,

•

Esnek olduğu için proje süresinde gereklilik arz eden ilişkilerin kurulup düzenlenebilmesi,
• Çoklu çalışma imkânı sağlaması ve yetkilendirme sistemine sahip olması,
• Karmaşık bir hiyerarşi ve ağ yapısında olmaması, verilerin birbirlerinden bağımsız
olarak tablolarda tutulabilmesi,
• Matematiksel bir teori üzerine oturduğu için
sorgulama ve düzenleme dilinin kolay olması
şeklinde sıralanabilir.

İlişkisel Veritabanı Modelinin
Dezavantajları
İlişkisel veritabanı modelinin dezavantajları;
• Veri bağımsızlığı ile oluşan tabloların ve işlem yükünün fazlalığından dolayı, işlem hızının veritabanının bulunduğu makinenin
performansına bağlı olması,
• Sık kullanılacak verilerin yük getirmemesi
için, veritabanı mimarisi oluşturulurken belirlenip önceden kurgulanmak zorunda olması,
• Veri bağımsızlığından kaynaklı olarak verilerin birbirleri ile olan ilişkilerini anlamlandırma zorluğu
olarak sıralanabilir (http://maxlogix.blogspot.
com.tr/2009/09/advantages-and-disadvantages-ofusing.html, Erişim tarihi:17.03.2016).

ÖÇ 3 İlişkisel veritabanı modelini anlatabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

İlişkisel veritabanı modelini, hiyerarşik ve ağ veritabanı modelinden üstün kılan
özellikler nelerdir?

Bire-bir (1:1), birden-çoğa (1:M) ve çoktan-çoğa
(M:N) tablolar arası ilişkileri örneklendirin.

İlişkisel veritabanı modelinin avantaj ve dezavantajlarını arkadaşlarınızla tartışın.

NESNEYE YÖNELİK VERİTABANI MODELİ
Nesneye yönelik veritabanı modeli, fikir olarak 1970’lerde ortaya atılmış olmasına rağmen, modelin
yaygın kullanımı 90’lı yıllarda başlamıştır. Modelin bu kadar geç kullanılmaya başlamasının sebebi,
ilişkisel veritabanı modelinin görüntü, karmaşık çizimler ve ses ya da video dosyaları gibi karmaşık
veri tiplerini etkin şekilde kullanamamasıdır. Temel olarak nesneye yönelik veritabanı modeli, nesneye
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•

Yöntem (method): Yöntem bir nesnenin
davranışını tanımlar (comptechdoc.org).
Böylece nesneler hem uygulanabilir kod hem
de veriyi saklayabilmektedir. Bu modelde, bir sorgunun karşılığında mutlaka daha önceden tanımlanmış bir nesne kümesi yani sınıf (class) olması gerekir. Sınıf, veri ya da yöntem içermez ama
nesne içindeki veri ya da yöntemi tanımlar. Bu
modeldeki sınıf kavramı, ilişkisel veritabanı modelindeki ilişki kavramına karşılık gelir. Nesneye
yönelik modellerde, var olan bir sınıftan yeni bir
sınıf türetilebilir.

yönelik programlama dilinin veritabanına uygulanarak kullanılmasıdır. Nesneye yönelik veritabanı
modelleri verileri tamsayı, gerçek sayı ya da dizi
halinde saklamak yerine, nesneyi saklayan veritabanı modelleridir (Oppel, 2004).
Nesneler temelde öznitelik ve yöntem verilerini
içermektedir.
• Öznitelik (attribute): Öznitelik bir nesnenin karakter özelliklerini tanımlamaktadır.
Bu veri tam sayı, gerçek sayı ya da dizi gibi
basit de olabilir, karmaşık bir nesneye referans da verebilir.
bölge

servis
tipi

kullanıcı

bölge

adı

adres

müşteri
tipi

kullanım
miktarı

adres

bina
tipi

sahibi

müşteri
tipi

kullanıcı

(a) altyapı işletmesine ait ilişkisel veritabanı

kapsam

mevkii

bölge

adres

bina
tipi

sahibi

Kim tarafından
kullanılıyor

Yaşadığı yer

servis
tipi

kullanıcı

adı

müşteri
tipi

kullanım
miktarı

(b) altyapı işletmesine ait nesne yaklaşımlı aşamalar

Resim 3.10 Nesneye yönelik veritabanı – ilişkisel veritabanı modelleri arasındaki farklılıklar
Kaynak: Yomralıoğlu, 2005
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Nesneye yönelik veritabanı modelinde veri, bağımsız objelerin bir biçimi şeklinde tanımlanır ve doğal
yapıya göre benzer olguya sahip gruplar halinde organize edilir. Farklı objeler ve sınıflar arası ilişkiler belirgin bağlantılar ile kurulur.
İlişkisel veritabanı modeli ve nesneye yönelik veritabanı modeli arasındaki tasarım farkı Resim 3.10’da
görülmektedir (Yomralıoğlu, 2005). Nesneye yönelik veritabanı modelinde bölge, adres ve kullanıcı olmak
üzere üç adet nesne tanımlanmış ve bunlar arasındaki bağlantılar belirtilmiştir. Örneğin kullanıcı ve adres
arasındaki bağlantı “yaşadığı yer” iken, adres ve kullanıcı arasındaki bağlantı “kim tarafından kullanılıyor”
şeklinde ifade edilir. Bu modelde, yeni bir kullanıcı tanımlanacağı zaman, bu kişiye ait “adı”, “müşteri tipi”
ve “kullanım miktarı” vb. veriler girilerek yeni bir nesne oluşturulur.

Nesneye Yönelik Veritabanı Modelinin Avantajları
Nesneye yönelik veritabanı modelinin avantajları;
• Nesneler yazılımda çeviriciye ihtiyaç duymazlar ve bu nedenle model oldukça hızlıdır,
• Daha kısa bir kod yapısına sahiptir,
• Veri modeli gerçek nesnelere dayanır,
• Eşzamanlılık kontrolü oldukça iyidir
şeklinde sıralanabilir.

Nesneye Yönelik Veritabanı Modelinin Dezavantajları
Nesneye yönelik veritabanı modelinin dezavantajları;
• Kullanım ve kurulumu diğer modellere göre zordur,
• İlişki sayısı arttıkça veriye ulaşım yavaşlayabilir,
• İlişkisel veritabanı modeline göre daha az kullanıcı aracı vardır
şeklinde sıralanabilir.
ÖÇ 4 Nesneye yönelik veritabanı modelini açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Nesneye yönelik veritabanı modelinde sınıf kavramı
nedir?

Su abonesi örneğini Resim
3.10’a göre uyarlayın.

Nesneye yönelik veritabanı
modelinin avantaj ve dezavantajlarını inceleyerek, arkadaşlarınızla paylaşın.

VARLIK-İLİŞKİ MODELİ
Yaşadığımız dünyanın temelde varlıklar ve bunlar arasındaki ilişkilerden oluştuğunu kabul eden Peter
Pin-Shan Chen (1976) tarafından geliştirilen modele Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model) adı
verilmiştir. Bu model günümüzdeki halini alana kadar 3 gelişim süreci geçirmiştir. Chen’den sonra 1990
yılında James Martin tarafından geliştirilerek “Genişletilmiş Varlık-İlişki Modeli”, ‘The National Information
Standards Organization’ (NISO) tarafından geliştirilerek ‘Integration Definition for Information Modeling’ (IDEF1X) ve nesne tabanlı yapıyı destekleyen Birleşik Modelleme Dili “(Unified Modeling Language
(UML))” haline gelmiştir (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2006/bby309/ch02_Kroenke9-turkce.pdf, Erişim tarihi:17.03.2016). Modelin geliştirilme amacı ilişkisel veritabanları ve ağ yapılarının modellenmesinde ortak bir standart belirlemektir.
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Bu modelde var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her şeye, her nesneye varlık (entity) adı verilir. Bir
başka tanıma göre varlık, geliştirilen projelerde veri saklama ihtiyacı duyulan temel veri yapılarıdır. İlişkisel
veritabanı yapısındaki öğrenciler ve dersler iki ayrı varlık olarak tanımlanır. Aynı türden benzer varlıkların
oluşturduğu ve ilişkide olduğu kümeye de
varlık kümesi (entity set) adı verilir. Resim
*TC Kimlik No
*Ders Kodu
3.11’de gösterilen Öğrenci ve Ders varlıklarının ilişkilerinden oluşan küme ise varlık kümesi olarak düşünülebilir.
Katıldığı
Öğrenci
Ders
Varlıkların özelliklerini belirtmek ve
varlıkları birbirinden ayırmak için niteAdı
Soyadı
Ders Adı
likler (attribute) kullanılır. Örneğin bir
öğrencinin TC Kimlik No, Adı ve SoResim 3.11 Varlık-ilişki modeli örneği
yadı nitelik (attribute) olarak tanımlanmaktadır (Resim 3.11).
İlişkisel veritabanında olduğu gibi bu modelde de anahtar nitelik vardır. Anahtar nitelik eşsiz olan niteliktir. Örneğin her kitabın Uluslararası Standart Kitap Numarası “International Standard Book Number
(ISBN)”, her vatandaşın T.C. Kimlik Numarası eşsizdir ve anahtar niteliklerdir. Bir nitelikten başka bir
nitelik türetilebiliyorsa, örneğin; doğum tarihinden yaşın türetilmesi gibi nitelik türüne türetilen nitelik
denir. Birçok niteliği birleştirerek bir tek nitelik oluşturulabiliyorsa, bu niteliğe birleşik nitelik adı verilir.
Örneğin; mahalle, sokak, kapı numarası niteliklerini birleştirerek adres niteliğinin oluşturulması gibi bir
nitelik birleşik niteliktir. Bir nitelik bir tek değer alabiliyor ise bu niteliğe tek değerli, birden çok değer alabiliyor ise bu niteliğe çok değerli nitelik denir. Örneğin kitabın ISBN kodu tek değerli bir niteliktir, fakat
kitabın türü, niteliği korku ve gerilim gibi birden çok değer alabilir (Ergen, 2011).
İlişki ise en az iki varlığın birbiriyle olan bağlantısı olarak tanımlanabilir. İlişki ikili olabileceği gibi, değişik durumlarda daha çok sayıda ilişkiden de bahsedilebilir. Örneğin; bir öğretim elemanı ile ders arasında
ikili bir ilişki varken, öğrenci-ders-öğretim elemanı arasında üçlü ilişki olduğu söylenebilir.
Varlık-ilişki veri mod elinde bir varlığın oluşumu başka bir varlığa bağlı ise, bu durumdaki varlıklar arası ilişkiye var olma bağımlılığı adı verilir. Örneğin; bir öğrencinin var olabilmesi için öncelikle bir okulun
var olması gerekmektedir, Bağımlı olan varlık öğrenci ve baskın olan varlık okuldur.

Varlık-İlişki Modelinin Avantajları
Varlık-ilişki modelinin avantajları;
• Kavramsal bir yapı olduğundan oluşum aşaması basittir,
• Sadece varlıklar ve aralarındaki ilişkileri göstermek yeterlidir,
• Bir şeması olduğundan görsel açıdan yapıyı ve yapının hatalarını görmek daha kolay haldedir,
• Şema üzerinde çoklu çalışmaya olanak sağlar,
• Veri modeli değişikliklerine olanak sağlar
şeklinde sıralanabilir.

Varlık-İlişki Modelinin Dezavantajları
Varlık-ilişki modelinin dezavantajları;
• Bir varlığa fazla nitelik tanımlanamaması,
• Sadece ikili ilişkiler içermesi,
• Standart bir diyagram gösterimine sahip olmaması,
• Veri manipülasyonu için bir gösterime sahip olmaması
şeklinde sıralanabilir (http://www.edugrabs.com/advantages-and-disadvantages-of-er-model/, Erişim
tarihi:17.03.2016).
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ÖÇ 5 Varlık-ilişki modelini tanımlayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Varlık ve varlık kümesi arasındaki fark nedir?

Varlık ve varlık kümesi örnekleri üzerinde varlık-ilişki
modeli şeması hazırlayın.

Varlık-ilişki modelinin avantajlarını inceleyerek, arkadaşlarınıza anlatın.

KONUMSAL VERİTABANI MODELİ
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte coğrafi veriler kâğıt haritalar yerine bilgisayar yazılımlarında üretilmeye başlamıştır. Bilgisayar kullanımı, eldeki coğrafi verilerin pek çok farklı şekilde etkileşimli olarak
işlenmesine ve analiz edilmesine olanak sağlamıştır. Bu amaca hizmet etmek için coğrafi bilgi sistemleri
yazılımları hızla gelişmeye başlamıştır. Başlarda, üretilmiş konumsal veriler, dosya yapısında saklanmaktaydı. Ancak bu yapı bilgisayar donanımlarının kapasitesini fazlaca zorladığı için sınırlı bir hareket alanı sağlamaktaydı. Zaman içinde konumsal verilerin depolama ve erişim algoritmalarının geliştirildiği konumsal
veritabanı modelleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
1960’lardan itibaren gelişmeye başlayan bilgisayar destekli tasarım (Computer Aided Design-CAD) teknolojisi konumsal nesneleri nokta, çizgi ve poligon olarak tanımlayabilmektedir. Konumsal veritabanının
erken örneklerinden biri olan Spagetti Veri Modeli’nde CAD teknolojisinden yararlanılmıştır. Bu veri modelinde basit çizgi nesnesi kullanıldığı için spagetti ismini almıştır. Modelde genellikle öznitelik verileri
kullanılmamakta ve konumsal verilerin birbirleriyle olan ilişkileri saklanamamaktadır. Spagetti veri modeli
konumsal sorgulamalarda yetersiz kalması nedeniyle CBS platformunda yeni bir veri modeline gereksinim
duyulmuştur. Bu gereksinimi karşılamak için ortaya çıkan veri modeli Konumla İlişkili (Georelational) Veri
Modeli’dir. Konumla İlişkili Veri Modeli de konumsal veriyi CAD ortamında saklamaktadır. Bu modelde
farklı olan CAD dosyalarındaki nesnelere verilen kimliklerle (ID) veritabanında tutulan öznitelik verilerinin
eşleştirilebilmesidir. Ayrıca nokta, çizgi ve poligon olarak saklanabilen konumsal veriler arasındaki konumsal ilişkiler, veritabanındaki ayrı tablolarda
saklanabilmektedir. Böylece bir çizginin
Veritabanı tablolarında saklanan
CAD dosyalarında saklanan
öznitelik verileri
konumsal nesneler
başka bir nesne ile komşuluk ilişkileri sorgulanabilir (Resim 3.12). Konumla İlişkili
Poligon Öznitelik Tablosu
veri modelinin en önemli sorunu, verinin
farklı platformlar arasında taşınmasında
Çizgi Öznitelik Tablosu
konumsal nesne ve öznitelik verileri araNokta Öznitelik Tablosu
sındaki bağlantının kopmasıdır. Bu sorun
verinin farklı platformlarda bütünlüğünü
yitirmesine neden olmaktadır (http://supResim 3.12 Konumla ilişkili (georelational) veri modeli örneği
port.esri.com/en/knowledgebase/GISDicKaynak: Kelleci, 2011
tionary/term/spaghetti%20data,
Erişim
tarihi: 18.03.2016, Kelleci, 2011).
Konumsal veritabanı modeli, konumla ilişkili veri modelindeki bütünlük sorunlarını gidermek için
üretilmiştir. Bu model, veritabanı yönetim sistemlerinin güçlü yanlarından yararlanarak konumsal veriyi
saklar, işler ve yönetir. Başka bir deyişle konumsal veritabanı, standart veritabanı yapısı üzerine geliştirilmiş,
konumsal verinin saklanması, işlenmesi, sorgulanması ve yönetilmesini sağlayan bir veritabanı modelidir.
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Herhangi bir veritabanı sayesinde bir okula
devam eden öğrencilerin hangi mahallelerde oturduğu bilgisine ulaşmak mümkündür. Ancak okula
5 km mesafede oturan öğrencileri sorgulamak istediğimizde cevabı standart veritabanı yönetim sistemleri ile öğrenmemiz mümkün değildir. Bu da
konumsal veritabanının, veritabanı modelleri arasındaki yerini ortaya koymaktadır.
Konumsal veritabanı, ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri üzerine bütünleşik olarak uygulanan
bir sistemdir. İlişkisel veritabanı sistemlerinin sahip
olduğu yeteneklere ek olarak konumsal veriyi de
saklayabilir. Yeryüzünden çeşitli yöntemlerle toplanılan coğrafi veriler veritabanına iki farklı tipte
girilmektedir. Bunlar öznitelik ve konumsal veri
tipleridir.

Öznitelik Verisi
Tanımlanan konumsal nesne ile ilgili, konum bilgisi içermeyen veri tipidir.
Konumsal Veri
Yeryüzündeki herhangi bir biçimi coğrafi
konumu ile birlikte tanımlamak için kullanılır. Bu tanım için nokta, çizgi ve poligon gibi basit grafik nesneler kullanılır.

Bu ayrımın sebebi iki veri tipinin birbirinden tamamen farklı olması ve farklı şekillerde depolanmasıdır. Konumsal veri veritabanında ikili veri (binary
data) olarak saklanır (Resim 3.13). Konumsal veritabanı bu iki veri tipini hem kendi içlerinde hem de
birbiriyle ilişkilendirerek sorgulama yapabilir.
Konumsal Nesne Tablosu
Shape
İkili veri
İkili veri

ID

PARSEL_ID

ADA

PARSEL

1
2
3
4

105
121
130
58
456
123
452
46

1
2

İkili veri
İkili veri
İkili veri
İkili veri
İkili veri
İkili veri

356987
366563
370456

5
6
7
8

371586
372698
375698
376698
379565

1
3
1
5
7
1

Resim 3.13 Konumsal veri ve öznitelik verisinin aynı
tabloda farklı şekilde depolanması

Konumsal Referans
Konumsal veritabanında yapılacak konumsal
analizlerin doğru sonuçlar verebilmesi için veritabanındaki konumsal nesneler ya da raster verilerin, gerçek dünya üzerindeki konumlarının da tanımlanması gerekmektedir. Harita üzerindeki bir
noktanın varsayılan bir başlangıç sistemine göre
yerini tespit edebilmek için kullanılan yardımcı
çizgilere koordinat sistemi denir. CBS platformunda kullanılan çeşitli koordinat sistemleri vardır. Konumsal referans, konumsal nesne ve raster
verilerin yeryüzündeki konumlarının hangi koordinat sistemine göre hesaplanacağını tanımlar
(Kelleci, 2011). Konumsal referans, veritabanında ilişki ve ilişki türleri gibi ayrı bir tablo olarak
tanımlanır ve saklanır.

Veritabanı Dizini
Veritabanı dizini (database index), bir veritabanında yapılacak sorguların hızlandırılması için kullanılan veri yapısıdır. Veritabanında dizinin çalışma
mantığı telefon rehberindeki isimlerin alfabetik sıraya sokulmasına benzer. Ancak numaraya göre bir
sorgu yapmak istiyorsak, çabuk sonuç almak için
verilerin telefon numarasına göre de ayrıca sıralanması gerekmektedir. Bu, aynı verilerin iki farklı
yerde tutulması anlamına gelmektedir. Rehberde
bir değişiklik yapmak istediğimizde, bu değişikliği
iki sıralamada da gerçekleştirmemiz gerekecektir.
Bu sistemin veritabanında kullanılmasına veritabanı dizini denilmektedir. Dizin sistemi veri girişini
yavaşlatsa da sorgu işlemini oldukça hızlandırmaktadır. Ancak doğru yerde kullanılmadığında veritabanını yavaşlatacaktır.
Konumsal veritabanlarında iki tip dizin vardır.
Bunlar;
• Öznitelik Dizinleri
• Konumsal Dizin
olarak listelenebilir.

Öznitelik Dizinleri
Konumsal veritabanı modelinde öznitelik dizinleri standart veritabanı dizinleridir. Sorgulama
işleminin sık uygulandığı alanlar için uygulanır.
Anahtar bilgi alanında uygulanan dizinlere birincil
dizin, anahtar bilgi alanı dışındaki uygulamalara
ikincil dizin adı verilir.
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Konumsal Dizin
Konumsal dizin kavramı da standart dizinde olduğu gibi konumsal nesnelerin daha kolay bulunmasını
sağlar. Ancak yapıları öznitelik dizinlerine göre daha karmaşıktır. Konumsal dizin geometrik kapsam ve konumsal kapsam olmak üzere nesnelerin bulunmasını, seçilmesini ve sorgulanmasını hızlandıracak iki farklı
biçimde uygulanır.
Geometrik Kapsam (Envelope)
Geometrik kapsam geometrik konumsal nesnelerin en büyük ve en küçük x-y değerlerini içine alan
bir dikdörtgendir (Resim 3.14). Bu dikdörtgenin kenarları koordinat sistemine paraleldir (Zeiller, 1999).
Dizinlerde olduğu gibi konumsal nesnelerin bulunmasını, gösterilmesini ve seçilmesini hızlandıran bir
yapıdır.
max y

min y

max x
max y

min y
min x

max x

Resim 3.14 Bir çizgi ve poligonun geometrik kapsamı (envelope)

Konumsal Kapsam (Spatial Extent)
Konumsal kapsam, geometrik kapsama benzer bir yapıdır. Bir konumsal nesne tablosundaki ortak
konumsal referansa sahip tüm nesnelerin x ve y koordinatlarını kapsayan geniş alanı tanımlar. Başka bir
deyişle konumsal kapsam, konumsal nesne tablosundaki tüm nesnelerin en büyük ve en küçük x, y değerlerinden oluşan bir dikdörtgendir. Benzer şekilde konumsal nesne tablosunun dünya üzerindeki yerinin
bulunmasını kolaylaştırır.

Topoloji
Topoloji nesnelerin konumsal ilişkilerini temel alan matematik dalıdır (Uyguçgil, 2015). Konumsal
veritabanında topoloji kuralları kullanılarak, nesnelerin geometrik benzerliği, komşuluk, konumsal ilişkiler ve geometrik şekillerin değişmesi sonucunda diğer ilişkilerde bir bozulma olup olmadığı incelenebilir.
Konumsal nesnelerin birbirleriyle olan konumsal ilişkileri, veritabanında topoloji tanım tablolarında tanımlanır (Resim 3.15).
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Resim 3.15 Topoloji tanım tabloları
Kaynak: Uyguçgil, 2015

Konumsal Veritabanının Avantajları
Basit tablolar ve iyi tanımlanmış nitelik tipleri, her coğrafik veri seti için plan, kural, taban ve uzaysal
nitelikleri kaydetmek için yapılandırılır. Bu yaklaşım verileri kaydetmek ve üzerlerinde çalışmak için uygun bir model oluşturur. Bu yaklaşım sayesinde SQL (Structured Query Language) kullanarak tabloların
ve diğer veri elemanlarının oluşturulması, değiştirilmesi ve sorgulanabilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Sistemin nasıl çalıştığı poligon geometri içeren bir coğrafik ayrıntının konumsal veritabanında modellenmesi
incelenerek daha rahat anlaşılabilir. Coğrafik ayrıntılar bir tabloda saklanabilir (Resim 3.16). Tablodaki her
bir satır bir ayrıntıyı simgeler. “SHAPE” sütunu her ayrıntının poligon geometrisini saklar. Bu tablonun
içeriğine SQL komutları yardımıyla erişilebilir (https://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/manage-data/geodatabases/the-architecture-of-a-geodatabase.htm, Erişim tarihi: 18.03.2016).

Resim 3.16 Konumsal veritabanı modeli örneği
Kaynak: http://desktop.arcgis.com, Erişim tarihi: 18.03.2016
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Konumsal veritabanı modelinin avantajları;
•

Tüm konumsal veriler tek ve merkezi bir veritabanı üzerinde tutulabilir,

•

Veri girişi ve güncelleme işlemleri kullanıcı hataları daha aza indirilerek yapılabilir,

•

Konumsal nesneler kolaylıkla platformlar arası taşınabilir ve diğer veritabanı sistemleri ile entegre
olabilir,

•

Konumsal nesneler hem topolojik hem de ilişkileriyle birlikte tanımlanabilir,

•

Harita üzerinde bulunan konumsal nesnelerin gösterimi dinamiktir ve birçok kullanıcı konumsal
veriye aynı anda ulaşabilir ve güncelleyebilir

şeklinde sıralanabilir.

Konumsal Veritabanı Modelinin Dezavantajları
Konumsal veritabanı modelinin dezavantajları;
•

Tasarımı oldukça zor ve karmaşıktır,

•

Kullanıcılar için üst seviye eğitim gerektirir,

•

Uygun ve kapsamlı donanım gereksinimi vardır,

•

Veri dönüşümü maliyetlidir,

•

Konumsal veri işlemesi için düşük performans ile çalışır

şeklinde sıralanabilir (http://www.primordial.com/documents/Spatial_Databases.pdf, Erişim tarihi:
28.05.2017).
ÖÇ 6 Konumsal veritabanı modelini açıklayabilme

Araştır 6

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Konumla ilişkili (georelational) veri modeli ile konumsal veritabanı (geodatabase)
modeli arasındaki fark nedir?

Geometrik olmayan alansal
bir nesnenin Resim 3.14’de
gösterildiği gibi geometrik
kapsamını çizin.

Topoloji tanım tablolarını
inceleyerek arkadaşlarınızla
tartışın.

NESNE-İLİŞKİSEL VERİTABANI MODELİ
1999 yılında SQL:1999 sürümü ortaya çıktıktan sonra ilişkisel veritabanı farklı veri tiplerini destekler bir hal almıştır. İlişkisel veritabanı farklı veri tiplerini desteklese de hala ikili veri halinde tutabildiği
(BLOB) veriler, veritabanında çok yer kapladığından tercih sebebi değildir. Nesneye yönelik veritabanı modeli ile daha uygun olan bu özellik yüzünden nesne yönelimli veritabanı modeli kullanılır hale gelmiştir.
Nesne yönelimli veritabanı da ilişkisel veritabanı modeli kadar esnek bir kullanıma sahip olmadığından, bu
iki modeli birleştiren Nesne – İlişkisel Veritabanı Modeli ortaya çıkmıştır (Resim 3.17).
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Musteri
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Siparis Formu
SiparisNo
SiparisAdi
KargoTarihi
getSiparisNo()
sumUrunSayisi()
1

1
1

aittir

lir
(http://wps.pearsoned.co.uk/wps/media/objects/10977/11240737/Web%20chapters/Chapter%2014_WEB.pdf, Erişim tarihi:18.03.2016).

Telefon
N Numara

aittir

1 Adres
Sokak
Sehir
Bolge
PostaKodu
1

Nesne-İlişkisel Veritabanı Modelinin
Avantajları
Nesne-ilişkisel veritabanı modelinin avantajları;
• Farklı veri türleri ile çalışabilir (diziler, alfanümerik türler gibi),
• Hızlı ve kolay sorgulanabilir,
• Çoklu çalışma olanağı sağlar,
• Performans olarak hızlıdır
şeklinde sıralanabilir.

gönder

N

içerir
N
Urun
UrunKodu

Stok

bağlıdır

1 StokNo
Fiyat
VergiOrani

1

Resim 3.17 Nesne-ilişkisel veritabanı modeli örneği
Kaynak: http://docs.oracle.com/cd/A87860_01/
doc/appdev.817/a76976/adg81068.gif, Erişim tarihi:
17.03.2016

İlişkisel veritabanının esneklik ve ilişki kolaylığı, nesneye yönelik veritabanında daha hızlı ve
kolay kod geliştirilebildiği için günümüzde tercih
edilen bir veritabanı modeli olmuştur. İlişkisel
veritabanı modelindeki tablolar, nesneye yönelik
veritabanının nesne deposu olarak düşünülebi-

Nesne-İlişkisel Veritabanı Modelinin
Dezavantajları
Nesne-ilişkisel veritabanı modelinin dezavantajları;
• İki modelin ortak özelliklerinden oluştuğu
için karmaşık bir yapıya sahiptir,
• Şematik olarak ilişkiler arttıkça anlaşılırlığını kaybeder,
• İlişkisel veritabanı gibi veri odaklı olmadığından kolay anlaşılır değildir
olarak sıralanabilir (http://www.ehow.com/
about_5611205_advantages-object-relational-database.html, Erişim tarihi:18.03.2016).

ÖÇ 7 Nesne-ilişkisel veritabanı modelini anlatabilme

Araştır 7

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Nesne-ilişkisel veritabanı
modeli hangi iki modelin
birleşmesinden ortaya çıkmıştır?

Öğrenci ve ders tablolarının
arasındaki ilişkileri inceleyerek nesne-ilişkisel veritabanı modelini Resim 3.17’ye
benzer şekilde tasarlayın.

Nesne-ilişkisel veritabanı
modelinin avantaj ve dezavantajlarını arkadaşlarınızla
tartışın.
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ÖÇ 1

Hiyerarşik veritabanı modelini
tanımlayabilme

bölüm özeti

Hiyerarşik Veritabanı Modeli
Hiyerarşik veritabanı modelinin ana ilkesi çoklu ilişkileri temsil edebilmek için, varlık tiplerinde gereksiz veri
tekrarı yapmadan her ilişki için ayrı ayrı tanımlanmasıdır. Bu modelde veriler ters ağaç yapısı oluşturacak şekilde
(kök yukarıda, dallar aşağıda) hiyerarşik yapıda birbirine bağlı olarak planlanmaktadır. Hiyerarşik bir yapıdan
oluştuğundan, hiyerarşinin bir noktasında bir aksaklık olduğunda bütün yapıyı etkilemesi söz konusudur. Bu
yüzden plan oluşturulurken dikkat ve tecrübe gerektirir. Hata yapılmamalıdır, çünkü yapılan hatanın geri dönüşü
zordur. Hiyerarşik veritabanında en önemli unsur dalların üst noktada bir tek düğüm noktasından bağlanıyor
olmasıdır. Bağlantı özelliğinden dolayı çoktan çoğa ilişki kurulamaz.

ÖÇ 2

Ağ veritabanı modelini
açıklayabilme

Ağ Veritabanı Modeli
Ağ veritabanı modeli, hiyerarşik veritabanı modelinin ilişkisel anlamda yetersiz kalması nedeniyle geliştirilmiş bir
veritabanı modelidir. Ağ veritabanı modelinin en önemli özelliği çoktan çoğa (M:N) ilişkiler kurulabilmesidir.
Yapı normalde hiyerarşik veritabanı modeli gibi kurulsa da, alt düzeydeki bir dal, birden fazla üst düzey dal ile
bağlantılı olabilir. Ağ veritabanı modelinin en önemli yapı taşı küme kavramıdır. Bir küme isim, sahip ve üye
kayıtlarından oluşmaktadır. Hiyerarşik veritabanında olduğu gibi bir sahip kayıt birden fazla üye kaydına sahip
olabilir. Ancak bu modelin farkı, bir üye kaydın birden fazla sahip kayda bağlanabilmesidir. Bu durum veritabanı
modelinin çoktan çoğa ilişki kurabilmesine olanak tanır.

ÖÇ 3

İlişkisel veritabanı modelini
anlatabilme

İlişkisel Veritabanı Modeli
İlişkisel veritabanı modelinin temelinde varlıklar arasındaki doğal ilişki yani 1:1 ilişki vardır. Ama diğer ilişki türleri
de (1:M ve M:N) bu modelde kullanılabilir. Bu veritabanı modeli satırlar ve sütunlar içeren tablolardan oluşmaktadır. Tablolardaki her bir sütun varlıklara ait öznitelik bilgilerini içerirken, her bir satır da bir varlığa ait bilgileri içerir.
Tablolar arasındaki ilişkiler de anahtarlar aracılığıyla sağlanır. Günümüzde de halen en çok kullanılan veritabanı
modelidir. Esnek ve sonradan düzenlenmesindeki kolaylık kullanılabilirliğini artırmıştır.

ÖÇ 4

Nesneye yönelik veritabanı
modelini açıklayabilme

Nesneye Yönelik Veritabanı
Modeli
Nesneye yönelik veritabanı modeli, temel olarak nesneye yönelik programlama dilinin veritabanına uygulanmış halidir. İlişkisel veritabanı modelinde karmaşık dosya sistemlerinin etkin olarak kullanılamaması sebebiyle geliştirilmiştir.
Nesneye yönelik veri modelinde bir sorgunun karşılığında mutlaka daha önceden tanımlanmış bir nesne kümesi
olması gerekir. Bu modeldeki sınıf kavramı, ilişkisel veritabanı modelindeki ilişki kavramı ile aynı mantıkta kurulur.
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ÖÇ 5

Varlık-ilişki modelini
tanımlayabilme

Varlık-İlişki Modeli

ÖÇ 6

bölüm özeti

Varlık-ilişki modelinde var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her şeye, her nesneye varlık (entity) adı verilir.
Varlıkların özelliklerini belirtmek ve varlıkları birbirinden ayırmak için nitelikler kullanılır. Varlıkların gereken
her özelliği için nitelikler oluşturulur, fakat bu niteliklerin belirli bir sınırı vardır. Bu sınır varlık-ilişki veritabanı
modelinin en büyük eksikliğidir. Varlık ve nitelikler doğaya uygun olarak şema yapısına aktarılır. Kavramsal bir
şema oluştuğundan üzerinde çalışılması ve anlaşılması kolaydır. Kurulan bir model başka bir modele aktarılabilir. Görsel yapısından dolayı hata gözlemi kolaydır. Diğer modellere de alt yapı oluşturabilir.

Konumsal veritabanı modelini
açıklayabilme

Konumsal Veritabanı Modeli

Konumsal veritabanı modeli temelde, ilişkisel veritabanı yapısı üzerine geliştirilmiş, konumsal verinin saklanmasını, işlenmesini, sorgulanmasını ve yönetilmesini sağlayan bir veritabanı modelidir. İlişkisel veritabanı sistemlerinin sahip olduğu yeteneklere ek olarak konumsal veriyi de saklayabilir. Yeryüzünden çeşitli
yöntemlerle toplanılan veriler, veritabanına konumsal ve öznitelik verileri olarak iki farklı şekilde girilir.
Konumsal veri raster ya da vektör olarak işlenebilen veri türüdür. Öznitelik verileri ise tablosal bir veri türüdür. Konumsal veritabanı, konumsal ve öznitelik verilerini, kendi içlerinde ve birbirleriyle ilişkilendirebilir.
Konumsal veritabanında işlenen veriler üzerinde yapılacak analizlerin doğru sonuçlar vermesi ve veri tutarlılığı sağlanabilmesi için, konumsal referanslar kullanılır.
Konumsal veritabanındaki sorguların daha hızlı yapılabilmesi için dizin yöntemleri kullanılmaktadır. Bu
dizin yöntemleri de öznitelik dizinleri ve konumsal dizinler olmak üzere iki grupta incelenir. Konumsal dizin
geometrik kapsam ve konumsal kapsam olmak üzere nesnelerin bulunmasını, seçilmesini ve sorgulanmasını
hızlandıracak iki farklı biçimde uygulanır.
Konumsal veritabanında topoloji kuralları kullanılarak nesnelerin birbiriyle olan ilişkileri kontrol altında
tutulabilir.

ÖÇ 7

Nesne-ilişkisel veritabanı
modelini anlatabilme

Nesne-İlişkisel Veritabanı
Modeli

Nesne–ilişkisel veritabanı modeli kendiliğinden türemiş bir model değil, nesneye yönelik ve ilişkisel veritabanı modellerinin en iyi yönlerini ortak kullanabilmek için türetilmiş bir veritabanı modelidir. Nesneye
yönelik veritabanı modelinin farklı veri türleri kullanabilmesi ve kolay programlanabilmesi özelliğini, ilişkisel veritabanı modelinin de esneklik ve ilişki özelliklerini kullanmaktadır. Bu birleşim sayesinde en işlevsel
veritabanı modelidir.
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neler öğrendik?

Veritabanı Modelleri

1 Aşağıdakilerden hangisi bir veritabanı modelidir?

6 Aşağıdakilerden hangisi Hiyerarşik veritabanı modelindeki temel ilişkidir?

A. Tablosal model
B. Ağ-İlişki veritabanı modeli
C. Varlık-İlişki modeli
D. Varlık-Nesne veritabanı modeli
E. Konum-Nesne veritabanı modeli

A. Sahip-Üye
B. Kök-Dal
C. Öznitelik-Nesne
D. Varlık-Nitelik
E. Sahip-Kök

2 Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel veritabanı
modelinin temel bileşenleridir?
A. Bağımlı ve özellikler
B. Nesneler ve özellikler
C. Sahip ve üye
D. Ana Kök ve ona bağlı dallar
E. Tablo ve özellikleri

3 Aşağıdakilerden hangisi nesneye dayalı veritabanı modelinin özelliklerinden biridir?
A. Verileri içeren tablolar arasında ilişki kurulmasına dayanır.
B. Veritabanında kayıtlar nesne, kayıt grupları sınıf, tablolar nesne tipi olarak tanımlanır.
C. Veriler arasında birden çok bağlantı kurulabilir.
D. Veriler ters ağaç yapısı şeklinde düzenlenir.
E. Veriler, varlıklar ve aralarındaki ilişkiler şeklinde
tanımlanır.

4

Aşağıdakilerden hangisi varlık-ilişki modelinin özelliklerinden biridir?
A. Verileri içeren tablolar arasında ilişki kurulmasına dayanır.
B. Veritabanında kayıtlar nesne, kayıt grupları sınıf, tablolar nesne tipi olarak tanımlanır.
C. Veriler arasında birden çok bağlantı kurulabilir.
D. Veriler ters ağaç yapısı şeklinde düzenlenir.
E. Veriler, varlıklar ve aralarındaki ilişkiler şeklinde
tanımlanır.

5

Varlık-ilişki modelinde varlık kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her
nesne
B. Kayıtlar arasındaki bağlantı
C. Tablolarda yer alan veri
D. Sütun ve satırlardan oluşan yapı
E. Aynı türde ve benzer niteliklerin oluşturduğu
nesne
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7 Aşağıdakilerden hangisi konumsal veritabanı
modelinde nesneye ait özellikleri tanımlar?
A. Nesne
B. Nitelik
C. Üye
D. Öznitelik
E. Karakter

8

Aşağıdakilerden hangileri arasında çoktançoğa ilişki kurulabilir?
A. Öğrenci-Kimlik numarası
B. Öğrenci-Ders
C. Baba-Çocuk
D. Apartman-Daire
E. Futbolcu-Gol

9 Bir Ağ veritabanı modelindeki temel yapı taşı
hangisidir?
A. Küme
B. Sınıf
C. Üye
D. Varlık
E. Nesne

10 Hangisi nesnelerin konumsal ilişkileri ile ilgili kuralları tanımlayan kavramdır?
A. Hiyerarşi
B. Kronoloji
C. Tipografi
D. Geometri
E. Topoloji
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Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Hiyerarşik Veritabanı
Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “İlişkisel Veritabanı Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Konumsal Veritabanı
Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Nesneye Yönelik Veritabanı Modeli” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “İlişkisel Veritabanı Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Varlık-İlişki Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Ağ Veritabanı Modeli”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Varlık-İlişki Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Konumsal Veritabanı
Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 1

Veritabanı modelleri, tarihsel süreçte ihtiyaca göre gelişmiş veri saklama ve organize etme yapılarıdır. Veritabanı modellerinin hepsi birbiriyle ilişkili verileri
düzenli bir şekilde saklayan yapılar olmasına rağmen, verilerin depolanması,
işlenmesi, veriler arasında ilişki kurulması işlemleri değişik şekillerde gerçekleştirilebilir. Çünkü farklı alanlarda üretilen veya elde edilen verilerin boyutu,
miktarı, karmaşıklığı farklıdır. Bir veritabanı için çok verimli çalışan bir model, veri yapısındaki farklılıklardan dolayı başka bir veritabanında performans
kayıpları ve sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilir.
Örneğin; ağ modelinde kurulmuş bir veritabanında, bir sahibin birden fazla
üyesi ve bir üyenin birden fazla sahibi bulunabilmektedir. Bu ilişki tipine göre
oluşturulmuş bir senaryo hiyerarşik veritabanı modelinde kurulmaya çalışıldığında, üye ve sahip arasındaki çift taraflı ilişki gerçekleşemeyecektir. Farklı bir
örnek olarak, ilişkisel veritabanı ve konumsal veritabanı modelleri arasındaki
kullanım farkı gösterilebilir. Konumsal veritabanı, ilişkisel veritabanı yapısında bir ilişkisel yapı kullanır. Ancak diğer veritabanı modellerinden en büyük
farkı yeryüzünde bulunan nesnelerin de modellenme yoluyla veritabanına veri
olarak girişinin yapılabilmesidir. Yani veritabanı modelleri birbirinden farklı
niteliklere sahiptir. Bu nedenle kullanılacak veritabanı modeli, oluşturulacak
veritabanının özelliklerine göre seçilmelidir.

Araştır 2

Ağ veritabanı modelinde veriler alt ve üst kademe ile çoklu ilişki kurabilmektedir. Yani bir veri birden fazla köke bağlanabilmektedir. Ancak Hiyerarşik
veritabanı modelinde tüm veriler tek bir köke bağlıdır. Bu durumu bir örnekle
açıklarsak; hiyerarşik veritabanı modeli bir şirketteki yönetim şemasına uyumlu bir veritabanı modeli gibi görünmektedir. Ancak bir şirkette departmanlar
arasındaki ilişki iki yönlüyse, örneğin; satın alma birimi muhasebe ve birim
koordinatörüne bağlı ve aynı zamanda da birden fazla çalışana sahip bir yapıdaysa, bu ilişkiyi hiyerarşik veritabanı modelinde kurmak mümkün değildir.
Bu çift yönlü alt üst ilişkisini karşılayabilecek model, ağ veritabanı modelidir.
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Araştır 3

Hiyerarşik veritabanı modeli bire-bir (1:1) ve birden-çoğa (1:M) ilişkiler için
uygunken, ağ veritabanı modeli ise çoktan- çoğa (M:N) ilişkileri destekler.
Ağ veritabanında veri modelinin karmaşık olması ve veri tekrarının kontrol
edilememesi ilişkisel veritabanı modelini gerekli kılmıştır. İlişkisel veritabanı
modeli nesneleri tablolar şeklinde ifade ederken, nesneler arasındaki ilişkiyi de
matematiksel mantık çerçevesinde kurmaktadır. İlişkisel veritabanı modelinin
diğer iki modele göre en önemli üstünlüğü esnek yapıda olmasıdır. Kullanıcı
tarafından bütün sorgulama seçeneklerini veriyi tekrar etmeden sağlayabilir.
Tablolar arası kurulan mantıksal ilişkiler yardımıyla verinin bir yerde değiştirilmesi ve silinmesi ilişkiler arasında bozulmaya neden olmaz.

Araştır 4

Nesneye yönelik veritabanı modelinin ortaya çıkma nedeni nesneye yönelik
programlama dilini veritabanı içinde kullanmaktır. Programlama diline esas olarak nesneye yönelik veritabanında sorgulama yapabilmek için, sorgu karşılığında önceden tanımlanmış bir nesne kümesi yani sınıf (class) olması gerekir. Sınıf,
öznitelik ya da yöntem içermez ama bunları tanımlar. Modeldeki sınıf kavramı,
ilişkisel veritabanı modelindeki ilişki kavramına karşılık gelir. Nesneye yönelik
veritabanı modelinde var olan bir sınıftan yeni bir sınıf türetilebilir.

Araştır 5

Varlık yer yüzünde var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her şey olarak
tanımlanabilir. Varlık kümesi ise benzer özerliklere sahip varlıkların oluşturduğu gruba verilen isimdir. Bu tanıma göre bir üniversitede bulunan bölümler,
kampüsler, öğrenciler, dersler vb. varlık kümelerine örnek gösterilebilir. Bunun
yanı sıra Sanat Tarihi Bölümü, Rektörlük, kütüphane gibi tek olanlar varlık
olarak tanımlanır. Ancak kütüphanedeki kitaplar bir varlık kümesi örneğidir.

Araştır 6

Konumla ilişkili (georelational) veri modeli, bilgisayar destekli tasarım (Computer Aided Design-CAD) yazılımlarında depolanan nokta, çizgi ve poligon
konumsal nesnelerinin, tanıtıcı kod (ID) yardımı ile standart veritabanı üzerinde depolanan öznitelikleri ile ilişkilendirilmesi ilkesine dayanır. Dolayısı ile
konumsal nesnelerin depolanması, işlenmesi ve sorgulanması için veritabanının yanı sıra CAD tabanlı bir veri dosyası gerekmektedir. Konumsal veritabanı
(geodatabase) modelinde bu sorun ortadan kaldırılmış, nokta, çizgi ve poligon gibi konumsal nesneler tablolar içinde bir veri alanında ikili veri (binary)
formatta depolanmıştır. Konumsal veritabanı modelinde CAD dosyası ayrı,
öznitelikler için veritabanı ayrı değil, bütünleşik tablolarda bulunmaktadır.

Araştır 7

Nesne-ilişkisel veritabanı modeli nesne yönelimli veritabanı modeli ile ilişkisel
veritabanı modelinin birleşmesinden doğmuştur. Nesne yönelimli veritabanı
modeli ikili veri (binary) formatındaki verileri daha kolay depolayıp işlerken,
ilişkisel veritabanı modeli kadar esnek değildir. Hem esnek bir yapıyı hem de
ikili veri formatını rahat işleyebilmek için nesne-ilişkisel veritabanı modeli
ortaya çıkmıştır.
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Bölüm 4
Veritabanı Bileşenleri
öğrenme çıktıları

Tablo

1
3
5

1 Veritabanı bileşenlerini listeleyebilme
2 Temel veri tiplerini açıklayabilme
3 Veritabanlarında kullanılan anahtar
çeşitlerini anlatabilme

Dizin
5 Veritabanındaki dizin yapısını
tanımlayabilme

2
4

Sorgu
4 Sorguların kullanım amacını açıklayabilme

Soyut Gösterim
6 Soyut gösterim kavramını anlatabilme

Form ve Rapor
7 Form ve rapor bileşenlerinin özelliklerini
açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Tablo • Veri Tipleri • Anahtar Alan • Sorgu • Dizin • Sanal Tablo
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GİRİŞ

Tasarım Bileşenleri” olarak isim alırlar. Örneğin veritabanında mantıksal yapıda bir tablo oluşturmak
istediğinizde, VTYS, tabloyu konumlandıracağı
fiziksel depolama alanını belirleme eğiliminde olacaktır. Aslında fiziksel bileşenler, mantıksal bileşenlerin içinde gömülü bileşenler olarak bulunur. Bu
nedenle bu bölümde mantıksal ve fiziksel bileşenler
tek bir başlık altında “Veritabanı Bileşenleri” adı ile
incelenmektedir. Bölümde tablo ve alt bileşenleri,
sorgu, dizin, soyut gösterim, form ve rapor gibi temel veritabanı bileşenleri detaylı olarak anlatılmıştır.

Veritabanı bileşenleri kavramsal, mantıksal ve
fiziksel veritabanı bileşenleri olarak üç kategoriye
ayrılmaktadır. Kavramsal bileşenler veritabanı tasarım aşamasında kurulacak yapıyı algılama, tasarlanan yapının veritabanı ortamına nasıl aktarılacağını kurgulama, işleyişte varlıklar arasında bulunan
ilişkileri tablolar arası ilişkilere uyarlayarak, bu
ilişkilerin hangi özellikler üzerinden kurulacağını
belirleme gibi süreçlerde kullanılan varlık, özellik,
ilişki ve kural bileşenleridir.
Varlık, amaçla ilgili olarak verisi toplanan ve veritabanı içinde depolanan kişi, yer, nesne, olay ya da
kavram olabilir. Özellik, varlığı herhangi bir şekilde
karakterize eden ya da tanımlayan, varlığın nitelik
ve nicelik değerleridir. İlişki, varlıkların birbirleri
arasındaki dolaylı ya da doğrudan bağlantılar olarak
tanımlanırken, kural ise veritabanı platformunda tanımlanmaya çalışılan iş süreçlerinin uygulamasıdır
ve veritabanlarının önemli bileşenlerinden biridir.
Örneğin bir veritabanı tablosunda depolanacak TC
kimlik numarası, 11 basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 10 ya da 12 basamaklı olmaması bir kuraldır.
Mantıksal bileşenler, kitabımızın “Veritabanı
Kuramı” adlı ikinci bölümünde irdelediğimiz veritabanı yönetim sistemi mimarisinde açıklanan mantıksal şema bileşenleridir. Mantıksal şema veritabanı
işleyişinin mantıksal yapıya oturtulduğu basamaktır.
Üçüncü ve son kategori fiziksel veritabanı bileşenleri kategorisidir. Veritabanı platformunda mantıksal
veritabanı bileşenleri ve fiziksel veritabanı bileşenleri
genellikle iç içe girmiş bir yapıda bulunur.
Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) mimarisinde her ne kadar mantıksal katman ve fiziksel
katman net bir şekilde ayrılmış olsa bile, uygulamada mantıksal bileşenler ve fiziksel bileşenleri birbirinden ayıran keskin bir çizgi yoktur. Bu nedenle
bazı kaynaklarda “Mantıksal ve Fiziksel Veritabanı
Anahtar veri alanı adı

12345678902

Veritabanlarının en temel bileşeni tablodur. Tablo, veritabanlarında verinin depolandığı yer, satır ve
sütunlardan oluşan iki boyutlu bir yapıdır. Bir başka
tanıma göre tablolar, ortak özelliklere sahip verileri
veritabanında saklamak üzere kullanılan yapılardır.
Veritabanları bir veya daha fazla tablodan oluşurlar.
Veritabanındaki her bir tablonun kendine özel, benzersiz veritabanında yinelenmeyen bir ismi olmalıdır. Tablo isimleri açıklayıcı olmalıdır. Dolayısı ile
kayıtların gerçek hayattaki durumunu yansıtan bir
isim seçilmelidir.
Örneğin bir veritabanında tablolar
dikkat
A, B, C ya da 101,
Tablo
isimlerinde
Türkçe
102, 103 olarak
karakter
ve
boşluk,
!, ?,*,
isimlendirilmek ye%,
&
vb.
özel
karakterler
rine, “ogrenci, ders,
ogr_uyesi” gibi isim- kullanmayınız.
lendirilmelidir.
Tablolar isimlendirilmiş belirli sayıda sütundan-veri alanından (column-data field) ve sınırsız
sayıda satırdan-kayıttan (row-record) oluşur. Satırlarda veritabanında depolanan olgular, sütunlarda
ise veritabanında depolanan olguların özellikleri
yer almaktadır (Resim 4.1).

Veri alanı adı
ADI

ÖĞRENCİ NO
Kayıt (satır)

TABLO

Veri alanı adı
SOYADI

Veri alanı adı
BÖLÜM

ALİ

GEZER

İŞLETME

37453854860

AYŞE

EROĞLU

ARKEOLOJİ

45871452124

MURAT

TUNCER

TARİH

Anahtar veri alanı adı

Veri alanı (sütun)

Resim 4.1 Tablo üzerinde satır ve sütunların gösterimi
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Tablolar oluşturulurken öncelikle tabloda saklanacak verilere ait nitelikler belirlenir. Belirlenen
bu nitelikler veri alanı (data field) olarak isimlendirilmektedir. Bu niteliklerin belirlenmesinde dikkat
edilecek noktalar kitabımızın ilerideki ünitelerinde
detaylı olarak anlatılmaktadır.
Tablolar bir nesneye ait veriler içerebileceği
gibi, bir olaya ait veriler de içerebilir. Tablonun konusu bir nesne ise insan, yer veya eşya gibi somut
bir şeye ait veriler içerir. Eğer tablonun konusu bir
olay ise belirli bir zamanda gerçekleşen bir duruma
ait veriler içerir. Laboratuvar sonuçları, müşterilere
ürün satılması, deprem ölçümleri, muayene edilen
hastaya ait veriler buna örnek olarak gösterilebilir
(Hernandez, 2008).

Kayıt
Tablodaki her bir satır kayıt olarak adlandırılır.
Örneğin öğrenci verilerinin saklandığı bir tabloda,
her satır bir öğrenciye ait veri içerir. Tabloda verisi
depolanacak kaç öğrenci varsa o kadar satır yer almalıdır. Yani tablodaki satır sayısı, nitelikleri girilmiş örnek veya varlık sayısını gösterir. Kayıtlara ait
saklanacak veriler belirlenerek, tablodaki sütunlar
oluşturulur. Örneğin öğrenci tablosunda öğrenci
numarası, adı, soyadı, sınıfı, doğum tarihi gibi veri
alan adlarının hepsi (en üstteki satır), sütun başlıklarını oluşturur (Tablo 4.1).
Tablo 4.1 Öğrenci tablosu
No
1
2
3
4
5
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Adı
Ertuğ
Ayşe
Fatma
Ahmet
Uğur

Soyadı
Eren
Can
Ateş
Ay
Sakin

Sınıfı
6-C
6-B
6-C
6-A
6-B

Doğum Tarihi
12.05.2003
30.08.2003
01.04.2003
28.07.2003
01.01.2003

Tablodaki her kayıt benzersiz olmalı ve tekrar
etmemelidir. Tablolarda birbiri ile tam olarak aynı
iki satır yer alamamalıdır. En az bir nitelik değeri
yani bir veri alanındaki değer farklı olmalı ve o satırı tablodaki diğer satırlardan ayırmalıdır.
Kayıtların sırası önemli değildir. Kayıtlar sisteme herhangi bir sıra ile girilebilir. Kullanıcı verileri
herhangi bir kritere göre sıralanmış olarak görmek
isterse, bunu veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan çeşitli komutlarla yapabilir.

Veri Alanı
Tablodaki sütunlar veri alanı (data field) olarak
adlandırılır. Tablodaki veri alanları her kayıt için
tek bir değer içermelidir. Bu alanlara tekrar eden
grup veriler ya da diziler yazılamaz. Böylece tablodaki her değerin yeri, satır ve sütun belirtilerek,
yani hangi kaydın hangi niteliği olduğu belirtilerek
ulaşılabilir olur.
Veri alanının (sütunun) içerdiği değerler aynı veri
tipinden olmalıdır. Örneğin T.C. Kimlik numarası
kaydedilen veri alanına sadece rakamlardan oluşan
11 karakter uzunluğundaki veriler kaydedilmelidir.
Kayıtlarda olduğu gibi veri alanlarında da sıralamanın önemi yoktur. Veritabanı yönetim sistemlerinde alınacak raporlarda veri alanı sıralaması
isteğe göre düzenlenebilir.
Tablodaki her veri alanına tek bir isim verilmelidir. İki veri alanı aynı ismi kullanamaz. Ancak
farklı bir tabloda aynı isimde başka bir veri alanı
olabilir. Dolayısıyla aynı veri alanı ismi veritabanında farklı tablolarda kullanılabilir.
Tablolarda veri alanı belirlenirken üç farklı yanlış veya sorunlu kullanımdan bahsedilebilir (Hernandez, 2008). Değeri içerisinde iki veya daha fazla
farklı veri içeren “çok parçalı veri alanı”, aynı tipte
birden fazla değer içeren “çoklu değerli veri alanı”
ve birbirine bağlanmış metin veya matematiksel
olarak hesaplanmış sonuç içeren “hesaplanmış veri
alanı” uygulaması hatalı kullanımdır (Resim 4.2 ).
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Hesaplanmış Veri
Alanı

Çok Parçalı
Veri Alanı

Çoklu Değerli
Veri Alanı

Müşteri
No

Adı

Soyadı

Tam adı

Adres

İlçe, İl,
Posta kodu

Müşteri
Temsilcisi

5001

Ayşe

Ay

Ayşe Ay

.....

Sandıklı,
Afyon, 03500

Sude

5002

Fatma Güneş

Fatma Güneş

.....

Ceyhan,
Adana, 01922

Can, Kemal

5003

Hasta

Irmak

Hasta Irmak

.....

Merkez,
Afyon, 03200

Sude

5004

Ahmet Nehir

Ahmet Nehir

.....

5005

Veli

Barış

Veli Barış

.....

5006

Gül

Çelik

Gül Çelik

.....

Bakırköy,
Arda, Can
İstanbul,
34158
Mamak,
Ankara, 06260 Sude, Kemal
Buca, İzmir,
35390

Kemal

Resim 4.2 Veri alanı belirlenirken yapılan yanlış ve sorunlu kullanım örneği

Veri alanları belirlenirken mümkün olduğunca Resim 4.2’de vurgulanan
hatalı kullanımların oluşturulmamasına dikkat edilmelidir. Çok parçalı veri
alanı ve çoklu değerli veri alanı içerisinden bilgi elde etmek ve böyle alanlarda sıralama işlemi gerçekleştirmek zordur. Örneğin Resim 4.2’de bu alan
için İstanbul’da yaşayanların listelenmesi veya posta koduna göre sıralama
yapılmasında problem yaşanacaktır. Benzer şekilde müşteri temsilcisi “Can”
olanları listelemek veya bu alana göre sıralama yapmak da sıkıntılara yol açacaktır. “Hesaplanmış veri alanları” veritabanının boyutunun gereksiz yere
artmasına neden olmaktadır. Gerektiğinde basit komutlarla bu alanları içeren soyut gösterimler (view) veya raporlar oluşturulabilir.

dikkat
Veri alanları isimlerinde
Türkçe karakter ve boşluk,
!, ?,*, %, & vb. özel karakterler kullanmayınız.

Veri Tipleri
Tablolardaki her bir sütunda aynı tipteki veriler saklanabilir. Veritabanı tasarlanırken tablolardaki sütunlarda saklanacak veriler incelenmeli ve her sütun için uygun veri tipi belirlenmelidir.
Veri tipinin doğru belirlenmesi veritabanı performansını artırır, saklama alanının iyi yönetilmesini sağlar ve bazı istenmeyen hataların engellemesine yardımcı olabilir. Örneğin öğrenci tablosunda adı, soyadı
girilecekse bu veri alanları için harflerden oluşan (alfa- numerik) veri tipi seçilmesi doğru olacaktır.
Veritabanı tasarlanırken öncelikle tablolar, tablolardaki veri alanları ve bu alanlar için veri tipleri belirlenir. Bir alana veri girişi yapılmadan önce, o alana tamsayı mı, ondalık sayı mı, harf veya harfler mi,
tarih mi yazılacağı önceden tanımlanmalıdır. Öyle ki alana girilecek verinin uzunluğu, harf girilecekse
en fazla kaç karakter girileceği gibi sorulara da yanıt bulunmalı ve tasarım buna göre yapılmalıdır. Farklı
VTYS’lerde isim ve yapı olarak farklı veri tipleri olsa da, genel olarak kullanılan veri tipleri ve açıklamaları
aşağıda verilmiştir.

Tamsayı
Tamsayı (short integer) -32.768 ile 32.767 arasındaki tam sayıları kapsayan veri tipidir. Hafızada 2
byte yer kaplar. Örneğin illerin plaka kodu, öğrencinin aldığı ders sayısı gibi veriler için kullanılabilir.
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Uzun Tamsayı

Tarih/Saat

Uzun tamsayı (long integer) -2.147.483.648
ile 2.147.483.647 arasındaki tam sayıları kapsayan
veri tipidir. Hafızada 4 byte yer kaplar. Ülke, il, ilçe
nüfus bilgileri gibi veriler için en uygun veri tipidir.

Tarih/Saat (date/time) veri tipi veritabanındaki tablolarda tarih ve saat içeren veri depolanacak
ise kullanılmalıdır. Örneğin doğum tarihi veya bir
müşterinin alışveriş tarihi ve saati kaydedilecekse
veri alanı bu veri tipine göre tanımlanmalıdır.

Ondalık
Ondalık (decimal) değerlerden oluşan veriler için
seçilmesi gereken veri tipidir. Eğer ondalık sonu, yani
noktadan sonraki basamak sayısı biliniyor ise kullanılması önerilir. Örnekle açıklamak gerekirse 10/8
işleminin sonucu 1,25’tir ve ondalık (decimal) veri
tipi ile ifade edilmesi uygundur. Ancak 10/3 işlemi
sonlanmaz 3,3333… ve basamak sayısı bilinmeyen,
hatta sonsuza devam eden bir sayıdır. Değeri tekrar
üç ile çarptığınızda 10 sayısını geri elde edemezsiniz.
Bu durumda kesir (float) ya da çift (double) adı verilen veri tipleri kullanılması önerilir.

Kesirli
Kesirli (float) -3.4x1038 ile 3.4x1038 arasındaki
sayı değerlerini kapsayan veri tipidir. Kesirli (float) veri tipi olarak tanımlanan alanlarda virgülden
sonra 6 basamak saklanabilir. Eğer sayı değeri bu
aralıkta ise ve virgülden sonra basamak kullanmak
sizin için yeterliyse, kesirli (float) veri tipini kullanmanız uygun olacaktır. Hafızada 4 byte yer kaplar.

Çift
Çift (double) -1.7x10308 ile 1.7x10308 arasındaki
sayı değerlerini kapsayan veri tipidir. Eğer depolanacak sayı değerinin büyüklüğü kesirli (float) veri
tipi tanımındaki sınırların dışında kalıyorsa, veri
tipi olarak çift (double) kullanılmalıdır. Çift (double) olarak tanımlanan veri alanlarında virgülden
sonra 15 basamak saklanabilir. Bu nedenle CBS
uygulamalarında hassaslık gerektiren koordinat
değerlerinin depolanmasında çift (double) veri tipi
kullanılması gerekir. Hafızada 8 byte yer kaplar.

Doğru/Yanlış
Doğru/Yanlış (boolean) veri tipi eğer depolanacak verilerin değer kümesi doğru-yanlış, var-yok ya
da evet-hayır gibi sadece iki değer içeriyorsa kullanılabilir.

İkili
İkili (binary) veri tipi veritabanında grafik, resim, fotoğraf verileri depolamak için kullanılan veri
tipidir. Grafik, resim, fotoğraf vb. veriler tablolarda
byte cinsinden fazla yer kaplamaktadır. Bu tipteki
verileri, bilgisayardaki dosya sistemine uygun yapıda depolamak için ikili (binary) veri tipi kullanılır.
İkili (binary) veri tipi ile ses ve video dosyaları da
tablolarda depolanabilir hale gelir.

Uzun İkili
Uzun ikili (long binary) veri tipi veritabanı tablolarında büyük boyutlu veriler saklamak isteniyorsa
kullanılır. Büyük boyutlu resimleri bu veri tipiyle
tablolara kaydedebilirsiniz. Örneğin bir mahalledeki
binalara ait verileri içeren bir tabloda, bir veri alanında da bina resmini depolamak istiyorsanız uzun
ikili (long binary) veri tipini kullanmalısınız.

Not
Not (memo) veri tipi veritabanı tablolarında
uzun metinler saklamak isteniyorsa kullanılır. Bu
veri tipinde 1 GB büyüklüğe kadar karakter depolayabilirsiniz.

Anahtar Veri Alanı
Metin
Metin (text) veri tipi depolanacak veri değeri
aynı anda hem nümerik (sayı), hem de alfa-nümerik (harf ) değerlerden oluşuyorsa, ya da yalnızca
alfa-numerik değer içeriyorsa kullanılmalıdır. Metin (text) veri tipi olarak tanımlanmış bir veri alanı
içerisinde harfler, özel karakterler, semboller ve rakamlar kullanılabilir.
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Veritabanlarının etkin bir şekilde ve kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılabilmesi için
mutlaka anahtar veri alanına gerek vardır. Anahtar
veri alanı (key field) seçiminde bir satıra depolanan
nesne ya da olaya ait özellikleri temsil edebilecek
alanlardan biri veya birkaçı tercih edilmelidir. İlişkisel veritabanlarının en önemli özelliklerinden biri
anahtar veri alanlarıdır.

Konum Veritabanı-I

Eğer bir alan anahtar olarak tanımlandıysa, her
kaydın o veri alanındaki değerinin tekrarlanmayan,
benzersiz, eşsiz (unique) olması gerekir. Örneğin bir
mağazada müşterilere ait veriler bir için müşteri_no
niteliği anahtar alan olarak tanımlanırsa, o veri alanındaki her değer benzersiz (tek, eşsiz) olmalı ve
yinelenmemelidir. Anahtar alan özelliği atanan veri
alanı içerisinde aynı değer tekrarlanamaz. Örneğin
doğum tarihi niteliği anahtar alan olarak tanımlanamaz, çünkü aynı doğum tarihine sahip iki veya
daha fazla müşteri bulunabilir.
Anahtar alan seçilirken dikkat edilmesi gereken
nokta, anahtar alan olarak seçilen veri alanının o
kaydı temsil etmesidir. Örneğin bir öğrenci tablosunda TC Kimlik No veya Öğrenci No anahtar
alan olarak seçilebilir. Çünkü bu değerler her öğrenci için tektir. Aynı TC Kimlik No’ya ya da aynı
Öğrenci No’ya sahip iki öğrenci olamaz. Bu alanlardan herhangi biri anahtar alan olarak kullanıldığında herhangi bir satırın hangi öğrenciyi temsil
ettiği net bir şekilde bellidir.
Anahtar alan belirlenirken aşağıdaki koşullara
dikkat edilmelidir;
• Çoklu değer içeren alanlar anahtar olamaz.
• Mutlaka benzersiz (unique), tekrar etmeyen
değerler içermelidir.
• Mümkün olduğunca boş değer (null) içermemesine özen gösterilmelidir.
• Güvenlik ile ya da mahremiyetle ilgili sorun oluşturabilecek nitelikler anahtar alan
olarak seçilmemelidir. Örneğin şifre alanı
anahtar alan olarak seçilemez.
• Birden fazla alanın birleştirilerek anahtar
olarak kullanılmasından olabildiğince kaçınılmalıdır. Bu şekilde bir kullanım zorunluysa, başka bir özellik belirlenemiyorsa,
mümkün olduğu kadar az sayıda veri alanının birlikte kullanımı tercih edilmelidir.
• İçerdiği değerler mutlaka o kaydı net şekilde tanımlamalıdır.
• İçeriği zaman içerisinde çok nadir değişmeli
hatta mümkünse hiç değişmemelidir.
Veritabanlarında kullanılan dört çeşit anahtar
bulunmaktadır.
• Birincil anahtar (primary key)
• Tekil anahtar (unique key)

•
•

Bileşik anahtar (composite key)
Yabancı anahtar (foreign key)

Birincil Anahtar
Birincil anahtar (primary key) bir tablodaki kaydı kesin olarak temsil eden alana veya alan grubuna verilen isimdir. Birincil anahtar veri alanındaki
her değeri benzersiz (unique), tek olmalı ve tekrar
etmemelidir. Aynı zamanda birincil anahtar alan
boş (null) geçilemez, mutlaka bir değer içermelidir. Örneğin müşteri veritabanında her müşteriye
benzersiz bir numara verilerek, ya da müşterilerin
TC Kimlik No veya cep telefon numarası birincil
anahtar olarak kullanılabilir. Ancak müşterilerin
soyadlarını birincil anahtar olarak belirlemek risklidir, çünkü tabloya aynı soyadına sahip ikinci bir
kayıt girilmesi olasılığı her zaman mevcuttur.

Tekil Anahtar
Tabloda herhangi bir veri alanı tekil anahtar
(unique key) olarak tanımlanırsa, bu alana girilen
her değer benzersiz (unique) olmalı, yani tekrar etmemelidir. Bu kısıtlama ile kayıtlardaki veri tekrarının önüne geçilebilir. Bu özelliği ile tekil anahtar,
birincil anahtara benzemektedir. Tekil anahtar ile
birincil anahtar arasındaki fark tekil anahtar alanın
boş geçilebilmesi, yani “null” değeri içerebilmesidir.
Örneğin bir muhtarlık veritabanında herhangi bir
kişinin eşinin TC Kimlik No alanı tekil anahtar olarak tanımlanarak bu alandaki değerlerinin benzersiz
olması sağlanabilir. Böylece eşi olmayanlar yani evli
olmayanlar için bu alanın boş olabilmesi sağlanır.

Bileşik Anahtar
Önerilmeyen bir durum olsa da, birden fazla
veri alanı aynı anda kullanılarak bileşik anahtar
(composite key) tanımlaması yapılabilir. Birincil
anahtar tanımlanabilecek veri alanı yoksa ve verilere hızlı ulaşılmak isteniyorsa bileşik anahtar tanımı kullanılabilir. Örneğin bir sokaktaki bağımsız
bölümlere ait verileri içeren bir tabloda Dış Kapı
No ve Daire Kapı No değerleri birlikte kullanılarak
bileşik anahtar oluşturulabilir. Ancak bu alanlar
ayrı ayrı anahtar alan olarak tanımlanamaz, çünkü
Dış Kapı No bağımsız bölümleri tanımlamak için
yeterli değildir ve Daire Kapı No değeri de farklı
binalarda aynı olabilir (Tablo 4.2).
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Tablo 4.2 Bileşik anahtar kullanımı

Mahalle

Bina adı

A. Mah.

Gül Apt.

A. Mah.

Gül Apt.

A. Mah.
A. Mah.
A. Mah.
A. Mah.

Gül Apt.
Bayrak Apt.
Can Apt.
Can Apt.

Dış Kapı No
12
12
12
14
15
15

Yabancı Anahtar
Başka bir tablonun birincil anahtarı ile bağlantılı veri alanlarına yabancı anahtar adı verilir. Yabancı
anahtarlar tablolar arası ilişki kurmak için kullanılırlar. Yabancı anahtar tanımlanabilmesi ilişkili tabloların her ikisinde de aynı veri alanından olması gereklidir. Örneğin öğrenci tablosu ve not tablosunu

Daire Kapı No
1
2
3
2
1
2

……..

inceleyelim. Öğrenci tablosundaki Öğrenci No ile
not tablosundaki Öğrenci No aynı özelliklere sahip
veri alanlarıdır. Bu iki veri alanı sayesinde iki tablo arasında ilişki kurulabilir. Öğrenci tablosundaki
Öğrenci No veri alanı birincil anahtar alan iken, not
tablosundaki Öğrenci No veri alanı yabancı anahtar
olarak tanımlanmıştır (Resim 4.3).

Öğrenci tablosu
Öğrenci No

Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Cinsiyeti

1001

Ali Cengiz

10.10.1995

E

1002

Fatma Gözcü

01.04.1994

K

1003

Ayşe Sarılık

20.05.1993

K

1004

Ahmet Ali

18.03.1995

E

1005

Sude Can

16.11.1994

K

Not tablosu
Ders Kodu

Türü

Öğrenci No

Not

CBS101

Vize

1001

85

CBS101

Vize

1002

70

CBS101

Vize

1003

90

CBS203

Vize

1001

75

CBS203

Vize

1003

85

Resim 4.3 Yabancı anahtar kullanımı
ÖÇ 1 Veritabanı bileşenlerini listeleyebilme
ÖÇ 2 Temel veri tiplerini açıklayabilme
ÖÇ 3 Veritabanlarında kullanılan anahtar çeşitlerini anlatabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Tablolarda sorunlu veri alanı kullanımı nedir?

Birincil anahtar veri alanı
olabilecek öznitelik değişkenleri için örnekler verin.

Veri tiplerini inceleyerek,
arkadaşlarınızla tartışın.
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SORGU
Veritabanındaki verilerden bilgi elde etmek
amacı ile yapılan işlemlere sorgu adı verilir. Veritabanında yapılan veri ekleme, verileri güncelleme,
verilerden istenilen kritere uygun olanları seçme,
verileri sıralama vb. işlemlerin hepsi sorgular aracılığıyla gerçekleştirilir. Sorgu, veritabanında verileri
üzerinde işlem yapmak için kullanılan veritabanı
bileşeni olarak tanımlanabilir.
Veritabanı sorgulamalarında genellikle üç temel
yöntem kullanılır. Bu yöntemlerden birincisi çoğunlukla menüler tarafından sunulan değişkenler
üzerinde seçim yapılarak gerçekleştirilir. Veritabanı
Yönetim Sistemi (VTYS) tarafından sunulan arayüzler ile yapılan bu sorgulama, kullanımı en kolay
sorgu yöntemlerden biri olmakla birlikte oldukça
kısıtlıdır. Yöntemlerden ikincisi yine VTYS tarafından sunulan arayüzler yardımı ile sorgulamak
istediğiniz veri alanına örnek bir değer girilerek
elde edilir. Veritabanı sorgulama yöntemlerinden
üçüncüsü ise, artık standart olarak kabul edilen
Yapılandırılmış Sorgulama Dili (Structured Query
Language – SQL) kullanılarak yapılır. Bütün VTYS
yazılımları SQL komutlarını destekler. Sorgular
yazılırken kullanılan VTYS yazılımın SQL komut
dizilimi ve veritabanı tasarımı iyi bilinmelidir. Oldukça esnek ve güçlü bir sorgulama olanağı sunan
SQL, sorgulamada kullanılan en temel dildir. Aslında ilk iki sorgulama yönteminde de VTYS arka
tarafta SQL kullanarak, kullanıcılara kullanımı
kolay bir arayüz sunarak sorgulama olanağı tanımaktadır.

SQL Sorgulama
Structured Query Language (SQL) komut tabanlı, yapısal veri kümeleri ve veri yapıları üzerinde işlem yapmayı sağlayan bir veritabanı dilidir. Komut
tabanlı olması, komut yazıldıktan sonra veritabanına istek gönderilip çalıştırılması ve gelen sonucun
gösterilmesi ilkesine dayanır. Veritabanında yapılacak işlemlere göre standartlaşmış kurallara bağlı
olan SQL komut dizilimleri ile veritabanının işletimi sağlanır. VTYS yazılımları için vazgeçilmez bir
unsur olan SQL komutları hizmet ettikleri işlevlere
bağlı olarak kategorilere ayrılmaktadır. Kitabımızın
“Veritabanı Kuramı” adlı ikinci bölümünde bu kategoriler detaylı olarak anlatılmaktadır.
Veritabanlarının yönetim ve işletme amaçlı tüm
işlemleri SQL kullanılarak gerçekleştirilir. Veritaba-

nı oluşturma süreçlerinden tablo tasarımına, kullanıcı tanımlama işlemlerinden erişim yetkilerinin
atanmasına, veri ekleme, silme ve güncelleştirme
işlerinden sorgulamaya SQL komutları kullanılmaktadır. Verinin bilgiye dönüşme sürecinde sorgu
en önemli bileşenlerden biridir. SQL sorgulama ile
Excel tablolarından farklı olarak veritabanı tabloları üzerinde birden çok tablo ilişkilendirilerek, tek
tablo sorgulaması ile elde edilemeyecek bilgilere
ulaşılabilir. Kitabımızın “İlişkisel Veritabanında
Tablolar Arası İlişkiler ve Sorgulamalar” adlı beşinci bölümünde detaylı SQL sorgulama örneklerine
yer verilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde
Sorgulama
Veritabanı ortamında, verilere ve verilerin işlenmesi ile elde edilecek bilgiye sorgular aracılığıyla
erişilir. CBS’de kullanılan konumsal veritabanlarında ise veriye ya da bilgiye ulaşmak için üç farklı
yöntem kullanılmaktadır (Ergen, 2011). Bu yöntemler;
• VTYS uygulamalarını kullanarak standart
SQL sorgulaması ile özniteliğe bağlı sorgulama,
• Open Geospatial Consortium (OGC) tarafından tanımlanan konumsal sorgulama operatörleri ile konuma dayalı sorgulama,
• CBS yazılımları ile içinde sunulan SQL ve
konumsal sorgulama arayüzleri ile konuma
dayalı sorgulama
olarak sıralanabilir.
Konumsal veritabanında depolanan veriler,
öznitelik verisi ve konumsal veri olarak ikiye ayrılmaktadır. Öznitelik verisi konumsal bir nesne ile
ilişkili bir özelliği, karakteristiği veya olayı temsil
eden, konum bilgisi içermeyen verilerdir. Özniteliğin değeri numerik, metin, tarih, mantıksal vb. veri
tipinde olabilir.
Konumsal veri yeryüzünde herhangi bir nesnenin coğrafi konumunu belirlemek için kullanılır.
Nesnelerin yeryüzündeki mutlak ve göreceli konumları, nokta, çizgi ve poligon gibi basit grafik
elamanları kullanılarak modellenir. Bu temel grafik öğeler ayrı ayrı nesneleri, olayları veya varlıkları
temsil etmek için kullanılır. Örneğin, kuyular için
nokta, yollar için çizgi, göller için poligon gösterimi tercih edilebilir.
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Öznitelik Verilerine Bağlı Sorgulama

Konuma Dayalı Sorgulama

Öznitelik verilerine bağlı sorgulamalar (select by
attributes) veritabanında veri alanlarına koşul getirerek uygulanmaktadır. Bir tablodaki rakımı 1000
m’den yüksek şehirlerin bulunması veya Türkiye’de
adı “B” ile başlayan ve son nüfus sayımına göre nüfusu 1.000.000’dan fazla olan şehirlerin listelenmesi
vb. işlemler, öznitelik verilerine bağlı sorgulamalara
örnek olarak verilebilir. Bu sorgular genellikle CBS
yazılımlarının sunduğu SQL sorgulama arayüzleri
yardımı ile yapılmaktadır. Öznitelik verilerine bağlı
sorgulamalarda doğrudan SQL SELECT komutu
kullanılmakta olup, standart veritabanı sorgulamalarına benzer. Ancak CBS yazılımları içinde bu sorgulamaların gerçekleştirilmesi konumsal nesnelerden tablo kayıtlarına, tablo kayıtlarından konumsal
nesnelere erişim olanağı sağlamaktadır. Bu sorgulama yöntemi kitabımızın “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Öznitelik Verilerine Bağlı Sorgulamalar” adlı
yedinci bölümde kapsamlı olarak anlatılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarında grafik
nesneler ile ilgili “Nerede?”, “Ne kadar uzakta?”,
“Yanında ne var?” gibi sorulara yanıt bulmak için
konuma dayalı sorgulama (select by location) kullanılmaktadır. Konuma dayalı sorgulamada konumsal
nesnelerin birbirleri arasındaki konumsal ilişkileri
kullanılır. Konumsal ilişkiler üç temel topoloji ilkesi
çerçevesinde belirlenir. Temel topoloji ilkeleri;
• Bağlanırlık (connectivity),
• Bitişiklik (adjacency),
• Yakınlık (proximity)
olarak sıralanır. Konumsal nesnelerin bağlantıları, komşulukları ve birbirlerinden ne uzaklıkta
oldukları, konuma dayalı sorgulama operatörleri kullanılarak belirlenir. Bu yöntem kitabımızın
“Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konuma Dayalı Sorgulamalar” adlı sekizinci bölümünde kapsamlı olarak açıklanmaktadır.

yaşamla ilişkilendir
DNA Haritanız Google’da!
Birçok kişisel bilgimizin Google’da depolanmasına alıştık. Peki ya DNA haritamızın depolanmasına?
DNA üzerine araştırma yapan firmalar, hastaneler ve üniversitelere Google’dan bir teklif var:
Bulut üzerindeki gen bankası Google Genomics.
Google’un son yıllarda sağlık alanındaki yatırımları dikkat çeker oldu. Kanser tespit edecek bir
nanoteknoloji çözümü üzerinde çalışmaları veya
doktor-hasta arasında hızlı video iletişim sağlayacak bir servis kurmaları hep bu yatırımların sonucu. İşte bu yaz başında duyurulan Google Genomics projesi de yine sağlık araştırmalarına yönelik.
Google’ın robotik ve elektronik yatırımlarının gölgesinde kalan Google Genomics projesi,
genetik araştırmalarının yakın gelecekte yaratacağı devasa veri yığınını bulut ortamında saklamayı
hedefliyor. 10 yıl içinde gen incelemelerinin ve
projelerinin artması bekleniyor ve şimdiden ortaya çıkacak verinin nasıl ve nerede saklanacağı
konusu düşündürmeye başladı.
DNA bilgilerinin saklanması konusu sadece
Google’ı değil, IBM ve Microsoft gibi diğer bilişim devlerinin de ilgi alanında. Google bu projeye
1,5 yıl önce bilim adamları ve doktorlar ile görüşe-

74

rek başlamış. DNA verilerinin belli bir şekilde, bir
API (Application Programming Interface – Uygulama Programlama Arayüzü) kullanarak nasıl depolanabileceğini düşünmüşler ve çeşitli denemeler
yapılmış. Google nasılsa veritabanı ve veri depolama teknikleri konusuna hiç de yabancı değil.
Google Genomics’in veri saklamak ve bulut
üzerinde duran gen verisi ile çevrimiçi çalışmak
için önerdiği fiyat, gen haritası başına yıllık 25 dolar. Bir kişinin gen haritasının 100 gigabyte büyüklüğünde olduğunu düşünürseniz, işin boyutu daha
kolay anlaşılıyor. Gerçi bir haritanın basitleştirilmiş özet versiyonu 1 gigabyte kadar yer tutuyor, bu
da yıllık 0.25 sent’e denk düşüyor. Şu anda halka
açık projelerden yüklenmiş 3,500 adet gen haritası
Google Genomics sunucularında depoda duruyor
ve istenildiği anda tıp kurumları tarafından yüksek
hızlı bir bağlantı üzerinden kullanılabiliyor.
Google ve diğer hizmet sağlayıcıların paket
fiyatları düştükçe, daha fazla kurum Google Genomics benzeri DNA depo servislerini kullanmaya başlayacak. Rahatlıkla genetiğin geleceği
bulutta diyebiliriz.
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/dnaharitaniz-google-da--internet-1968536/, Erişim
tarihi: 07.12.2015
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ÖÇ 4 Sorguların kullanım amacını açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Standart veritabanı sorgusu
ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinde öznitelik verilerine
bağlı sorgulama arasındaki
benzerlik ve farklar nelerdir?

Veritabanı sorgusu için kullanılan SQL SELECT komutunu
http://www.genelblog.
comselect-kullanimi-mysql
-komutlari/ adresinde inceleyerek değerlendirin.

Konuma dayalı sorgulamada kullanılan topoloji ilkelerini anlatın.

DİZİN
Tablolardaki kayıt sayısı arttıkça yapılan sorgulamaların performansı düşmektedir. SQL SELECT
komutu ile yüz kayıt içeren bir tablo ve milyonlarca kayıt içeren bir tablonun sorgulanması arasında
zaman farkı vardır. Özellikle birleştirme sorgusu
gibi karmaşık işlemler gerçekleştirildiğinde, sonuç
alınması uzun zaman alır. Bu sorunları aşmak için
dizin yapısı kullanılır (Aslan, 2013).
Dizin, tablo içerisindeki verilere hızlı erişim ve
verilerin istenilen veri alanına göre sıralanmasını
sağlayan veritabanı bileşenidir. Veritabanında, üzerinde çok arama veya işlem yapılacak veri alanları
için dizin oluşturularak sorgulama işlemleri hızlandırılabilir. Bir tablo içerisinde birden fazla dizin
oluşturulabilir.
Dizinler SQL sorgu cümlelerinin performansını artırmak için, tablolarda çok sorgulanan alanlarda oluşturulur. Dizin oluşturulmayan tablolarda
verilerin sorgulanması veya sıralanmasında tüm
tablo verilerinin taranması gerekir. Bu nedenle dizin oluşturulmayan tablolarda sorgulama ve sıralama işlemleri çok yavaş olur.
Veritabanındaki sorgular dizinsiz tablolar ve dizinli tablolar olmak üzere iki farklı yapıda çalıştırılır. Dizinsiz tablolarda çalıştırılan sorgularda tablo
tamamen taranarak sorgu sonucu üretilir. Dizinli

tablolarda ise dizin yapısı kullanılır. Özellikle kayıt
sayısının çok fazla olduğu tablolarda dizin sistemi
sorgu performansının artmasını sağlar.
Dizinler, kitapların arka bölümünde bulunan
dizin mantığını kullanır. Kitabın arkasındaki dizini inceleyerek, kitapta ilginizi çeken, aradığınız bir
kavramın hangi sayfalarda yer aldığını öğrenirsiniz.
Bu sayede kitabı sayfa sayfa tarama veya inceleme
işlemi yapmadan, doğrudan aradığınız kavramın
bulunduğu sayfalara ulaşabilirsiniz. Veritabanındaki
dizinler de kayıtların yeri ile ilgili bilgileri kullanarak
aranılan kayda daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Dizin
kullanılırken özellikle ekleme ve güncelleme işlemlerinde bir yavaşlık yaşanabilir. Çünkü bu işlemlerden
sonra dizinler otomatik olarak yeniden oluşturulur.

Birincil Dizin
Birincil dizin (primary index) tabloda bulunan
birincil anahtar alanlar üzerinde tanımlanan dizin
türüdür. Birincil dizin alanlarında bulunan kayıtların benzersiz (unique) olması gerekir. Kümelenmiş
dizin (clustered index) adı ile de anılan birincil dizin,
her tabloda yalnızca bir adet olabilir. Örneğin kişi
verilerinin depolandığı tabloda TC Kimlik No verisinin bulunduğu veri alanı tekrarlanmayan kayıtlardan oluşur. Dolayısıyla bu veri alanı birincil anahtar
(primary key) seçilmeli ve birincil dizin (primary index) bu veri alanı üzerinde tanımlanmalıdır.
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İkincil Dizin
İkincil dizin (secondary index) tabloda anahtar alan olarak tanımlanmayan alanlarda oluşturulan dizin
türüdür. İkincil dizin veri tekrarını engellemez. Örneğin kişi verilerinin depolandığı tabloda kişi adlarının
bulunduğu veri alanı ikincil dizin olarak tanımlanabilir. Tabloda “Ahmet” isimli birden fazla kişi olabilir.
İkincil dizinin amacı “Adı” veri alanını alfabetik olarak sıralayarak tablodaki kayıtlara daha hızlı ulaşmaktır.

Konumsal Dizin
Konumsal dizin (spatial index) konumsal nesnelerin bulunma işlemini hızlandıran yapılardır. Bu dizinlerin kullanılması konumsal veriler üzerinde gerçekleştirilen görüntülenme, düzenleme ve sorgulama
işlemlerinde performans artışı sağlar. Normal dizinler için geçerli olan avantaj ve dezavantajlar konumsal
dizinler için de geçerlidir.
Konumsal dizinler, konumsal nesne tablolarındaki her konumsal nesnenin konumunu, kitapların arka
bölümündeki dizinler gibi konumlarına göre sıralar. Böylece herhangi bir sorgulamada konumsal nesneye
daha hızlı erişim sağlanmaktadır. Örneğin öznitelik sorgusunda seçilen konumsal nesne veya nesnelerin
nerede olduğu bulunarak haritada görüntülenir. Benzer şekilde konumsal sorgulama sonucunda seçilen
konumsal nesneye ulaşmak daha hızlı olur.
ÖÇ 5 Veritabanındaki dizin yapısını tanımlayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Veritabanında dizin neden
kullanılır?

Ders kodu, ders adı, haftalık ders saati, dersi veren öğretim elemanı verilerini içeren tabloda birincil dizin ve
ikinci dizin hangi veri alanlarına uygulanır, düşünün.

Konumsal dizin yapısını
inceleyerek arkadaşlarınızla
tartışın.

SOYUT GÖSTERİM
Soyut gösterim (view), verilerden derlenen ve
son kullanıcının bilgiye erişimini kolaylaştıran, sanal tablo ya da görüntü olarak adlandırılabilecek
veritabanı bileşenleridir. Veritabanlarında amaca
bağlı olarak son kullanıcıya tablolardan seçilen ve
derlenen, gerçekte böyle bir dizilim veya tablo olmadığı halde, veri alanlarını düzenleyerek tabloymuş gibi göstermeye yarayan görüntülere, soyut
gösterim (view) adı verilir. Genellikle “sanal tablo” olarak kabul edilen soyut gösterimlerde gerçekte veri depolanamaz ve sanal tabloda, gerçekte var
olan tablolardan tablolar arası ilişkiler kullanılarak
veriler çağrılır ve listelenir. Soyut gösterimler kalıcı
olmamalarına rağmen, sorgu parametreleri kayde-
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dilerek tekrar tekrar görüntülenebilir. Buradan da
anlaşılacağı gibi, tablolar arası ilişkiler ve gerekli veri
alanları seçilerek SQL sorguları ile soyut gösterimler
hazırlanmaktadır.
Örnek vererek açıklamak gerekirse; öğrencilerin
kimlik verilerinin depolandığı “OGRENCI” tablosu, ders tanımlarının bulunduğu “DERS” tablosu
ve öğrencilerin aldığı derslerin ve o derslerden aldığı notlarının bulunduğu “DERS_OGRENCI” ilişki
tablosunu düşünelim. Burada amaç CBS101 kodlu
“Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş” dersini alan öğrencilerin aldığı notların listelenmesi olsun. Bu senaryoya göre amaç yalnızca CBS101 kodlu dersten
öğrenci adı ve aldığı not gösterilecek ise; SQL sorgusu ile “DERS” tablosundan CBS101 kodlu ders
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filtrelenecek, “OGRENCI” tablosundan öğrencilerin adı ve soyadı bilgisini içeren veri alanları
çağrılacak, “DERS_OGRENCI”
ilişki tablosundan o dersi alan
öğrenciler filtrelenerek notların
bulunduğu veri alanı listelenecektir. Örnekte görüldüğü gibi
üç tablonun amaca uygun veri
alanları çağrılmış ve tablolar arası ilişkiler kullanılarak CBS101
kodlu dersi alan öğrenciler ve
notları filtrelenerek, “CBS101”
adlı soyut gösterim (view) elde
edilmiştir (Resim 4.4).
Soyut gösterimler, diğer bir
isimle sanal tablolar, veritabanı
tasarımında bulunan karmaşık
yapıyı gizleyerek, son kullanıcıya özet ve amaca uygun olarak
düzenlenmiş verileri sağlamada
Resim 4.4 Soyut gösterim oluşturma örneği
oldukça kullanışlı veritabanı bileşenleridir. Böylece ticari sır olabilecek veritabanı tasarımı korunmuş olur. Ayrıca bazı tablolarda son
kullanıcıların ulaşılması istenmeyen, ancak sistemde gereklilik arz eden bazı veri alanlarının gizlenmesi sağlanabilir. Örneğimizi incelersek, öğrencilerin doğum tarihlerinin gizlenmesi gerektiğini varsayalım.
Oluşturulan CBS101 soyut gösteriminde bu veri alanı son kullanıcıdan gizlenerek, yalnızca adı, soyadı
ve not bilgisine erişim verilmiştir. Soyut gösterimler, tablolar gibi VTYS yazılımları tarafından kullanıcı
erişim yetkileri tanımlanabilen veritabanı bileşenleridir.

ÖÇ 6 Soyut gösterim kavramını anlatabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Veritabanında neden sanal
tablo kullanılır?

Resim 4.4’de verilen soyut
gösterim oluşturma örneğini farklı tablolar için uyarlayın.

Soyut gösterimlerin özelliklerini inceleyerek, arkadaşlarınızla paylaşın.

FORM VE RAPOR
Veritabanlarında form, genellikle veri girişi ve veri güncelleme amacı ile düzenlenmiş arayüzlerdir.
Formlar üzerinden veri girişi yapılmasının temel nedeni, veri girişi aşamasında kullanıcıların hatalı veri
girişlerini engellemektir. Örneğin e-ticaret sitesinde adres bilginizi almak için hazırlanan arayüzde il, ilçe,
mahalle vb. verilerin girişi genellikle menülerden seçilerek yapılır. Örneğin il adının “KAHRAMANMARAŞ” olduğunu düşünelim. Kullanıcı il adını klavyeden yazarak girerse “K.MARAŞ”, “MARAŞ”, “KAHRA-
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MAN MARAŞ” gibi farklı şekillerde yapabilir. Bu
durumda sorgulama yapıldığında “KAHRAMANMARAŞ” için 3-4 farklı giriş oluştuğu için istenilen
sonuca ulaşılamayacaktır. Ancak menüden seçimle
veri girişi yapılırsa bu hatalar önlenmiş olacaktır.
Ayrıca tabloların ilişkili olduğu, verinin birden fazla tabloya girilmesi gerektiği bir yapıda formların
kullanılması ve verinin gerekli tüm tablolara girilmesi formlar sayesinde gerçekleştirilebilir.
Form; düzenli ve hatasız bir şekilde veri girişinin yapılmasını, dolayısı ile veritabanının daha sağlıklı olmasını, kolay sorgulanmasını ve işletilmesini
sağlayan veritabanı bileşenidir. Soyut gösterimlerde olduğu gibi form tasarımcısı tablolar arasındaki
ilişkileri kullanarak, birden fazla tablodaki amaca
uygun veri alanlarını tek form üzerine taşıyarak görüntüleme, güncelleme ve giriş sağlayabilir. Tasarımda soyut gösterime benzer şekilde SQL komut
dizilimleri kullanılır. Böylece gizli kalması gereken
yapı son kullanıcıya aktarılmaz.
Önemli veritabanı bileşenlerinden biri de raporlardır. Rapor; verilerin sorgulanması ve analizi
sonucunda oluşan, verinin bilgiye dönüşümü süre-

cindeki son basamak olarak tanımlanabilir. Rapor
temel olarak bir soyut gösterim (view) olarak algılanabilir. Rapor ve soyut gösterim arasındaki temel
fark, raporun kâğıt ortamına çıktı almak için hazırlanmış, sayfalardan oluşan bir doküman oluşudur.
Raporlarda analiz sonuçlarının verilebildiği grafiklerin kullanılabilmesi, karar vericiler için önemli
bir dokümantasyon olma özelliğini beraberinde getirir. Veritabanı ortamında SQL komut dizilimleri
ile hazırlanan raporlama araçları dinamik yapıdadır. Zaman içerisinde veride olan güncellemeler ve
eklemeler, SQL komutlarının tekrar çalıştırılması
ile güncel raporlara yansıtılabilir.
Veritabanında veriler tablolarda depolanır ve
işlenirler. Veri girişi ve güncelleme işlemleri için
kullanımı kolay formlar (arayüzler) düzenlenmiş
olsa da verinin çağrıldığı ve kaydedildiği yer yine
tablolardır. SQL komut dizilimleri ile elde edilen
soyut gösterimler (view), veriye doğrudan tablo
üzerinden erişirler. Raporlar sorgu sonuçlarından
yani soyut gösterimlerden ya da doğrudan tablolardan elde edilen dokümantasyonlardır ve dolayısı ile
verilere tablo üzerinden ulaşırlar (Resim 4.5).

Tablolar
Amaç ile ilişkili verilerin
depolandığı veri setleri

Sorgular

Formlar

Sorgulama sonucu elde
edilmiş soyut gösterimler
(sanal tablo)

Veri girişi ve görüntülenmesi
için tasarlanmış kullanıcı
arayüzleri

Raporlar
Sorgulama ve analiz
sonucu kağıt çıktı almaya
uygun dokümantasyon

Resim 4.5 Tablo, sorgu, form ve rapor arasındaki işleyiş
Kaynak: http://www.gcflearnfree.org/access2013/4.3, Erişim tarihi: 18.03.2016
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Sonuç olarak tablolar veritabanlarının en önemli bileşenleri olup, sorgu, form, rapor gibi diğer bileşenler veriye doğrudan ya da dolaylı şekilde tablolardan ulaşmaktadır. VTYS yazılımları tarafından kullanılan
SQL komut dizilimleri saklanarak, soyut gösterimlere ve raporlara tekrar ulaşılabilir. Güncelleme ve veri
girişleri sonucunda verideki değişiklikler soyut gösterimlere ve raporlara yansımaktadır. Bu özellik bu iki
bileşenin dinamik bir yapıda olduğunu göstermektedir.

ÖÇ 7 Form ve rapor bileşenlerinin özelliklerini açıklayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Veritabanlarında form ne
amaçla kullanılır?

Soyut gösterimler ve raporlar arasındaki ortak özellikleri araştırarak ilişkilendirin.

Tablo, sorgu, form ve rapor
arasındaki işleyişi inceleyerek, arkadaşlarınıza tartışın.
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ÖÇ 1

Veritabanı bileşenlerini listeleyebilme

ÖÇ 2

Temel veri tiplerini açıklayabilme

ÖÇ 3

Veritabanlarında kullanılan anahtar
çeşitlerini anlatabilme

Tablo

Veritabanlarının en temel bileşeni tablodur. Tablolar belirli sayıda veri alanından ve sınırsız sayıda kayıttan
oluşur. Satırlarda veritabanında depolanan varlıklara ait veriler, sütunlarda ise veritabanında depolanan varlıkların özelliklerini tanımlayan değişkenler yer almaktadır. Doğru tasarlanmış tabloda her kayıt sadece bir
kere yer alabilir. Tablolarda birbiri ile tamamen aynı iki tane satır olmamalıdır. Kayıtların birbirinden farklı
olabilmesi için en az bir sütundaki değerin farklı olması gerekir. Tablodaki veri alanları her kayıt için tek bir
değer içermelidir. Birden çok değer içermesi veritabanı üzerinde ileride yapılacak işlemleri zorlaştırabilir. İlişkisel veritabanlarının en önemli unsurları olan anahtar alanlar, bir satıra ait özellikleri temsil edebilecek veri
alanlarından biri veya birkaçı seçilerek belirlenmelidir. Bir alanın anahtar alan olarak tanımlanabilmesi için,
her kaydın o veri alanındaki değerinin benzersiz ve tek olması gerekir. Veritabanlarının en temel bileşenleri
tablolar olsa da veritabanlarının işleyişini kolaylaştırmak, verilerin sağlıklı olarak depolanmasını düzenlemek
vb. nedenlerle başka bileşenler de bulunmaktadır. Tablo haricindeki veritabanları bileşenleri sorgu, dizin,
soyut gösterim, form ve rapor olarak listelenebilir.
Tablolarda tam sayılar için tamsayı (short integer) ve uzun tamsayı (long integer); tamsayı olmayan sayılar
için ondalık (decimal), kesirli (float) ve çift (double); her türlü nümerik ve alfa-numerik veriler için metin
(text); zaman ve tarih verisi için tarih/saat (date/time); iki değer alabilen veri tipleri için doğru/yanlış (boolean) veri tipleri kullanılabilir. Grafik, resim, video vb. veriler için ise ikili (binary) ve uzun ikili (long binary)
veri tipleri uygundur. 255 karakterden uzun metinler için not (memo) veri tipi tercih edilmelidir.
Her ne kadar temel anlamda ve işleyişte benzeşseler de VTYS yazılımları, farklı isimlerde ve özelliklerde veri
tipleri içerir. Bu nedenle kullanılacak veri tipleri belirlenirken, öncelikle kullanılacak VTYS’nin veri tipleri
incelenmeli ve tablo tasımları buna göre yapılmalıdır.
Veritabanlarında kullanılan dört çeşit anahtar bulunmaktadır. Bunlar birincil anahtar (primary key), tekil
anahtar (unique key), bileşik anahtar (composite key) ve yabancı anahtar (foreign key) olarak listelenir.
Birincil anahtar bir tablodaki kaydı temsil eden veri alanına verilen isimdir. Birincil anahtar veri alanı kayıt
içindeki bütün özellikleri temsil ettiği için tabloda bu alan benzersiz (unique), yani her kayıt için farklı olmalıdır. Tekil anahtar, yapı olarak birincil anahtara benzer, tek fark tekil anahtar olarak tanımlanan bir alanın
gerektiği zaman boş bırakılabilmesi, değer girilmeden geçilebilmesidir. Bir tabloda birden fazla alan bir araya
getirilerek bir anahtar tanımlaması yapılırsa bileşik anahtar oluşturulur. Başka bir tablonun birincil anahtarı
ile bağlantılı veri alanlarına yabancı anahtar adı verilir.
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ÖÇ 4

Sorguların kullanım amacını
açıklayabilme

Sorgu

bölüm özeti

ÖÇ 5

Veritabanları oluşturulurken ve daha sonra veritabanından bilgi edinme sürecinde kullanıcı ile veritabanı arasında bir ilişki
kurulması gereklidir. Sorgular veritabanında gerçekleştirilen
veri ekleme, veri güncelleme, verilerden istenilen kritere uygun
olanları seçme, verileri sıralama vb. işlemlerde kullanılır. Sorgu
veritabanında var olan nesneler ve veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılan veritabanı bileşeni olarak tanımlanabilir.
Sorgular, verileri özetlemek ve son kullanıcıya amaca uygun
veri alanlarından oluşan sanal tablo oluşturmak amacı ile de
kullanılmaktadır. Sorgu oluşturulurken standart olarak kabul
edilen SQL kullanılmaktadır. Bu nedenle SQL sorgusu olarak
da adlandırılmaktadır.

Veritabanındaki dizin yapısını
tanımlayabilme

Dizin

Veritabanlarında tablo ve kayıt sayısı arttıkça, gerçekleştirilecek sorgularda performans kaybı yaşanabilir. Dizin yapısı, belirlenen veri alanları kullanılarak verilere erişimi ve verilerin
istenilen sütuna göre sıralanmasını hızlandırır. Veritabanında,
içerisinde çok arama veya işlem yapılacak veri alanları için dizin
oluşturularak sorgulama işlemleri daha hızlı yapılabilir. Tablolardaki dizinler, kitapların arka bölümünde bulunan dizin mantığına benzer. Çoğu kitapta ilk başta merak ettiğiniz kavramları
arka bölümdeki dizin içerisinde arayarak, o kavramların hangi
sayfalarda geçtiğini bulabilirsiniz. Böylece kitabı sayfa sayfa
incelemeden, doğrudan ilgilendiğiniz sayfalara ulaşabilirsiniz.
Veritabanındaki dizinler de kayıtların yeri ile ilgili bilgileri kullanarak, aranılan kayıtlara daha hızlı ulaşılmasını sağlar.
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ÖÇ 6

Soyut gösterim kavramını
anlatabilme

bölüm özeti

Soyut Gösterim

ÖÇ 7

Form ve rapor bileşenlerinin
özelliklerini açıklayabilme

Form ve Rapor
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Veritabanlarında tablo ve kayıt sayısı arttıkça, gerçekleştirilecek sorgularda performans kaybı yaşanabilir. Dizin yapısı, belirlenen veri alanları kullanılarak verilere erişimi ve verilerin
istenilen sütuna göre sıralanmasını hızlandırır. Veritabanında,
içerisinde çok arama veya işlem yapılacak veri alanları için dizin
oluşturularak sorgulama işlemleri daha hızlı yapılabilir. Tablolardaki dizinler, kitapların arka bölümünde bulunan dizin mantığına benzer. Çoğu kitapta ilk başta merak ettiğiniz kavramları
arka bölümdeki dizin içerisinde arayarak, o kavramların hangi
sayfalarda geçtiğini bulabilirsiniz. Böylece kitabı sayfa sayfa
incelemeden, doğrudan ilgilendiğiniz sayfalara ulaşabilirsiniz.
Veritabanındaki dizinler de kayıtların yeri ile ilgili bilgileri kullanarak, aranılan kayıtlara daha hızlı ulaşılmasını sağlar.

Form, veri girişlerini belirli bir standarda göre hataların minimize edilerek yapılmasını sağlayan, SQL komut dizilimleri
kullanılarak tasarlanmış, birden fazla tablo üzerine veri kaydetmeye yarayan, son kullanıcı için veri girişi ve güncelleme işlemlerini kolaylaştıran veritabanı bileşenlerinden biridir. Formlar
üzerinde kullanılan seçme menüsü gibi araçlar, ya da kısıtlama
kuralları yardımı ile veri giriş hatalarını engellemek mümkündür. Formlar veriye tablolardan ulaşır ve veriyi tablolara kaydeder. Birden fazla tablodaki veri alanları aynı form üzerine
çağrılabilir.
Rapor, veriden bilgi elde etme sürecinin son basamağıdır. Raporlar adından da anlaşılacağı üzere veri analizi sonucunda karar vericilere sunulan özetlenmiş bilgilerden oluşur. Veritabanı
ortamında rapor, soyut gösterimler diğer adıyla sanal tablolar
gibi SQL komut dizinleri kullanılarak hazırlanır. Raporlarda
soyut gösterimlerden farklı olarak grafikler kullanılabilir. Veritabanı raporları sayfa düzeni yapılarak çıktı almak için hazırlanan dokümantasyonlardır. Verideki değişiklikler doğrudan
raporlara yansıtılabilir çünkü sanal tablolar gibi raporlar da
dinamik veritabanı bileşenleridir. Kaydedilen SQL komut dizilimleri ile tekrar güncellenebilir.

Konum Veritabanı-I

1

Bir konudaki raporları saklamak için
Bir konudaki sorguları saklamak için
Bir konudaki verileri saklamak için
Bir konudaki anahtarları saklamak için
Bir konudaki dizinleri saklamak için

2 Müşterilerle ilgili verileri saklayan bir tabloda
hangi alan için tamsayı (short integer) veri tipi kullanılabilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Adı soyadı
Doğum tarihi
Cinsiyeti
Ayakkabı numarası
Yıllık toplam geliri

3 Veritabanlarında doğru veri tipi tanımı neden
yapılmalıdır?
A. Veritabanının performansını artırır ve saklama
alanın iyi yönetilmesini sağlar
B. Anahtar alanın belirlenmesini sağlar.
C. Dizin yapısını kurmamızı sağlar.
D. Sorguları daha hızlı çalıştırmamızı sağlar.
E. Kurulan ilişkileri daha verimli hale getirir.

4 Tablolarda uzun ikili (long binary) veri tipi
hangi veriler için kullanılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Çok büyük sayılar içeren veriler için
Grafik, resim, fotoğraf gibi veriler için
Ondalık sayı olabilecek veriler için
Çok uzun metinler için
Benzersiz veriler için

5 Birincil anahtar ile tekil anahtar arasındaki
fark nedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Fark yoktur.
Birincil anahtar sayı içeremez.
Tekil anahtarda özel karakterler yer alamaz.
Tekil anahtar alanına “null” değeri girilebilir.
Tekil anahtar tarih olamaz.

6

Aşağıdakilerden hangisi tablolarda tanımlanabilecek anahtar türlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

neler öğrendik?

A.
B.
C.
D.
E.

Tablolar ne amaçla kullanılır?

Bilgi anahtar
Birincil anahtar
Tekil anahtar
Bileşik anahtar
Yabancı anahtar

7

Bir tabloda herhangi bir alanın birincil anahtar olarak tanımlanabilmesi için hangi özelliğe sahip olması gerekir?
A.
B.
C.
D.
E.

Uzunluğu sabit olmalıdır.
Önemli veriler içermelidir.
Tamsayı içermelidir.
Özel bir veri tipi olarak tanımlanmalıdır.
Benzersiz veriler içermelidir.

8 Veritabanındaki tabloları içinde yapılacak
veri güncelleme işlemi hangi yapı aracılığıyla gerçekleştirilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sorgu
Anahtar Alan
Kayıt
Dizin
Tablo

9

Veritabanlarında dizin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Saklanabilecek farklı tip sayısını artırır.
Girilebilecek kayıt sınırını artırır
Sorgulama işlemlerinin hızını artırır.
Daha fazla sayıda sütun oluşturulabilmesini
sağlar.
E. Tablolar arası ilişkileri kurar.

10 Aşağıdakilerden hangisi dizin kullanılmasının dezavantajlarındandır?
A.
B.
C.
D.
E.

Oluşturulabilecek tablo sayısını kısıtlar
Girilebilecek kayıt sayısını sınırlar
Kurulan ilişkileri bozabilir.
Herhangi bir dezavantajı yoktur.
Kayıt güncelleme ve silme işlemleri yavaşlar
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1. C

Yanıtınız yanlış ise “Tablo” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Tablo” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “Tablo” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Tablo” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Tablo” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Sorgu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Tablo” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise“Dizin” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Tablo” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Dizin” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 1

Araştır 2
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Tablodaki veri alanları her kayıt için tek bir değer içermelidir. Bu alanlara tekrar eden grup veriler ya da diziler yazılamaz. Aynı zamanda her veri alanının
(sütunun) içerdiği veriler aynı veri tipinde olması gerekir. Satırlar da olduğu
gibi sütunlarda da sıralamanın önemi yoktur. Tablodaki her veri alanına tek
bir isim verilmelidir. İki veri alanı aynı ismi içeremez. Aynı özelliklere sahip
veri alanları tekrarlanamaz. Örneğin bir öğrenci birden fazla derse kayıt yaptırabilir. Eğer tablo içinde dersler adlı veri alanı oluşturulup, öğrencinin aldığı
bütün dersleri aralarında virgül, tire ya da boşluk gibi karakterler kullanarak
tek bir veri alanına kaydedersek, bu durum veritabanı tablolarında sorunlu
kullanım olarak nitelendirilir.

Standart veritabanı sorgulamaları SQL komut dizilimi yardımı ile yapılmaktadır. Sorgu dizilimleri oluşturmak için bazı VTYS çözümleri kolay kullanım
için arayüzler sağlamaktadır. Bu arayüzler yardımı ile menülerden seçilen komut ve operatörler komut dizilimini otomatik olarak oluşturmaktadır. Benzer
şekilde CBS yazılımları öznitelik verilerinin sorgulanması için kolay kullanımlı arayüzler sağlamaktadır. Aralarındaki en temel fark, CBS’de öznitelik verisi
sorgulama yalnızca “SELECT” komutu ile yapılmakta olup, veri güncelleme,
ekleme ve silme işlemlerinin farklı araçlar tarafından geçekleştirilmesidir. Ayrıca CBS platformunda el ile SQL komut yazımı çoğu yazılımda kısıtlanmıştır. Bir diğer fark ise, konumsal veri depolanan tablolarda SQL ile yapılan
öznitelik sorgusu ile erişilen sonuçlardan konumsal nesneye, ya da konumsal
nesnelerden öznitelik verilerine doğrudan erişmek mümkündür.

Konum Veritabanı-I

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 3

Veritabanı tablolarında veriler arttıkça sorgulama ve sıralama süresi artmaktadır. Bu sürenin kısaltılması ve veri işleme performansını arttırmak amacı ile
veritabanlarında dizin kullanılmaktadır. Kitapların arkasında verilen dizinlerde konu başlıkları, sözcükler, kavramlar vb. alfabetik sırada listelenir ve kitabın hangi sayfasında bulundukları belirtilir. Veritabanı dizinleri de kitaplardaki dizinlerde olduğu gibi veri değerlerini sıralar ve istenilen kayıtlara kolay ve
kısa sürede ulaşmayı sağlar. Özetle dizinler çok sayıda veri içeren tablolarda
sıralama ve sorgulama işlemlerinin hızını artırmak için kullanılır. Dolayısıyla
dizin kullanmadan önce sorgu işlemleri sırasındaki hız değerlendirilmelidir.
Eğer sorgu işlemlerinde bir yavaşlık varsa, dizin kullanılmalıdır. Özellikle veri
yoğunluğu fazla veritabanlarında dizin kullanıldıktan sonra performans artışı
hissedilebilir düzeyde artar.

Araştır 4

Veritabanlarında sanal tablo genellikle karmaşadan uzaklaşmak için kullanılır.
Eğer birden fazla tabloyu ilişkilendirerek bir sorgu yapıyorsanız, ya da çok karmaşık mantıksal hesaplamalara gerek varsa ve bunu sürekli yapmak durumundaysanız; o zaman farklı tablolardan çağırdığınız veri alanları ile bir sanal tablo
yaparsınız ve karmaşadan kurtulup, tek bir tabloda çalışsınız. Başka bir açıdan
bakarsanız, özellikle büyük işletmeler ticari sır olarak gördükleri kullandıkları
veritabanı tasarımının, diğer şirketler tarafından bilinmesini istemediklerinden, web platformuna açtıkları verilerini çoğunlukla sanal tablolar üzerinden
gerçekleştirirler. Ya da bir tabloda son kullanıcının görmesini engellemek istediğiniz kolonları sanal tablolara çağırmaz ve yalnızca görüntülenmesinde
sorun olmayan verileri kullanırsınız.

Araştır 5

Veritabanlarında form genellikle veri girişleri ve güncellemeleri için kullanılmaktadır. Burada amaç son kullanıcının kolay bir arayüz yardımı ile amaca
uygun veriyi hatasız bir şekilde tablolara aktarabilmesidir. Formlarda kullanılan kontroller ve menü seçimli değer girişleri, belirli bir standarda göre
hataların minimize edilerek veri girişinin yapılmasını sağlamaktır. Formlarda
yapılan düzenlemeler ile ilişkili tablolardan çağrılan veri alanları sayesinde, girilen değerlerin birden fazla tabloya aktarılması mümkündür. Tablolar veritabanlarının vazgeçilmez bileşenleridir. Tüm veriler çeşitli veritabanı bileşenleri
kullanılsa bile tablolarda depolanmaktadır. Formlar veriye tablolardan ulaşır
ve veriyi tablolara kaydeder. Formlar yardımı ile son kullanıcının karmaşık
veritabanı tasarımını görmeden, basit bir arayüz ile veri girişi ve güncellemesi
gerçekleştirilmektedir.
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Bölüm 5

öğrenme çıktıları

İlişkisel Veritabanında Tablolar Arası İlişkiler ve
Sorgulamalar

Sorgulama

Tablolar Arası İlişkiler

1

1 Tablolar arası ilişkilerin nasıl düzenlendiğini
açıklayabilme
2 Tablolar arasında uygun ilişki türünü
belirleyebilme

2

3 Yapılandırılmış sorgulama dilini
tanımlayabilme ve kullanım nedenlerini
açıklayabilme
4 Temel SQL dili komutlarını listeleyebilme

Anahtar Sözcükler: • Bire Bir İlişki • Birden Çoğa İlişki • Çoktan Çoğa İlişki • Yapılandırılmış Sorgulama
Dili • Temel SQL Komutları • SQL Sorgulama Operatörleri
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Konumsal Veritabanı-I

GİRİŞ
Veritabanlarının en vazgeçilmez özelliklerinden biri depolanan veriden hızlı bilgi elde edilebilmesidir. Bu özellik veritabanlarının sorgulanması
ve analiz edilmesi ile mümkündür. Bilindiği üzere
veritabanı sorgulaması ve analizi bütün Veritabanı
Yönetim Sistemleri (VTYS) tarafından kullanılan
Yapılandırılmış Sorgulama Dili (Structured Query
Language – SQL) ile yapılmaktadır. Ancak SQL yalnızca bir araçtır. Verilerden hızlı bilgi elde edebilmek
için sorgulama aracının yanı sıra, veri yığınlarının
ilişkili oldukları diğer veri yığınlarına çabuk erişilmesi gerekir. Verilerin yığınlar halinde depolanması
ve veri yığınlarının birbirleri ile ilişkilendirilmesi,
akla ilişkisel veritabanı modelini getirmektedir.
İlişkisel veritabanı modeli (relational database
model) ile verilerin yığınlar (kümeler) halinde işlenebileceği ve yığınlar arasında ilişkiler kurulabileceği görülmüştür. Mantık ve alt küme olgusunun
veritabanı üzerine uygulanabilirliğini ortaya koyan
ilişkisel veritabanı modeli, dayandığı bu matematiksel teori nedeni ile ilişkisel adını almaktadır.
Kendinden önceki veritabanı modellerinin gelişmiş bir versiyonu olarak ifade edilebilen bu model
oldukça yaygın kullanılan bir veritabanı modelidir.
Günümüzde veritabanı yönetim sistemi yazılımlarının büyük bir çoğunluğu ilişkisel veritabanı modelini desteklemektedir.
Veritabanı kuramı ortaya atıldığında ilk geliştirilen model hiyerarşik veritabanı modelidir (hierarchical database model). Hiyerarşik veritabanı modelinde, adından da anlaşılacağı üzere yalnızca birden
çoğa bir ilişki söz konusudur. Zaman içerisinde farklı ilişkilerin de gerekliliği gündeme gelince, ağ veritabanı modeli (networkw database model) geliştirilmiş
ve birden çoğa ilişkinin yanı sıra çoktan çoğa ilişki
kurulabilmiştir. Ancak hiyerarşik veritabanı ve ağ veritabanı modellerinin esnek olamayışı, bu modellerde veriyi bilgiye dönüştürme sürecinde tablolar arası
ilişkilerin tam olarak tanımlanamaması, ilişkisel veritabanı modelinin ortaya atılmasında tetikleyici bir
etken olmuştur. İlişkisel veritabanı modelinin en
önemli özelliklerinden biri anahtar alan kavramıdır.
İlişkisel veritabanı modeli anahtar alanlar yardımı ile
tablolar arasında ilişki kurulmasını sağlamış, özellikle diğer modellerden farklı olarak varlıklar arasındaki doğal ilişki olan bire bir (1:1) ilişkinin tablolar
arasında kullanılmasına olanak tanımıştır.

TABLOLAR ARASI İLİŞKİLER
Birden çok farklı tabloda depolanan karmaşık
veritabanı tasarımlarında tablolar arasında ilişkilerin kurulması gerekir. Tablolar arası ilişkiler veri
tekrarını engelleyerek verimlilik artışı sağlar. İlişkiler her iki tabloda da bulunan ortak bilgi alanları
üzerinden, anahtar alanlardaki verilerin eşleştirilmesiyle kurulur. Çoğu durumda (bire bir ilişki hariç), bu eşleştirme alanları, birinci tabloda benzersiz kayıt barındıran birincil anahtar alan (primary
key field) ile ikinci tablodaki çoklu kayıt içeren yabancı anahtar alan (foreign key field) bağlantısı ile
sağlanır.
Tablolar arasında 3 farklı tipte ilişkiden söz edilebilir.
• Bire-bir (one to one 1:1)
• Birden-çoğa (one to many 1:M)
• Çoktan-çoğa (many to many M:N)

Bire Bir İlişkiler (1:1)
Bire bir ilişkide, her iki tabloda ilişki kurulacak
ortak bilgi alanı genellikle birincil anahtar (primary
key field) ya da tekil anahtar alan (unique key field)
olarak seçilir. TCDD bilet sistemini örnek alalım.
İki adet tablo kullanalım. Yolcu tablosu ve bilet
tablosu. Bu iki tablo arasındaki ilişki bire bir olur.
Her yolcu yalnızca bir bilet satın alır ve her bileti
yani koltuğu sadece bir kişi satın alabilir. İlişki kurulurken yolcu tablosuna mı yoksa bilet tablosuna
mı ortak bilgi alanı eklemeliyiz? Eğer bilet tablosuna TCKIMLIK_NO bilgi alanı eklersek satılmayan koltuklar için “NULL” boş kayıt oluşturmuş
oluruz. Bu istenen bir durum değildir. Yolcu tablosuna BILET_NO bilgi alanı eklersek her yolcu
için bir bilet satın alınmış olacağı için herhangi bir
“NULL” değeri yani boş kayıt oluşturmamış oluruz (Resim 5.1).
Aslında bu iki tablonun tek bir tabloda
birleştirilmesi gerektiği, bire bir ilişki kurmanın bir
veritabanı tasarımcısı için çok kullanışlı olmadığı
düşünülebilir. Bazı durumlarda bu kanı doğru olmakla birlikte bazı uygulamalarda bire bir ilişkinin
veritabanı performansını arttırdığı gözlenmiştir.
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Yolcu Tablosu
SOYADI BILET_NO

1

Anne Tablosu

ADI

32567987044

Ahmet

Gezer

1

52574259820

Ayşe

28697158208

Melek

Orkun

2

45297325446

Fatma Zehra

52314698760

Neslihan Yavuz

3

67314698760

Sibel

1

TCKIMLIK_NO

ADI

SOYADI
Eroğlu
Saraç
Coşkun

Çocuk Tablosu

Bilet Tablosu
BILET_NO

VAGON_NO

1
2
3
4

1
2
2
3

KOLTUK_NO
14A
6B
7C
2D

Resim 5.1 Bire-bir ilişki örneği (1:1)

Resim 5.1’de görüldüğü gibi yolcu ve bilet
tablosu BILET_NO bilgi alanı üzerinden birebir ilişki ile ilişkilendirilmiştir. Vagonlardaki tüm
koltuklar bilet tablosu içerisinde benzersiz olarak
kaydedilmiş, yolcu tablosunda ise sadece satılan
koltuklar yolcu ile ilişkilendirilmiştir. Tablolarda
boş kayıt oluşturulmamış olduğu için veritabanında performans artışı sağlanmıştır.
Birden Çoğa İlişkiler (1:M)
Birden çoğa ilişkilerde ana tablonun bir kaydı, ikinci tablonun bir ya da birden fazla kaydı
ile ilişkilidir. Bu sayede birden fazla tekrar eden
kayıtların saklanmasında etkili bir depo alanı kullanımı sağlar. Bu ilişki tipi hiyerarşik veritabanı
modelinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örnek
vererek açıklamak gerekirse bir kreş-yuva için
anne ve çocuk ilişkisini ele alalım. Örneğe göre
ilişki kuracağımız tablolar anne ve çocuk tabloları
olsun. Bir anne birden fazla çocuğunu kreşe getirmiş olabilir, diğer bir deyişle annenin birden fazla
çocuğu olabilir. Ancak bir çocuğun birden fazla
annesi olamaz. Buna göre tablolar arasında birden
çoğa ilişki kurulmalıdır (Resim 5.2).
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1

TCKIMLIK_NO

COCUK_KIMLIK_NO COCUK_ADI

ANNE_KIMLIK_NO

45386715004

Erol

45297325446

52692014812
67539810640
67901870884
52876012392
67002150048

Cansu
Bora
Sude
Berkay
Oya

52574259820
67314698760
67314698760
52574259820
67314698760

M

Resim 5.2 Birden çoğa ilişki örneği (1:M)

Resim 5.2’de görüldüğü üzere Sibel Coşkun’un
kreşe gönderdiği Bora, Sude ve Oya olmak üzere
üç çocuğu vardır. Anne tablosundaki TCKIMLIK_NO bilgi alanı birincil anahtar alandır. Bu
alan çocuk tablosunda yabancı anahtar alan olarak
belirlenmiş ANNE_KIMLIK_NO bilgi alanı ile
eşleştirilmiş ve tablolar arasında birden çoğa ilişki
kurulmuştur. Bu ilişki yardımı ile annenin adı ve
soyadı bilgileri veritabanında tekrarlanmadan anne
tablosunda yalnızca bir kez yazılmıştır. Bu ilişki veritabanının performansını artırıcı bir özelliktir.

Çoktan Çoğa İlişkiler (M:N)
Bir tabloda birden fazla kayıt diğer tablodaki
birden fazla kayıt ile ilişkili ise tablolar arasında
çoktan çoğa ilişki kurulur. Çoktan çoğa ilişki kurabilmek için ek olarak ilişki tablosuna gereksinim
vardır. Bu ilişkiyi açıklamak için öğrenci ve ders
ilişkisini ele alalım. Üniversitede bir öğrenci birden
fazla ders alabilir, bu duruma ek olarak bir derse
birden fazla öğrenci katılabilir. Bu durum öğrenci
ve ders tablolarının çoktan çoğa ilişkisi ile veritabanında tanımlanabilir.
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M

Öğrenci Tablosu

TCKIMLIK_NO

ADI

SOYADI

İlişki Tablosu

OGR_TCNO

DERS_KODU

20140932382

ERKAN

ACAR

20140932382

CBS101

32684853358

SAADET

AKSOY

20140932382

CBS103

15514674036

ARDA

AKYURT

20140932382

CBS104

20917899320

HATİCE

ALÇI

32684853358

CBS101

53236651584

İSMET

ALDEMİR

32684853358

CBS103

14990104334

EVREN

ALTIN

32684853358

CBS104

42712181714

NİGAR

ALTUĞER

42712181714

CBS101

36182554318

NURİ AHMET ALTUN

54628991820

CBS101

54628991820

EKREM

AYDIN

54628991820

CBS107

26382104798

SALİHA

BAKAL

26382104798

CBS101

96725174256
...

AYSEL
...

BALABAN
...

26382104798
...

CBS104
...

N

Ders Tablosu

1

DERS_KODU DERS_ADI

TEORIK UYGULAMA AKTS

CBS101

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

2

2

3

CBS103

Temel Harita Bilgisi

2

2

3

CBS104

Temel Bilgi Teknolojileri

2

0

2

CBS101

Veritabanlarına Giriş

3

2

4

CBS103

Uzaktan Algılamanın Temel Prensipleri

2

2

3

CBS104

CBS'de Sorgulama Teknikleri

2

2

3

CBS101
...

CBS Uygulamaları
...

3
...

2
...

4
...

Resim 5.3 Çoktan çoğa ilişki örneği (M:N)

Resim 5.3 incelendiğinde öğrenci ve ders tablosunda bulunan TCKIMLIK_NO ve DERS_KODU
bilgi alanlarının benzersiz olduğu, birincil anahtar bilgi alanı olarak kullanıldığı gözlemlenebilir. Çoktan
çoğa ilişki için kullanılan ilişki tablosundaki OGR_TCNO ve DERS_KODU alanları çiftli tekrarı engellemek adına bileşik anahtar olarak tanımlanmıştır. 20140932382 TC Kimlik No’suna sahip Erkan Acar’ın
ilişki tablosunda CBS101, CBS103 ve CBS104 kodlu dersleri aldığı için 20140932382 TC Kimlik No
değerinin ilişki tablosunda üç kez bulunduğu, benzer şekilde CBS101 kodlu dersin TC Kimlik No’su
20140932382, 32684853358, 42712181714 ve 26382104798 olan öğrenciler tarafından alındığı için
ilişki tablosunda dört kez tekrar edildiğine dikkat edilmelidir. Özetlemek gerekirse öğrenci ve ders tablosu
arasındaki çoktan çoğa ilişkinin, ilişki tablosunun diğer iki tablo ile (öğrenci ve ders tablosu) birden çoğa
ilişki kurularak tanımlandığı görülmektedir. Veri modelinin şematik gösterimi Resim 5.4’de verilmiştir.
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1
1

Resim 5.4 Çoktan çoğa ilişki şematik veri modeli gösterimi

Tablolar Arası İlişkilerin Oluşturulması
Aynı anda birden fazla tablodan bilgi görüntüleyen sorgular oluşturarak, bu sorgu sonuçlarıyla formlar
ve raporlar oluşturabilmek için tablolar arası ilişkilerin önceden kurulması gerekir. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılarak ilişkisiz kayıtlar oluşmasının önlenmesi, birleştirme türünün ayarlanarak bir ilişkinin her bir
tarafından hangi kayıtların bir sorgu sonucuna ekleneceğinin belirlenmesi gerekir.
Tablolar arasında ilişki kurarak, ilişkisel veri modeli oluşturulur. Tablolar arası ilişki, veritabanının daha
hızlı sorgu yapmasını sağlar; veri-işlem süreçleri daha verimli olur. Böylece veriler güncelleştirilirken, ana
verinin saklandığı tek bir tabloda güncelleme yapmak yeterli olur.
Tablolar arası ilişki oluşturulmadan önce, mantıksal sorular yardımı ile ilişki türü belirlenir. TCDD
bilet örneğine göre mantık sorumuzu sorarsak; bir yolcu birden fazla koltukta oturabilir mi? Hayır. Bir
koltukta birden fazla yolcu oturabilir mi? Hayır. Eğer her iki yanıt Hayır ise ilişki bire bir ilişkidir.
Kreşteki anne – çocuk ilişkisi için mantıksal sorularımızı soralım. Bir annenin birden fazla çocuğu
olabilir mi? Evet. Bir çocuğun birden fazla annesi olabilir mi? Hayır. Yanıtlardan birisi evet diğeri hayır ise
ilişki birden çoğa kurulmalıdır. Bu ilişkide evet yanıtı verilen soru aynı zamanda ilişkinin yönünü belirlemektedir. Birden fazla çocuk cevabı anne tablosunun benzersiz kayıt içereceğini ve ilişkinin tek kayıt içeren
tarafı olacağını ve çocuk tablosunun çok kayıt içereceğinin göstergesidir.
Son olarak bir öğrenci birden fazla ders alabilir mi? Evet. Bir derse birden fazla öğrenci girebilir mi?
Evet. Yanıtların ikisi de evet ise, ilişki çoktan çoğa kurulmalıdır.
Veritabanı tasarım aşamasında önce problem ve probleme uygun çözüm belirlenir. İş süreçlerinin denetlendiği ve veri üretiminin optimize edildiği bir tasarım için sistem analizi yapılmalıdır. Sistem analizi;
veritabanı tablolarının belirlenmesi, tablolardaki veri alanları ve veri tiplerinin seçilmesi, tablolar arası
ilişkilerin kurulması, amaca uygun raporlamaların ve formların oluşturulması basamaklarından oluşur.
Tasarım sonucunda süreci özetleyen veri modeli ortaya konulmalıdır.
ÖÇ 1 Tablolar arası ilişkilerin nasıl düzenlendiğini açıklayabilme
ÖÇ 2 Tablolar arasında uygun ilişki türünü belirleyebilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Veritabanı tasarım süreci
nasıl işler? Bu süreçte tablolar arası ilişkinin önemi
nedir?

Gerçek kişi tablosu ve banka hesabı tablosu arasındaki
ilişki türünü belirleyerek şematik veri gösterimini çizin.

Tablolar arası ilişki türlerini
inceleyerek, arkadaşlarınızla
tartışın.
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SORGULAMA
Tablolar arası karmaşık ilişkilerin söz konusu olduğu veritabanlarının tasarlanması ve yönetilmesi
için IBM tarafında geliştirilmiş dile, Yapılandırılmış
Sorgulama Dili (Structured Query Language - SQL)
adı verilir. Kavramın İngilizce kısaltması dilimize
doğrudan geçmiş olup, Türkçe literatürde de doğrudan SQL olarak kullanılır. Genel itibariyle SQL;
• Veritabanının tasarım özelliklerini belirlemek,
• Tabloların ve ilişkilerin kurulmasını sağlamak,
• Veritabanı kullanıcılarının yetkilendirilmesini ve erişimlerini kontrol etmek,
• Veritabanı içerisine kayıtları eklemek,
• Önceden eklenmiş kayıtları güncellemek ve
silmek
gibi veritabanı yönetimi söz konusu olduğunda
ihtiyaç duyulan bütün süreçlerin yönetilebilmesini
sağlayan komutları içeren bir dildir. Geliştirilmiş
veritabanı yönetim sistemi yazılımlarında bazı küçük farklılıklar bulunmasına rağmen hemen hepsi standart SQL sorgulama dilini destekler. SQL
sorgulama dili ile veritabanının yönetimine dair
işlemler yapılabilir.
Öncelikle tasarım aşamasında veritabanının
hangi tablolar ve hangi alanlardan oluşacağı, tasarlanan alanların içerdiği verilere ve sorgulanma
özelliklerine bakılarak bu alanların hangi veri tipleri ile tanımlanacağı, tablolardaki hangi alanlara anahtar özelliği verileceği, hangi alanların ise
indeksleme amacıyla kullanılacağı kararlarının
verilmesi gerekir.
İkinci aşama veritabanına erişim yetkilerinin
düzenlemesi aşamasıdır. Yani kullanıcıların ve
veritabanı yöneticilerinin seviyeleri tanımlanarak
gerekli seviyelerde veritabanına müdahale izinlerinin verilmesi gerekir. Veritabanında bulunan verilerin okunabilmesi, yeni verilerin eklenebilmesi,
var olan verilerin değiştirilmesi ve hatta silinmesi
çeşitli izinlere bağlı olmalıdır. Ayrıca kullanıcılar
tarafından tabloların ve alanların eklenmesi ve
değiştirilmesi de veritabanı yöneticisinin izni ile
olmalıdır.

SQL’in veritabanı yönetim yeteneklerinin yanı
sıra en önemli avantajı, adından da anlaşılacağı
üzere güçlü sorgulama ve sorgulamalar ile oluşturulan raporlama özellikleridir. Tablolar arasındaki
ilişkileri kullanan SQL, tek bir sorgulama komutuyla, birden fazla tabloyu aynı anda ele alarak ilgili
tablolardaki elde edilen verileri tek bir sonuç olarak
raporlayabilir. Bütün bu süreçleri kontrol ederek
veritabanını yöneten ve sorgulama sağlayan komutlar bütününe SQL (yapılandırılmış sorgulama
dili) adı verilir.

Temel SQL Sorgulama Dili Komutları
Structured Query Language (SQL) komut tabanlı, yapısal veri kümeleri ve veri yapıları üzerinde işlem yapmayı sağlayan bir veritabanı dilidir. Komut
tabanlı olması, komut yazıldıktan sonra veritabanına istek gönderilip çalıştırılması ve gelen sonucun gösterilmesi ilkesine dayanır. Veritabanında
yapılacak işlemlere göre standartlaşmış kurallara
bağlı olan SQL komut dizilimleri ile veritabanının
işletimi sağlanır.
SELECT
SELECT SQL’in en temel sorgulama komutudur. Tablolar ve aralarındaki ilişkileri göz önüne
alarak istenilen sorgulara göre tablolardan ve istenen veri alanlarından verileri toparlayıp, raporlayan
komuttur. Türkçe karşılığı “seçmek” olan SELECT
komutunu tanımlamak için hangi tablo veya tablolardaki hangi alanının ya da alanlarının sorgulandığının belirtilmesi gerekir. En basit haliyle;
SELECT <Alan_Adı> FROM <Tablo_Adı>
olarak tanımlanabilir. Örneğin ilçeler tablosunda tanımlanmış ilçe adları ile ilgili bir sorgulama
istenir ise;
SELECT ilçe_adı FROM ilçeler
şeklinde ifade edilmelidir (Resim 5.5a). Bu komut sayesinde ilçeler tablosunun bütün alanları
yerine sadece ilçe_adı alanındaki veriler sorgulanarak, kullanıcının talep ettiği sade raporların elde
edilmesi mümkün olmaktadır.
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(a)

(b)

(c)

Resim 5.5 SELECT komutu örnekleri

Yukarıdaki SQL komutunu genişleterek sorguya birden fazla alan eklenmek istendiğinde alan
adları virgül ile birbirinden ayrılmalıdır. Resim
5.5b’de görüldüğü gibi birden fazla alanın seçilmesi
gerektiği zaman alan isimlerinin virgülle ayrılması
gereklidir.
SELECT ilçe_adı, ilçe_kodu FROM ilçeler

INSERT INTO <Tablo_Adı> VALUES (Alanlara ait veriler)
Örneğin ilçeler tablosuna yeni bir kayıt eklemek için;
INSERT INTO ilçeler VALUES (15, ‘Emirdağ’, ‘Afyonkarahisar’, 0301)

SQL komutu ile tabloda tanımlı bütün ilçelerin isimleri ve kodları yan yana listelenir. Tablodaki bütün veri alanlarının listelenmesi gerektiğinde
bütün alan adlarının yan yana yazılması yerine *
karakteri kullanılır (Resim 5.5c). Böylece tablonun
tümü tek komut ile görüntülenebilir.
SELECT * FROM ilçeler
ifadesi ile ilçeler tablosundaki bütün veriler
listelenir. Select komutunun temel kullanımı verildikten sonra operatörler aracılığıyla çok çeşitli
kullanımları bölümün devamında detaylarıyla incelenecektir.

Resim 5.6 INSERT INTO komutu uygulaması

INSERT INTO
INSERT INTO komutu tablolara yeni kayıt
eklemek için kullanılan komuttur. Türkçe karşılığı
‘içine ekle’ olan komutun temel ifadesi şu şekildedir;

şeklinde düzenlenir. Buradaki VALUES ifadesi
sayesinde tablodaki alanlara sırasıyla yeni ilçeye ait
veriler aktarılır (Resim 5.6). Buradaki en büyük
sıkıntı alanların ve veri tiplerinin sırasıyla bilinme-
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sinin gerekli olmasıdır. Alanlara yanlış değerler girilmesini engellemek ve kayıttaki eksik veriler nedeniyle
bazı alanların atlanması gerekiyor ise sadece belirli alanlara veri girebilmek için aşağıdaki komut kullanılır.
INSERT INTO ilçeler (ilçe_adı, bağlı_olduğu_il)
VALUES (‘Emirdağ’,‘Afyonkarahisar’),
VALUES (‘Bolvadin’,‘Afyonkarahisar’)
Bu şekilde iki yeni kayıt, belirtilmeyen alanlara veri girmeden uygun bir şekilde tabloya eklenebilir.
Bu komut sayesinde Afyonkarahisar iline bağlı Emirdağ ve Bolvadin ilçeleri ilçeler tablosuna eklenirken,
sadece ilçe_adı ve bağlı_olduğu_il alanlarına veri girişi yapılmıştır. Fakat ilçeler tablosunda bulunan
ilçe_kodu alanına henüz bir giriş yapılmamıştır.
Sadece belirli alanlara ait veriler eklenecek ise veri eklenecek alanların tablo adından sonra parantez
içerisinde tanımlanması gerekir. Böylece bazı alanlara ait veriler boş geçilebilir. Örneğin burada ilçelere
ait ilçe_kodu bilinmediği için ilk aşamada eklenmemiştir. Daha sonra boş alanlara veri girişi yapmak
mümkündür. Birden fazla kayıt aynı komutla eklenirken, her bir VALUES komutunun virgülle ayrılması
gerektiğine, nümerik alanların doğrudan, alfa-nümerik (metinsel) alan verilerinin ise tırnak içinde yazıldığına dikkat ediniz.
UPDATE
UPDATE eksik bırakılan alanlara yeni verilerin girilmesi ya da var olan verilerin değiştirilmesi için
kullanılır. UPDATE komutunun Türkçe karşılığı ‘güncelleme’ olarak ifade edilir. UPDATE komutunda,
INSERT komutundaki tablo ve alan adları ile eklenecek yeni verilere ek olarak, veritabanındaki hangi kaydın değiştirileceğinin de bildirilmesi gerekir. Aşağıda verilen örnekte 1 no’lu ilçenin erkek ve kadın nüfus
verilerinin nasıl güncelleneceği gösterilmektedir.
UPDATE ilçe_nüfus SET erkek_nüfus=185282, kadın_nüfus=191368
WHERE ilçe_no=1

Resim 5.7 UPDATE komutu uygulaması

Resim 5.7’de görülen, yukarıdaki örnekte hangi kaydın düzeltileceğini ifade etmek için UPDATE komutuna WHERE operatörü eklenerek ilçe_nüfus tablosunun birincil anahtarı olan ilçe_no alanındaki
değer verilerek, ilgili kayıttaki erkek_nüfus ve kadın_nüfus alanlarındaki veriler güncellenmiştir. Zaman
içerisinde değişen ve güncelleştirilmesi gereken alanlar için UPDATE komutu kullanılır.
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DELETE
Türkçe karşılığı ‘kayıt sil’ olan DELETE veritabanında tutulan kayıtların silinmesi işleminde kullanılır.
DELETE FROM ilçe_nüfus WHERE ilçe_no=15

Resim 5.8 DELETE komutu uygulaması

Resim 5.8’de görülen yukarıdaki komut sayesinde ilçe nüfus tablosundaki 15 no’lu kayıt silinecektir.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken silinen kaydın tekrar yerine getirilemeyeceğidir. Hatalı kayıt silme
işlemlerinin tekrar geri döndürülememesi nedeniyle, kayıt silme işlemi sırasında tedbir amaçlı geçici silme
işlemi tekniği sık başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde kullanıcılara kayıt silme yetkisi verilmez. Geçici
silme yönteminde kayıtların DELETE komutu ile silinmesi yerine, her tabloya fazladan bir alan eklenerek
bu alana belirli bir işaret konur. Veritabanı yöneticisi de belirli aralıklarla bu alanı kontrol ederek, DELETE komutu ile kesin silme işlemini yapar.
WHERE
WHERE komutu veritabanında yapılan sorgulamalarda ve işlemlerde belirli özelliklere sahip kayıtların
belirtilmesinde kullanılır. WHERE ifadesi ile SELECT komutunun kullanım örneği şöyledir.
SELECT * FROM ilçeler WHERE bağlı_olduğu_il = ‘Eskişehir’
Resim 5.9’da görüldüğü gibi SELECT komutunun işletilmesi sonucunda bütün tablodaki kayıtlar yerine sadece Eskişehir iline bağlı ilçeler listelenir. Burada karşılaştırma operatörü olarak kullanılan eşittir
karakterine ve tırnak işaretine dikkat edilmesi gerekir. Eğer veri alanının veri türü metinsel (alfa-nümerik)
ise, eşittir operatöründen sonra değer tırnak içinde yazılır. Eşittir operatörünün nümerik veri türünde bilgi
alanı ile kullanımı ise doğrudan eşitliktir, değer tırnak içinde yazılmaz.
SELECT * FROM ilçeler WHERE plaka_kod = 26
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Sorgu sonucu plaka kodu 26 olan ile ait ilçeler listelenir. Farklı kullanımlarından dolayı WHERE ifadesinden sonra kullanılacak veri alanının veri türüne dikkat edilmelidir.

Resim 5.9 WHERE uygulaması

Karşılaştırma Operatörleri
WHERE sadece eşitlik durumunda değil, benzerlik, büyüklük, küçüklük vb. karşılaştırmalarda kullanılan bir komuttur. Veritabanında yapılan sorgulamalarda bazı özelliklere göre benzer kayıtların seçilmesi
istenildiğinde WHERE komutu ile beraber LIKE operatörü kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı ‘benzer’ olan
LIKE ifadesi ile WHERE komutunun kullanım örneği şöyledir:
SELECT * FROM ilçeler WHERE bağlı_olduğu_il LIKE ‘E%’

Resim 5.10 LIKE uygulaması
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ifadesi ile E harfi ile başlayan illerin ilçeleri
listelenir (Resim 5.10). Bu örnekten de anlaşılacağı üzere ifadede yer alan % işareti ‘bir veya
birden fazla herhangi bir karakter gelebilir’ demektir. Örneğin aşağıdaki ifadede ismi ‘şehir’ ile
biten illerin ilçeleri listelenir. Bu defa % işareti
öne konularak sonu ‘şehir’ olan illere bağlı ilçeler listelenmektedir.
SELECT * FROM ilçeler WHERE bağlı_olduğu_il LIKE ‘%şehir’
Tek bir karakterin bilinmediği durumlar da ise
‘_’ alt çizgi karakteri kullanılır. Örneğin
SELECT * FROM ilçeler WHERE bağlı_olduğu_il LIKE ‘Eskişehir_’
ifadesi ile ‘Eskişehir’ ile başlayan toplam 9 karakterlik bütün il isimlerini içeren kayıtlarda sorgulama yapılır.
SQL sorgulamasında kullanılan karşılaştırma
operatörleri Tablo 5.1’de verilmiştir.

Tablo 5.1 Karşılaştırma operatörleri

Karşılaştırma operatörleri Anlamı
=

Eşittir

>

Büyüktür

>=

Büyük eşittir

<

Küçüktür

<=

Küçük eşittir

<> veya !=

Eşit değildir

LIKE

Benzer

Büyüktür (>) : Toplam nüfusu 6000’den fazla
olan ilçeleri listelemek için (Resim 5.11a)
SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE toplam_nüfus > 6000
Büyük eşittir (>=) : Toplam nüfusu 6000’e eşit veya
daha fazla olan ilçeleri listelemek için (Resim 5.11b)
SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE toplam_nüfus >= 6000

(a)

(b)

Resim 5.11 Karşılaştırma operatörleri örneği

Resim 5.11a’da toplam nüfusu 6000’den fazla
diye ifade edildiği için sorgu sonucu sadece ilk 10
ilçe listelenmişken, Resim 5.11b’ye bakıldığında
6000’e eşit ve daha fazla nüfus sorgulanınca nüfusu
tam 6000 kişi olan 11. ilçe de listeye eklenmiştir.

Küçük eşittir (<=) : Kadın nüfusu 5000’e eşit
veya daha az olan ilçeleri listelemek için
SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE kadın_
nüfus <= 5000

Küçüktür (<) : Kadın nüfusu 5000’den az olan
ilçeleri listelemek için
SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE kadın_
nüfus < 5000

Eşit değildir (<>) : Sorgulama sonucunda belirtilen verileri içermeyen kayıtları listelemek için kullanılır. Örneğin Eskişehir dışındaki illerin ilçelerini listelemek için aşağıdaki komut kullanıldığında yalnızca
Afyonkarahisar’ın ilçelerini listeler (Resim 5.12).
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SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE bağlı_olduğu_il <> “Eskişehir”

Resim 5.12 Eşit değildir operatörünün kullanımı

Mantıksal Operatörler
Mantıksal operatörler, iki veya daha fazla koşulun belirtilmesine yardımcı olan ifadelerdir. Karmaşık
koşullar ve sorgular mantıksal operatörler yardımıyla oluşturulur. Bu işlem tekil koşulları ve farklı nitelik
karşılaştırmalarını birbirlerine bağlar.
Tablo 5.2 Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler Anlamı
AND

ve

OR

veya

XOR

veya değil

NOT

değil

IsNull

boş

IsNotNull

boş değil

AND : İki farklı alanda aynı anda kısıtlama kriterlerinin uygulanması istenildiğinde WHERE komutunun arkasına yerleştirilen iki farklı kriter AND operatörü ile bağlanır.
SELECT * FROM ilçe_nüfus
WHERE erkek_nüfus >= 3000 AND bağlı_olduğu_il = ‘Eskişehir’
ifadesi ile Eskişehir iline bağlı ve erkek nüf-us sayısı 3000 ve üzerindeki ilçeler sorgulanacaktır. Resim
5.13a’da AND operatörü kullanılmadığı için sadece erkek nüfusun 3000 ve üzeri kriterine göre bir liste
oluşturulmuştur. Ama Resim 5.13b’deki SQL komutunda bağlı_olduğu_il alanı da sorguya AND operatörü ile dahil edilerek ikinci bir süzme işlemi eklenmiştir.

(a)

(b)
Resim 5.13 AND operatörünün kullanımı
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OR : İki farklı alanın herhangi birinin kısıtlama
kriterlerine uyan kayıtları listelemek için WHERE
komutunun arkasına yerleştirilen iki farklı kriter
OR operatörü ile bağlanır.
SELECT * FROM ilçe_nüfus
WHERE erkek_nüfus >= 3000 OR bağlı_olduğu_il = ‘Eskişehir’
ifadesi ile Eskişehir iline bağlı ilçeler veya erkek
nüfus sayısı 3000 ve üzerindeki ilçeler sorgulanacaktır.
IsNull : SQL de boş geçilmesine izin verilen
alanlardaki eksik veya girilmemiş veriler Null (yokluk-boşluk) olarak ifade edilir. Bu sayede veritabanındaki kaydı boş olan alanlar sorgulanabilir. Örneğin
SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE erkek_
nüfus ISNULL
veya
SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE erkek_
nüfus = NULL
komutunun uygulanması ile erkek nüfus verisi
girilmemiş ilçeler listelenir. Komutun iki farklı uygulama şekline dikkat ediniz.
IsNotNull : SQL verilerin boş olmadığı kayıtları sorgulamak için IsNotNull (boş değil-veri var)
ifadesi kullanılır. Bu sayede veritabanındaki veri
girilmiş alanlar, yani bir değer girilmiş alanlar sorgulanabilir. Örneğin;
SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE kadın_
nüfus ISNOTNULL
veya
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SELECT * FROM ilçe_nüfus WHERE kadın_
nüfus <> NULL
komutunun uygulanması ile kadın nüfus verisi
bulunan ilçeler listelenir. Komutun iki farklı uygulama şekline dikkat ediniz.
ORDER BY
SELECT komutu ile yapılan sorgulamalarda
veritabanındaki sorguya uygun kayıtlar, belirtilen
bilgi alanına göre azalan veya çoğalan olarak sıralanır. Örneğin ilçe_nüfus tablosunda bulunan ilçeler
sorgulandığında veritabanına kayıtlar eklendiği sırada sorgu sonucu listelenir. Burada sıralama kriteri birincil anahtardaki artış sırasıdır. Bu sorgulama
sonucu eğer farklı bir alana göre sıralanmak istenir
ise ORDER BY komutu ile sorgu sonucunun sıralanması istenen kriter belirtilir.
Bu tür sıralama işlemlerinin tek komutta yapılabilmesi açısından SELECT komutunun ardına
eklenen ORDER BY komutu ile tek aşamada bu
sıralama işlemi yapılabilir. ORDER BY komutuna
ek olarak sıralama yönünün de belirtilmesi gerekir.
ASC (ascending order): Kayıtları istenilen alana göre, alan sayısal ise küçükten büyüğe ya da metinsel ise alfabetik olarak A’dan Z’ye sıralar. Türkçe
anlamı ‘artan sırada’ demektir.
DESC (descending order): Kayıtları istenilen
alana göre, alan sayısal ise büyükten küçüğe ya da
metinsel ise alfabetik olarak Z’den A’ya ters sıralar.
Türkçe anlamı ‘azalan sırada’ demektir.
Komutun kullanımını bir örnekle açıklarsak;
SELECT * FROM ilçe_nüfus ORDER BY erkek_nüfus DESC
SELECT * FROM ilçe_nüfus ORDER BY erkek_nüfus ASC

Konumsal Veritabanı-I

(a)

(b)

Resim 5.14 ASC ve DESC operatörlerinin karşılaştırılması

ORDER BY ve DESC komutu sorgulama sonucunu erkek nüfusu büyük olan ilçeden başlayarak giderek
azalan şekilde, erkek nüfusu en az olan ilçeye kadar sıralanmasını sağlar (Resim 5.14a). İkinci olarak ASC
komutu ile sonuçta listedeki sıralamanın tam tersi artan şekilde olduğunu görebilirsiniz (Resim 5.14b).
DISTINCT
Veritabanında tekrar eden verilerin sorgularda listelenmesi istenmediği zaman SELECT komutuna eklenen DISTINCT ifadesi Türkçe’de ‘farklı’ anlamına gelmektedir. Örnek olarak tablomuzdaki ilçelerin
hangi illere bağlı olduğunun bilinmesi istenir ise;
SELECT bağlı_olduğu_il FROM ilçe_nüfus
şeklide bir komut ile sorgulama yapılabilir. Fakat bu tablodaki ilçe sayısı kadar birbirini tekrar eden
bağlı_olduğu_il kayıtları ile karşılaşırız. Bu sorunu çözebilmek için SELECT ifadesinin arkasına eklenecek
DISTINCT ifadesiyle gereksiz tekrarlar önlenerek daha sade sonuca ulaşabiliriz.
SELECT DISTINCT bağlı_olduğu_il FROM ilçe_nüfus

Resim 5.15 DISTINCT komutunun uygulanması

Böylece Resim 5.15’de görüldüğü üzere tablomuzdaki kayıtlı ilçelerin hangi illere bağlı olduğu veri
tekrarı olmadan listelenebilir.
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GROUP BY
Veritabanlarında yapılan sorgulamalar sonucu kayıt sayısı çok fazla olan sonuç listeleri elde edilebilir. Bu
listelerde birbirine benzer özellikteki kayıtların geleneksel yöntemlerle sayılması, toplanması vb. işlemleri
yapmak oldukça zordur. Bu amaçla, birbirine benzer kayıtların gruplandırılarak sayılması, toplanması gibi
işlemlerin sorgu komutlarının içerisinde yapılabilmesi işlemleri kolaylaştıracaktır. Ortak özelliği bulunan kayıtların gruplanması sayma, toplama vb. işlemlerinin yapılabilmesini kolaylaştıran SQL komutu GROUP BY
komutudur.
SELECT COUNT(ilçe_no) AS iller_bağlı_ilçe_sayısı, bağlı_olduğu_il
FROM ilçe_nüfus
GROUP BY bağlı_olduğu_il
Yukarıdaki SQL komutunda GROUP BY komutu, ilçeler tablosundaki ilçeleri bağlı oldukları illere
göre gruplandırmıştır. Gruplandırma işleminden sonra bir ile bağlı kaç ilçe kaydı olduğu COUNT (ilçe_
no) komutu ile saydırılmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere COUNT sayma komutudur. Sayım sonucunun
görüntülenebilmesi için sanal bir bilgi alanı gerekir. Komutun sonucu sanal bilgi alanında göstermesi
ve sayıların yanına illeri listeleyebilmesi için, AS iller_bağlı_ilçe_sayısı, bağlı_olduğu_il kullanılmıştır.
GROUP BY operatörü ile sadece sayma işlemi değil, toplama, en yüksek, en düşük ve ortalama işlemleri
de yapılabilir.
COUNT: Gruptaki kayıtları sayar.
SUM: Grupta gösterilen alandaki verileri toplar.
MAX: Grupta gösterilen alandaki en büyük değeri bulur.
MIN: Grupta gösterilen alandaki en küçük değeri bulur.
AVG: Grupta gösterilen alandaki verilerin ortalamasını hesaplar.
Bağlı olduğu ile göre en fazla erkek nüfusa sahip ilçelerin sorgulanması için;
SELECT MAX(erkek_nüfus), ilçe_adı, bağlı_olduğu_il
FROM ilçe_nüfus
GROUP BY bağlı_olduğu_il
komutunun uygulanması Resim 5.16’de görülmektedir.

Resim 5.16 GROUP BY ve MAX uygulaması

İllerdeki toplam erkek nüfusun elde edilebilmesi için, illere bağlı ilçelerdeki erkek nüfusun toplanmasını sağlayan SQLsonucu Resim 5.17’de verilmiştir.
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SELECT SUM(erkek_nüfus), bağlı_olduğu_il
FROM ilçe_nüfus
GROUP BY bağlı_olduğu_il

Resim 5.17 GROUP BY ve SUM uygulaması

Bağlı olduğu illere göre ilçe kadın nüfus ortalamasını elde etmek için;
SELECT AVG(kadın_nüfus), bağlı_olduğu_il
FROM ilçe_nüfus
GROUP BY bağlı_olduğu_il
SQL komutu kullanılır (Resim 5.18).

Resim 5.18 GROUP BY ve AVG uygulaması

HAVING
GROUP BY komutunun yeteneklerini artırmak için eklenen ve Türkçe anlamı ‘sahiplik’ olan, WHERE komutundaki eşitlik, büyüklük, küçüklük gibi karşılaştırma kriterlerini kullanarak grup içinde süzme
işlemi gerçekleştiren bir SQL operatörüdür. Örneğin toplam nüfusu 5000’in üzerindeki ilçelerin sayısını
bulmak için;
SELECT COUNT (Toplam_nüfus),ilçe_adı,bağlı_olduğu_il
FROM ilçe_nüfus
GROUP BY bağlı_olduğu_il
HAVING (toplam_nüfus) > 5000
SQL komut dizini kullanılır. Burada GROUP BY komutu ile bağlı olduğu il bazında gruplama yaparak, HAVING komutu ile toplam nüfusu 5000’i geçen ilçeler belirlenip, COUNT komutu ile sayısı
bulunabilir.
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yaşamla ilişkilendir
GÜNÜMÜZDE NoSQL

Açık kaynak kodlu, dağıtık, kümeleme yapısı üzerinde veri işleme yapabilen mimari üzerine
kurulmuş çözümlerin sayısının arttığı, RDBMS
ve NoSQL (Not Only SQL) sistemlerin birbirlerine benzemeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz. NoSQL ve Hadoop çözümlerinde SQL e
benzeyen dillerin daha çok kullanılıyor olması,
NoSQL veri tabanlarında kaçınılan join operasyonunun kolay ve etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlayan ürünlerin ön plana çıktığı, SSD
diskler gibi disk teknolojilerindeki gelişimlerin
veritabanlarının mimarisine etki ettiği bir zaman

dilimindeyiz. RDBMS’lerinde olan birbirine çok
benzeme, en azından yakın zamanlarda NoSQL
veritabanları için geçerli olmayacak gibi görünüyor. Bir projede farklı veritabanları kullanmanın
sıradan olduğu bir döneme giriyoruz. Stream verinin işlenmesinin yaygınlaşması sonucu dağıtık
işleme yapma özelliğinin batch ile birlikte stream
özelliği kazandığını da görüyoruz. Bu ise diske
yazmadan RAM yani bellekte verilerin işlenmesine dayanan in-memory veritabanlarının daha
çok kullanıldığı bir uygulama mimarisine götürüyor bizleri. Veritabanına özel saklama motoru (Storage engine) kullanmak yerine probleme
uygun saklama motoru kullanmaya izin veren
veri tabanlarının öne çıktığını görüyoruz. Hatta
yıllardır kullanılan saklama motorları yenileri ile
değiştirilmeye veya alternatif olarak sunulmaya
başlandı. Örnek olarak CouchDB’nin yeni saklama motoru ForestDB Ekim 2014’de duyurulmuştu. MongoDB’nin okuma yoğun çözümler
için MMAP, yazma yoğun çözümler için yeni
storage engine WiredTiger, veya 3rd party diğer
motorlar kullanılabilmektedir.
Kaynak: http://devveri.com/nosql/nosqlinkisa-tarihi (Erişim tarihi: 07.12.2015)

ÖÇ 3 Yapılandırılmış sorgulama dilini tanımlayabilme ve kullanım nedenlerini açıklayabilme
ÖÇ 4 Temel SQL dili komutlarını listeleyebilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Temel SQL dili komutlarını
listeleyebilme

Bölümde verilen ilçe nüfus
tablosunda bağlı olduğu illere göre, ilçe kadın nüfus
toplamlarını listeleyen SQL
komutunu yazın.

GROUP BY komutu ile
kullanılan istatistiksel işlemleri inceleyerek, arkadaşlarınıza anlatın.
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ÖÇ 1

Tablolar arası ilişkilerin
nasıl düzenlendiğini
açıklayabilme

ÖÇ 2

Tablolar arasında uygun
ilişki türünü belirleyebilme

Veritabanında bütün verilerin tek bir tabloda toplanması hem
gereksiz hem de oldukça sorunludur. Bu durum verilerin tekrar etmesine, sorgulama esnasında gereksiz iş gücüne ve zaman
kaybının artmasına yol açar. Bu nedenle birbirleri ile ilişkili verilerin farklı tablolarda saklanması gerekir. Böylece gereksiz depolama ve iş gücü kaybı önlenerek verilerin daha verimli işletilmesi
sağlanmış olur. Farklı tablolardaki veriler arasında bağlantının
sağlanabilmesi için, tablolara “anahtar” olarak isimlendirilmiş
alanlar eklenerek, birden fazla tablo üzerinde tek seferde sorgulama ve raporlama yapmak mümkün olmaktadır.

bölüm özeti

Tablolar Arası İlişkiler

Veritabanında farklı tablolar arasındaki ilişki türlerini belirleyebilmek için mantıksal sorular sorulur. İlişki türü örneklerinde
açıklandığı gibi bir koltuğa birden fazla yolcu oturabilir mi, bir
yolcu birden fazla koltukta yolculuk edebilir mi gibi çift taraflı
mantıklı soruların yanıtları tablolar arası ilişki türlerini belirler.
Yolcu ve bilet tablolarındaki her iki soruya da yanıt hayırdır. İki
sorunun yanıtının da hayır olması, ilişkinin çok tarafı olmadığının ve ilişkinin bire bir ilişki olduğunun göstergesidir. Benzer
şekilde anne ve çocuk tablolarına sorulan bir annenin birden fazla çocuğu olabilir mi, bir çocuğun birden fazla annesi olabilir mi
sorularının yanıtları sırası ile evet ve hayırdır. Bu durumda yani
yanıtlardan bir tanesi evet ise ilişki birden çoğa ilişki türünde
olup, yönü anneden (birden) çocuğa (çoğa) bir ilişkidir. Son olarak, öğrenci ve ders tablolarına mantıksal sorularımızda, bir öğrenci birden fazla ders alabilir mi, bir derse birden fazla öğrenci
katılabilir mi sorularının yanıtlarının ikisi de evettir. Bu durum
ilişki türünün çoktan çoğa olduğunu göstermektedir. İlişki kurulacak her iki tabloya mantık soruları sorularak, yanıtlara göre
tablolar arası ilişki türü belirlenmektedir.
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ÖÇ 3

Yapılandırılmış sorgulama
dilini tanımlayabilme
ve kullanım nedenlerini
açıklayabilme

ÖÇ 4

Temel SQL dili komutlarını
listeleyebilme

Sorgulama

SQL veritabanı tablolarını yönetmek, ilişkilendirmek, sorgulamak, analiz etmek ve raporlamak için geliştirilen yapılandırılmış sorgulama dilidir. SQL standart bir dil olup, piyasadaki
MicrosoftSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2 vb. pek çok
veritabanı yazılımında kullanılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde ise özniteliğe bağlı sorgulamalar için SQL tabanlı ara
yüzler bulunmaktadır. CBS yazımları içerisinde geliştirilen bu
ara yüzler yardımı ile SQL komut dizinlerinin oluşturulması
kolaylaştırılmıştır.
Veritabanındaki tabloları ve tablolardaki verileri analiz ederek
istenilen raporları oluşturabilmek için;
SELECT
INSERT INTO
UPDATE
DELETE
WHERE
ORDER BY
DISTINCT
GROUP BY
HAVING
SQL dilinin temel komutları kullanılır. Bu komutlardan en
önemlisi SELECT komutudur. SELECT veritabanı tablolarında
istenilen kriterleri belirterek verileri süzer (seçer). INSERT TO
kayıt eklemek için, UPDATE kayıt güncellemek için, DELETE kayıt silmek için, WHERE koşul belirtmek için, ORDER
BY istenilen şekilde sıralamak için, DISTINCT sorgu sonucu
benzersiz kayıtları filtrelemek için, GROUP BY ise sorgulama
sonuçlarını gruplar halinde kategorilere ayırarak saymak, toplamak, ortalama almak, en küçük ve en büyük değeri saptamak
için kullanılır. HAVING ise GROUP BY komutunun yeteneklerini artıran koşul belirten bir komuttur.
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A. Birden çoğa
C. Bire bir
E. Çoka çok

B. Çoktan bire
D. Çoktan çoğa

5
A.
B.
C.
D.
E.

INSERT INTO komutu ne amaçla kullanılır?
Yeni kayıt ekleme
Kayıt silme
Kayıtları güncelleştirme
Verileri büyükten küçüğe sıralama
Boş kayıtları bulma

2 Çoktan çoğa ilişkilerde iki tablo arasında yeni
kurulan tabloya ne ad verilir?

6 Veritabanında artık tutulması istenmeyen kayıtlar hangi SQL komutu ile silinir?

A. İlişki tablosu
C. Müşteriler tablosu
E. Ürün tablosu

A. Update
C. Having
E. Select

B. Eşleşme tablosu
D. Sipariş tablosu

B. Delete
D. Insert

3

Yağış Tablosu

7

Yağış Tablosu

IL_ADI

ILCE_ADI

MIKTAR

IL_ADI

ILCE_ADI

MIKTAR

Konya

Meram

0,4

Konya

Meram

0,4

Ankara

Çubuk

2,0

Ankara

Çubuk

2,0

İstanbul

Pendik

1,4

İstanbul

Pendik

1,4

Eskişehir

Tepebaşı

0,8

Eskişehir

Tepebaşı

0,8

Eskişehir

Odunpazarı

0,9

Eskişehir

Odunpazarı

0,9

İzmir

Çeşme

1,0

İzmir

Çeşme

1,0

Ankara

Polatlı

0,5

Ankara

Polatlı

0,5

Konya

Seydişehir

0,6

Konya

Seydişehir

0,6

Trabzon

Sürmene

3,6

Trabzon

Sürmene

3,6

Ankara

Nallıhan

0,7

Ankara

Nallıhan

0,7

İzmir

Dikili

1,6

İzmir

Dikili

1,6

İstanbul

Beykoz

1,6

İstanbul

Beykoz

1,6

Yağış tablosundaki yağış miktarı 0.8’e eşit ve 0.8’den
az ilçeleri sorgulayan SQL komutu aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

SELECT*FROM YAGIS WHERE MIKTAR <= 0.8
SELECT*FROM YAGIS WHERE MIKTAR < 0.8
SELECT*FROM YAGIS WHERE MIKTAR >= 0.8
SELECT*FROM YAGIS WHERE MIKTAR > 0.8
SELECT*FROM YAGIS WHERE MIKTAR = 0.8

4 SQL’in en önemli temel sorgulama komutu
hangisidir?
A. Update
C. Having
E. Select

B. Delete
D. Insert into

neler öğrendik?

1 İki tablo arasındaki ilişki türünü belirlemek için
sorulan mantık sorularına verilen yanıtların her ikisi
de HAYIR ise, tablolar arasında hangi tür ilişki vardır?

Yağış tablosunda ilçelerin 24 saatlik yağış miktarı
gösterilmiştir. İllere göre ortalama yağış miktarını
elde etmek için aşağıdaki hangi SQL komut dizini
kullanılmalıdır?
A. SELECT MAX(MIKTAR), IL_ADI FROM YAGIS GROUP BY IL_ADI
B. SELECT SUM(MIKTAR), IL_ADI FROM YAGIS GROUP BY IL_ADI
C. SELECT COUNT(MIKTAR), ILCE_ADI
FROM YAGIS GROUP BY ILCE_ADI
D. SELECT AVG(MIKTAR), ILCE_ADI FROM
YAGIS GROUP BY ILCE_ADI
E. SELECT AVG(MIKTAR), IL_ADI FROM YAGIS GROUP BY IL_ADI
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neler öğrendik?

8

10

Aşağıdaki operatörlerin hangisi belirtilen
alandaki değerlerin toplamını hesaplar?

Veritabanı tablolarında kayıtları sıralamak için
hangi komut kullanılır?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

9

AVG
MAX
MIN
SUM
COUNT
DISTINCT, SQL’de ne amaçla kullanılır?

A. Sorgulama sonucunda tekrar eden değerlerin
benzersiz (tek) olarak gösterilmesini sağlar
B. En yüksek değeri bulur ve ortalama almayı sağlar
C. Mesafeleri ölçer ve en uzak mesafedeki kaydın
listelenmesini sağlar
D. Veritabanındaki aynı tür verileri tek bir alanda
gruplamayı sağlar
E. Satırların artan veya azalan şekilde sıralanmasını sağlar
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HAVING
SUM
DISTINCT
ORDER BY
SELECT
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Yanıtınız yanlış ise “Tablolar Arası İlişkiler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Tablolar Arası İlişkiler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

neler öğrendik yanıt anahtarı

1. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

5
Araştır 1

Araştır 2

Veritabanı tasarım aşaması sistem analizi ile başlar. Sistem analizinin ilk aşaması problemin tanımlanması ve probleme uygun çözümün belirlenmesidir.
Sistem analizi iş süreçlerinin denetimini ve veri üretiminin optimizasyonunu
sağlar. Yapılan analiz sonucunda veritabanı tabloları, tablolardaki veri alanları
veri tiplerinin seçilmesi önemli basamaklardan biridir. Anahtar bilgi alanlarının
belirlenmesi sonucunda tablolar arası ilişkilerin nasıl kurulması gerektiği düşünülmelidir. Tablolar arası ilişkilerin belirlenmesi iş süreç ilişkilerinin veritabanına aktarılmasındaki en önemli adımdır. Burada yapılacak hata süreçlerin yanlış
işlemesine neden olacaktır. Sistem analizi sonunda tablolar arası ilişkilerin görselleştirildiği şematik veri modeli ortaya çıkar. Bu model veritabanı tasarımının
kendisidir.

SQL veritabanı yönetiminde gereksinin duyulan tüm süreçlerin yönetilmesini
sağlar. Genel itibarı ile SQL veritabanı tasarım özelliklerini belirleyen, tabloların oluşturulması ve ilişkilendirilmesini sağlayan, veritabanı kullanıcılarının
yetkilendirilmesini ve erişimlerini kontrol eden, veritabanı tablolarına kayıt
ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştiren Veritabanı Yönetim
Sistemini (VTYS) kontrol etmeyi sağlayan bir sorgulama ve yönetme dilidir.
Genel itibarı ile bir standarda sahip olan SQL, VTYS’ye göre ufak farklılıklar
gösterebilir. Hemen hemen bütün VTYS yazılımları SQL’i destekler.
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listeleyebilme
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3 İlişkisel veritabanı tasarımında ilişkileri
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R-M (İlişkisel Model) Diyagramlarının
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5 Varlıkların ilişkilerini ilişkisel modelle
gösterebilme
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4
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Varlıkların ve Özniteliklerinin Belirlenmesi
2 İlişkisel veritabanı tasarımında varlıkları
belirleyebilme

E-R (Varlık-İlişki) Diyagramlarının
Oluşturulması
4 İlişkisel veritabanı tasarımında kurulan
ilişkileri detaylandırabilme

Tasarımın Uygulanması
6 Tasarlanan veritabanının, uygulama öncesi
veri tutarlılığını kontrol edebilme

Anahtar Sözcükler: • İlişkisel Veritabanı • Varlık-İlişki • İlişkisel Model • E-R Diyagramları
• R-M Diyagramları • Normalizasyon
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GİRİŞ
Bölümümüzün adı olan ilişkisel veritabanı tasarımını anlamsal olarak kavramak adına, öncellikle
ilişkisel veritabanı kavramını ve tasarım sözcüğünü
açıklamak gerekir. İlişkisel veritabanı modeli ilk kez
1969 yılında Dr. Edgar F. Codd tarafından ortaya
atılmıştır. O zamandan günümüze en yaygın kullanılan veritabanı modeli olmaya da devam etmektedir. Codd bu fikri, çalıştığı büyük veri yığınları
ile mevcut veritabanı modellerinde karşılaştığı zorluklar sonrasında oluşturmuştur. Veri tekrarı, veri
tutarlılığı, veri bütünlüğü gibi konularda karşılaştığı problemlere, matematiksel modeller ve mantıkla
çözüm üretilebileceğini düşünen Codd’un bir matematikçi olmasının katkısı, geliştirdiği yeni modelde oldukça fazladır. 1970’de yayınladığı “A Relational Model of Data for Large Shared Databanks”
makalesiyle ilişkisel veritabanını, matematiğin kümeler teorisine ve birinci derece yüklem mantığına
dayandırarak açıklamıştır. Veritabanı modelindeki
ilişkisel ismi, makalesini dayandırdığı kümeler teorisinden gelmektedir. Codd 1980’lere kadar IBM
firmasının San Jose araştırma laboratuvarında çalışmış, ancak ilişkisel veritabanı modeline talebin
artmasıyla buradaki işinden ayrılıp, arkadaşlarıyla
kendi danışmanlık firmasını kurmuştur.
Veritabanları veri depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda bu verileri kullanıma sunan yapılardır.
İlişkisel veritabanı yapısı verileri kümeleyerek
(gruplayarak) saklar ve kümelenmiş veriler arasında mantıksal bağlar oluşturarak bir küme içindeki veriden başka bir kümedeki veriye ulaşılmasını
sağlar. Bu sistemin düzgün çalışması için verilerin
nasıl kümeleneceğine ve hangi mantıkla bu kümelerin birbirlerine bağlanacağına karar verilmelidir.
İlişkisel veritabanları bu veri kümelerinin oluşturulması, birbirleriyle ilişkilendirilmesi işlemini belli kurallarla yapar. Oluşturulacak veritabanının bu
kurallara uygunluğu, zihnimizde ve kâğıt üstünde
canlandırdığımız biçimiyle test edilmelidir.
Tasarım kelimesinin sözlük anlamı “zihinde
canlandırılan biçim” olarak tanımlanmaktadır.
Bu anlamdan yola çıkarak, ilişkisel veritabanı tasarımında öncelikle zihnimizde ve kâğıt üstünde
veritabanı yapısının canlandırılması gerekir. Bu
canlandırmayı yapmadan harekete geçmek, oluşturulacak veritabanında işleri içinden çıkılmaz bir
hale getirebilir.

İLİŞKİSEL VERİTABANI TASARIM
BASAMAKLARI
İlişkisel veritabanı oluşturmada kullanışlı ve yararlı bir veritabanı için tasarım basamaklarında şu
sorulara yanıtlar aranır;
• Veritabanı oluşturmadaki amaç nedir?
• Hangi veriler kullanılacaktır ve nasıl gruplanacaktır?
• Gruplar arası ilişkiler hangi veri alanlarıyla
ve nasıl olacaktır?
• Tasarım ilişkisel veritabanı kurallarına uygun mu?
Veritabanlarına çok çeşitli sebeplerle ihtiyaç duyulabilir. Bunlar arasında hizmet üretmek, denetim
sağlamak, analiz yapmak, bilgi oluşturmak vb. sayılabilir. İlişkisel veritabanlarındaki verilerin kümelenmesi ve bu kümelerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi bu ihtiyaçlara yönelik oluşturulur. Yani
oluşturulacak veritabanının bir ihtiyacı karşılıyor
olması ve bir amaca sahip olması gerekir. Amaçsız
bir veritabanı oluşturmanın bir mantığı yoktur.
Bir amaç var olduktan sonra sahip olunan verilerin nasıl gruplanacağı belirlenmelidir. Bu işlemin yapılabilmesi için amaç her detayıyla irdelenmelidir. Amaç içeriğindeki her ihtiyaç ve ihtiyacı
giderecek varlıklar listelenmeli, gerekirse senaryolaştırılmalıdır. Bu şekilde veriler niteliklerine göre
sınıflanarak ayrıştırılabilir ve bunlar ihtiyacı giderecek varlıklar altında kümelenebilir.
Daha sonra bu varlıklar arası kurulacak ilişkinin
hangi mantığa ve hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğunun belirlenmesi gerekir. Bunun için bütün varlıkları (kümeleri) birbirleriyle karşılaştırılır.
Bu karşılaştırmada amaç ve ihtiyaç doğrultusunda
iki varlığın birbiriyle ilişki kurmasının gerekliliği
araştırılır. Karşılaştırmada ihtiyaç duyulacak bütün
ilişkiler belirlenir.
Varlıklar ve ilişkiler belirlendikten sonra amaca hizmet eden bu ilişkilerin nasıl ilişkiler olacağı belirlenir. İlişkilerin türü belirlendikten sonra,
varlıkların ve ilişkilerinin bütünü mantıksal bir
gösterimle sergilenip, amaç doğrultusunda doğru
hareket edilip edilmediği tartışılır. Mantıksal gösterimde bir sorun yoksa uygulamaya geçmeden önce
bir uygulama şeması hazırlanır. Bu şemada uygulamaya konulacak varlıklar ve kuracakları ilişkileri
detaylandırılır. İlişkinin oluşturulmasında varlıkların rolü belirlenir.
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Uygulama şemasının sonunda amaç doğrultusunda ihtiyaçların karşılanabileceği gözlemleniyorsa tasarımın uygulama aşamasına geçilir. Uygulama öncesi tasarımın ilişkisel veritabanı kurallarıyla uyumluluğu
denetlenir. Bir tutarsızlık yoksa veritabanının tasarım ve uygulama sonrasındaki faaliyet süreçlerinde de
tutarsızlığa maruz kalmaması için gereken tedbirler alınır. Varlıkları oluşturan verilerin ve niteliklerinin
değerlikleri hem veritabanının çalışmasında sorun yaratmayacak hem de amaç doğrultusunda ihtiyaçları
karşılayacak şekilde optimize edilir (Resim 6.1).

Veritabanı
Oluşturmaktaki
Amaç

Varlıkların ve
Özniteliklerin
Belirlenmesi

İlişkilerin
Belirlenmesi

E-R (Varlık-İlişki)
Diyagramlarını
Oluşturulması

R-M (İlişkiselModel)
Diyagramlarını
Oluşturulması

Tasarımın
Uygulanması

Resim 6.1 İlişkisel veritabanı tasarımının basamakları

İlişkisel veritabanı tasarım basamaklarının ilk adımı olan amacın belirlenmesi, ortaya çıkarılan ihtiyaçların belirlenmesiyle mümkündür. Bu ihtiyaçlar, veritabanını isteyen kişi ya da kurum tarafından listelenerek ya da senaryolaştırılarak sunulur. İlk adım istenen şeyin ne olduğunu doğru anlamaktır. Bunu görmek
için aşağıdaki senaryoyu inceleyelim.
Bir lisede eğitimde teknolojiyi kullanma projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtılmış, sınıflar teknolojiyle (akıllı tahta, internet vb.) modernize edilmiştir. Okul müdürü bu dağıtımın bilgilerini
takip etme adına sınıflardaki cihazları, öğretmenleri, öğrencileri ve tabletleri içeren uygulama istemektedir.
Uygulamanın; sınıfın hangi öğrenciler tarafından kullanıldığının, o sınıfta hangi öğretmenlerin ders verdiğinin,
sınıfın sorumlu öğretmeninin, sınıflardaki akıllı tahta ve ona bağlı cihazların, tabletlerin kimlere dağıtıldığının
takibini yapması istenmektedir.

ÖÇ 1 İlişkisel veritabanı tasarım basamaklarını listeleyebilme

Araştır 1

İlişkisel veritabanı
makları nelerdir?
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basa-

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Web üzerinde “basit veritabanı” yapılarını araştırın,
karşılaştığınız tablolardan
veritabanında istenen şeylerin neler olabileceğine dair
fikir yürütün.

Bir film satış platformu için
senaryo planlayın ve senaryoyu arkadaşlarınızla tartışarak zenginleştirin.
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VARLIKLARIN VE
ÖZNİTELİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
Veritabanı oluşturulurken üzerinde en fazla
önem verilecek aşamadır; çünkü bu aşamada yapılacak yanlışlık ya da belirlenecek eksik bir varlık
bundan sonraki aşamaların gerçekleştirilmesini etkileyecek ve sorunlara sebep olacaktır. İstenen veritabanında hangi verilere hangi sıklıkla gereksinim
duyulacağı, hangi formların ve raporların düzenleneceği gibi soruların yanıtını bilmek, varlıkların
oluşturulması aşamasında tasarımcıya yardımcı
olacaktır. Bu soruların yanıtını da en iyi şekilde cevaplamak için amaç ve onun doğrultusunda oluşturulan senaryonun iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Varlıkların Belirlenmesi
Varlıklar, belirlenen amacın ilgi alanlarını oluşturan somut nesneleridir. Kullanıcının, etki alanında belirlediği öznitelik değerlerinin saklanmasını
ve takibini sağlar. Belirlenen amacın ilgi alanlarının
nesnelerini senaryodaki isim ve topluluk isimleri
oluşturur. Varlıkların kolaylıkla belirlenmesi için
problemin (amacın) kısa ve öz sözcüklerle ifade
edilmesi gerekir. Basit cümlelerle net bir şekilde
belirlenen amaçtan varlıkları belirleme işlemi de
problemsiz olacaktır. Belirlenecek isimlerin, ilgilenilen nesnelerin açıklamalarını ya da karakteristik
özelliklerini değil, bu nesnelerin doğrudan kendilerini temsil etmelerine dikkat edilmelidir. Bu isimler
belirlendikten sonra listelenir ve ilgilenilen nesneler
kullanılacak varlıkları oluşturur (Captain, 2012).

Niteliğin veri modelinde alabileceği değerlerin tümüne etki alanı denir.

Şimdi senaryoyu tekrar gözden geçirerek ilgi
alanındaki nesneleri oluşturan isimleri bulalım:
“Bir lisede eğitimde teknolojiyi kullanma projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtılmış, sınıflar teknolojiyle (akıllı
tahta, internet vb.) modernize edilmiştir. Okul
müdürü bu dağıtımın bilgilerini takip etme adına
sınıflardaki cihazları, öğretmenleri, öğrencileri ve
tabletleri içeren uygulama istemektedir.
Uygulamanın; sınıfların hangi öğrenciler tarafından kullanıldığının, o sınıfta hangi öğretmenle-

rin ders verdiğinin, sınıfın sorumlu öğretmeninin,
sınıflardaki akıllı tahta ve ona bağlı cihazların,
tabletlerin kimlere dağıtıldığının takibini yapması
istenmektedir.”
Bulunan isimler listelenirse:
• Öğretmenler
• Öğrenciler
• Tablet Bilgisayarlar
• Sınıflar
• Cihazlar (Akıllı tahta ve bağlı cihazlar)
Burada ders ve
sorumlu öğretmen
varlık değil, varlıdikkat
ğın açıklaması ya da
Varlıkların
isimleri örnekkarakteristiğini göslerde
çoğul
isimle oluştuteren niteliklerdir.
Akıllı tahta ve ona rulmuştur. Varlıkların bu
bağlı cihazlarda bir şekilde ifadesi ilişkilerin
grup olarak cihazlar oluşturulmasında kolaylık
altında birleştirilmiş- sağlayacaktır.
tir. Her ne kadar bazı
isimler nesnenin niteliği gibi gözükebilse de, veritabanının kullanım amacı doğrultusunda o varlık
özelliğinin kullanım sıklığına bağlı olarak bazen
nitelikleri de varlık olarak belirlemek gerekebilir.
Varlıkların oluşturulmasında tasarlayıcının, veritabanından istenen şeyin ne olduğunu, verinin; nasıl toparlanacağı, nasıl dokümante edileceği, nasıl
işleneceği (manipülasyon) ve nasıl yorumlanacağı
üzerinde veritabanını isteyen kişiyle (ya da kurumla) zaman ayırarak bir uzlaşmaya varması gerekir.

Belirlenen Varlıkların Özniteliklerinin
Belirlenmesi
Öznitelikler, varlığı tanımlayan, onunla ilgili
özellikleri veren veri alanlarıdır. Her bir öznitelik alanı, varlığın sadece bir özelliğini temsil eder.
Varlığın ihtiyaç duyulacak bütün özniteliklerini
bulmak zorlu bir süreçtir. İhtiyaç duyulacak öznitelikler, veritabanının amacının içinde doğrudan
verilmemiş olabilir. Bu süreçte tasarımcı, veritabanını isteyen kurum ya da kişilerle ortak bir çalışma
süreciyle bu özellikleri belirler. Bu süreçte türetilmiş ya da hesaplanmış özniteliklerin de veritabanına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. Normalde
(veritabanı teorisine göre) başka bir öznitelikten
hesaplanabilen ya da türetilebilen bir özniteliğin
veritabanında bulunmasına gerek yoktur. Ancak
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bu durum pratikte değişiklik gösterebilir. Eğer türetilen verinin sık kullanılması düşünülüyorsa ya da bu
verinin sürekli olarak sorgulanması gerekecekse, sunucuyu (server) daha elverişli kullanmak açısından bu
öznitelik alanları oluşturulabilir. Çünkü büyük veri yığınlarında çalışma ve sorgulama yapılırken, sunucu
aynı zamanda bu işlem için meşgul edilmiş olur.
Öznitelik veri alanlarındaki veriler varlığın sadece bir özelliğine karşılık gelmelidir. Örneğin, adres
öznitelik alanında, bütün adres bilgisinin bir arada yazılması yerine, adresin il, ilçe, mahalle, cadde, sokak,
kapı numarası, daire numarası gibi alanlara bölünerek tarif edilmesi gerekir. Bölünmeden oluşturulan
öznitelik alanları veri tutarsızlıklarına sebep oluşturabilir. Oluşturulan alanların isimleri açıklayıcı olmalıdır. Alan isimleri belirlenirken Türkçe karakter kullanımından, özel işaretlerden (‘/’, ’%’, ’&’, vb.) ve
veritabanı yönetim sistemi yazılımı tarafından kısıtlanmış olan sözcüklerin kullanımından kaçınılmalıdır.
Alan isimlerinde kullanılması gereken özel karakter varsa ya da alan isimleri veritabanı mantığına uygun
olarak verildiğinde son kullanıcı için yeterli seviyede açıklayıcı olmuyorsa, alan isimlerine son kullanıcının
görebileceği şekilde rumuzlar (alias) verilebilir.
Çalışmalar sonunda çıkarılan öznitelikler listelenir. Bu listeleme, varlık başlıklarının altında oluşturulmuş tablolarla gösterilebilir. Bu şekilde hangi özniteliğin hangi varlığa ait olduğundan ve başka bir varlıkta
tekrar edilmediğinden emin olunur. Eğer bir öznitelik belirtildiği varlığa ait değilse ya da bu durumdan
emin olunamıyorsa veya bir öznitelik birden fazla varlıkta bulunuyorsa, emin olunamayan öznitelik ve
birden fazla varlıkta bulunan öznitelikler kaldırılır (Resim 6.2).

Resim 6.2 Varlıkların ve özniteliklerinin oluşturulması

Belirleyicilerin ve Anahtar Alanların Seçilmesi
Belirleyiciler (identifiers) varlıkların oluşum sayısını (satır sayısını) gösteren özniteliklerdir. Değer olarak “eşsiz, eşsiz olmayan ya da birleşik (birden fazla parçadan oluşan)” değerliklerini alabilirler. “Eşsiz”
değer (unique), varlığın öznitelik alanındaki (sütunundaki) bir değerin, aynı alanın başka bir satırında
tekrar edilmeyeceğini ifade eder. Bunun tersi olarak “eşsiz olmayan” değer (non-unique), bir değerin aynı
alanda birden fazla satırda kullanılabileceğini ifade eder. Birleşik nitelik (composite) birden fazla öznitelik
alanıyla (sütunuyla) oluşturulan değerleri ifade eder. Belirleyiciler yardımıyla her varlığın tablosunda olması gereken birincil anahtarın seçimi yapılır. Birincil anahtar olarak tanımlanan alanın tekrarlanmayan
verilerden oluşması gerekir. Eğer tabloda birincil anahtar olmaya uygun veri alanı yoksa bu alan kompozit olarak ya da otomatik bir sayı değeri atanan bir belirleyici alan oluşturularak yaratılır. Belirleyiciler
ve anahtar alanlar aynı zamanda sorgulamada hız kazanmak için oluşturulan dizinlerin yaratılmasında
da kullanılırlar. Dizin oluşturmada eşsiz bir değere sahip birincil anahtar kullanılabileceği gibi, diğer
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belirleyici ve anahtar alanlar da kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken, genelde dizin oluşturacak
alanların sayısal değere sahip olmasının tercih edildiğidir. Resim 6.2’deki tablolar için birincil anahtar ve
belirleyici alan adaylarını oluşturursak:

Resim 6.3 Varlıklarda belirleyicilerin ve anahtar alanların seçimi

Resimde varlıkların birincil anahtarları (BA) ile diğer potansiyel anahtar alan ve dizin alanları kalın
harflerle gösterilmiştir. Öğretmen ve öğrenci varlıklarında T.C. kimlik numaralarının eşsiz oldukları bilindiği için anahtar alan olarak seçilmişlerdir. Ama diğer varlıklarda seri numaraları ve oda numarasının eşsiz
olmama ihtimali ve veri değer tiplerinin çeşitli ekler (rakam, harf ve işaret karışımı vb.) alabilme ihtimali
olduğundan varlıklara birincil anahtar olabilecek birer eşsiz belirleyici numara tanımlanmıştır. Birincil
anahtarın genelde sayı olması tercih edilmekle beraber böyle bir şart yoktur. Ama tasarımcılar yapılacak
birçok işlemi kolaylaştırması açısından ve veri takibinin daha kolay yapılabilmesi için sayı değerlerini kullanırlar. Hatta bu sayının belirlenmiş öznitelik alanı olmasındansa (örnekte TC_Kimlik_No), otomatik
verilen bir belirleyici (ID) sayıdan oluşmasını tercih ederler. Birincil anahtar alan oluşturulurken, varlığın
diğer öznitelik alanlarının birincil anahtar alan değerine bağımlı olmasına dikkat edilmelidir.

ÖÇ 2 İlişkisel veritabanı tasarımında varlıkları belirleyebilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Belirleyiciler nelerdir ve ne
amaçla kullanılır?

Oturduğunuz yerden görebildiğiniz üç varlığı özniteliklerine ayrıştırarak tablo
halinde ifade edin. Bu varlıklar için eşsiz birer anahtar
alan belirleyin.

Önceki bölümde zenginleştirdiğiniz film satış platformu senaryosunda varlıkları
tanımlayın. Bu varlıkların
özniteliklerini ve birincil
anahtar alanlarını tartışarak
oluşturun.
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İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ
Sorgulamalarda bir varlığın öznitelik bilgilerinden diğer varlıkların öznitelik bilgilerine ulaşmak için
bu değer alanlarının birleştirilmesi gerekir. Bu değer alanlarını tek bir tabloda birleştirmek yerine tablolar
birbirlerine ortak değer alanlarıyla ya da yeni bir tabloda ortak değer alanı yaratılarak bağlanırlar. Bu işleme
varlıklar arası ilişki denir. İlişkiler kullanılan varlık sayısına bağlı olarak tek bileşenli, çift bileşenli veya daha
çok bileşenli olabilirler.
Bir bileşenli ilişki, bir varlığın kendisiyle oluşturduğu ilişkidir. Örneğin, senaryoya ek olarak okula yeni
tabletler geldiğini varsayalım. Yeni model tabletler, en eski model tablet kullanan öğrencilere verilmek
isteniyor. Yani yeni model tabletlerin verilme şartı için ön koşul, öğrencinin en eski model tableti (en eski
kayıt tarihli) kullanıyor olmasıdır. Böyle bir durumda tablet bilgisayarlar, tablet bilgisayarların ön koşulu
olmaktadır. Çift bileşenli ilişki, iki farklı varlığın birbirleriyle oluşturduğu ilişkidir. Örneğin öğrenci tablet
bilgisayarı kullanır cümlesinde, öğrenci varlığı ile tablet bilgisayar varlığı arasında kullanım ile ilgili bir ilişki kurulmuştur. Üç bileşenli ve daha üst mertebeden ilişkiler adından da anlaşılacağı üzere üç ve daha fazla
varlığın ilişkisi ile oluşur. Ancak genellikle bir ve iki bileşenli ilişkilerle istenen sorgulamaların yapılabilmesi
için yeterli olacağından üç ve üstü bileşenli ilişkilere çok sık rastlanmaz.
Varlıkların ilişkilerini tanımlamak için en kullanışlı yollardan biri varlık-varlık matrisi oluşturmaktır.
Oluşturulan bu matriste ilişkilerin tespiti kolaylaşacak, ilişkiler daha açık ve net görülecektir. Varlık-varlık matrisi belirlenen varlıkların oluşturduğu eşit kolon ve sütuna sahip bir tablodur. Belirlenen varlıklar
matrisin hem satırlarını hem de sütunlarını oluştururlar. Matrisin satır ve sütunlarının kesişim alanları
varlıklar arası ilişkinin tanımlandığı bölgelerdir. Matrisi oluştururken satır ve sütunlarda aynı varlık sırasını
kullanmak varlıklar arası ilişkilerin anlaşılırlığını arttıracaktır. Varlık listemizi gözden geçirecek olursak;
• Öğretmenler
• Öğrenciler
• Tablet Bilgisayarlar
• Sınıflar
• Cihazlar
olduğu görülür. Varlıklar için oluşturulacak matris Resim 6.4’teki gibidir.

Resim 6.4 Varlık-varlık matrisi

Varlık-varlık matrisindeki her hücre, sütunlardaki varlıklar ile satırlardaki varlıklar arasındaki ilişki
potansiyelini göstermektedir. Bu varlıklar arasında bir ilişki ya da birden fazla ilişki var olabileceği gibi,
ilişkinin olmaması şeklinde bir olasılık da mümkündür. Satır ve sütundaki varlıklar aynı varlık ise bu tek
bileşenli ilişkiyi gösterir.
Bu aşamadan sonra veritabanından, yapılması istenenler doğrultusunda varlıkların birbirleriyle olan
potansiyel ilişkileri sorgulanır. Örneğin, “öğretmenler, öğrenciler ile ilişkili midir?” Amaca göre oluşturulan senaryoda bu ilişki varsa, varlık-varlık matrisinin hücresine bu ilişkiyi tanımlayan fiil yazılır. Farklı
varlıkların birbirleriyle oluşturduğu ilişki benzer eylemler üzerinden sergilenebileceğinden, aynı fiil birden
fazla ilişkiyi tanımlamak için kullanılabilir. Matrisin her bir satırındaki varlığın her bir sütundaki varlıkla
ilişkisini senaryoya göre sorguladığımızda ortaya çıkan sonuç matrisi Resim 6.5’deki gibidir.
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Resim 6.5 Varlık-varlık matrisinde ilişkilerin tespiti

Şekilde görüldüğü üzere, matrisin satır ve sütunları aynı varlıklarla aynı sırada oluştukları için, ilişkiler
tekrarlanmış ve matris bir ayna görüntüsü vermiştir. Bu durum ilişkinin varlığı açısından bir değişiklik yaratmamakta, ancak görsel olarak anlaşılırlığı bozabilmektedir. Bu sebeple matrisin tekrarlanan yarısından
birini yok varsayarsak matris;

Resim 6.6 Varlık-varlık matrisinde ilişkilerin gösterimi

resimdeki gibi olacaktır (Hernandez, 2013). Burada oluşturulan varlık ilişkilerinin senaryoda veritabanından istenen bilgilere ulaşmada fayda sağlayıp sağlamayacağına emin olunmalı, gereksiz ya da eksik ilişki
var olmamalıdır. Örneğin sınıftaki cihazları kimlerin kullandığını belirlemek için cihazlar öğretmenlerle ve
öğrencilerle tek tek ilişkilendirilmemiş, cihaz ait olduğu sınıfla ve sınıflarda onları kullanan öğrenciler ve
öğretmenlerle ilişkilendirilmiştir. Bu şekilde cihazların, sınıflar üzerinden hangi öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımında olduğu bulunabilecektir. Varlıklar arası ilişkiyi doğru ve ideal bir şekilde kurmanın
yolu, veritabanının gereksinimleri doğrultusunda ilişki matrisini dikkatle irdelemekten geçer. Veritabanı
tasarımcısı gerekirse ilişki matrisini senaryoya göre ve de veritabanını isteyen kişi ya da kurumla uzlaşarak
birçok defa oluşturabilir. Çünkü tasarımcının veritabanını kendi isteği için değil, başka kullanıcılar için
hazırladığı unutulmamalıdır.

ÖÇ 3 İlişkisel veritabanı tasarımında ilişkileri kurabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Varlıklar arası ilişki nedir?
Nasıl oluşturulur?

Günlük hayatımızda farkında olmadan da karşılaşabileceğimiz onlarca farklı olayın
arka planındaki veritabanı
yapılarında en çok hangi
ilişki türünün kullanılabileceğinin bir çıkarımını yapın.

Film satış platformuna yönelik belirlediğiniz varlıklar için
bir ilişki matrisi oluşturun.
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E-R (VARLIK_İLİŞKİ) DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI
Varlık ilişki modeli, Chen tarafından 1976 yılında geliştirilen, veri çözümlemede ve anlamlandırmada
çok kullanılan bir modeldir. Veritabanının mantıksal yapısını göstermek için kullanılır. Bu model kullanılarak öncelikli olarak veriler çözümlenir, çözümlenen verilere dayanılarak veri modellemesi yapılır.
Yapılan modelleme içinde veriler ve veriler arası ilişkilerin anlamları ve özellikleri incelenerek varlık-ilişki
diyagramları oluşturulur.

Basit Varlık İlişki Diyagramının Oluşturulması
Basit varlık-ilişki diyagramları, varlıkların ilişki özelliklerinin detaylandırılmadan şematik gösterimleridir. Tasarımın bu aşamasında varlık-varlık matrisinde oluşturduğumuz ilişkilerin şematik gösterimi yapılmaktadır. Varlık-ilişki modelinin şematik gösteriminde kullanılan varlık ve öznitelik diyagramları, bu
aşamada tablolar olarak gösterilecektir (Resim 6.7).
Oda Id
Oda_No
BA
Siniflar

Ip_No

Kapasite

Siniflar
Oda_Id
Oda_No
Kapasite
Sinif_No
Ip_No

Sinif_No

Resim 6.7 Varlıkların gösterimi

Gösterimde tablonun en üstünde varlığın adı, hemen altındaki kutuda birincil anahtar alanı ve onun
altındaki kutuda önemli özniteliklerin bir kısmı gösterilecektir. Varlığın bütün özniteliklerinin gösterimi
gereksiz yer kaplayacağından, şematik gösterimde öznitelik alanlarının tamamı kullanılmayacaktır. Varlıkların ilişkileri eşkenar dörtgen ile gösterilmektedir. İlişkiler kullanılan eylemler ise bu eşkenar dörtgenlerin
içine yazılarak ifade edilmiştir. Bu şekilde veritabanı yapısının basit varlık ilişki diyagramının gösterimi
Resim 6.8’deki gibidir.
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Ogrenciler
BA

TC_Kimlik_No
Ogr_No
Adi
Soyadı
Sinifi
Ogrenim_Dali

Cihazlar
BA

BA

Cihaz_Id
Cihaz_Seri_No
Marka
Model
Kayit_Tar

bulunur

verilir

Siniflar

Tablet_Bilgisayarlar

Oda_Id
Oda_No
Kapasite
Sinif_No
Ip_No

aittir

kullanır
sorumludur

BA

Tablet_Id
Seri_No
Marka
Model
Kayit_Tar

ön koşul

verilir

Ogretmenler
BA

TC_Kimlik_No
Sicil_No
Adi
Soyadi
Ogr_Dali

Resim 6.8 Varlıkların ve ilişkilerinin basit gösterimi

İlişkilerin Detaylandırılması
Bu aşamada varlıklar arası ilişkiler, ilişkinin niceliği (cardinality) ve ilişkinin var olma olasılığı (optionality) yönünden detaylandırılır. Bu işlem bize varlıklar arası ilişkide neyin olabileceğini ya da neyin olması
gerektiğini, bununla birlikte bir varlığın ilişkili olduğu varlıkla nicel olarak nasıl bir eşleşme yapacağını
ifade eder. İlişkinin nicelik ve olasılık açısından detaylandırılması yapılırken ilişkiyi tanımlayan fiil, her iki
varlığın bakış açısından da değerlendirilmelidir. Örneğin öğrenci sınıf varlıklarının ilişkisi için;
• Her öğrenci bir sınıfta bulunmalıdır.
• Bir sınıfta birçok öğrenci bulunabilir.
Bu açıklamaların birincisi öğrenci varlığının sadece bir sınıfta (nicel değer) ve mutlaka bulunması (olasılık değeri) gerektiğini ifade etmektedir. İkinci açıklama ise bir sınıfın birden fazla öğrenci barındırabileceğini ama bunun olmazsa olmaz bir koşul olmadığını, hatta öğrenci bulundurmayabileceğini ifade
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etmektedir. Varlık ilişkilerinin var olma olasılığının
varlık-ilişki diyagramlarında gösterimi;
İlişkinin gerçekleşme durumu ‘0’ – İlişki olabilir (Olası durum)
İlişkinin gerçekleşme durumu ‘1’ – İlişki olmalı
(Zorunluluk)
şeklindedir. Eğer ‘0’ yani olası durum söz konusuysa bu ilişkinin gerçekleşme zorunluluğu yoktur.
Yani yukarıda belirtildiği gibi bir sınıfta öğrenci
bulunmayabilir. Nicelik açısından değerlendirme
ise varlığın ilişkideki oluşum sayısının ifadesidir.
Varlık ilişkilerinin niceliğinin varlık-ilişki diyagramlarında gösterimi;
Nicelik ‘1’ – Sadece bir varlığa karşılık gelen
Nicelik ‘N’ – En az bir, birçok varlığa karşılık
gelen
şeklindedir (Chen, 1976). Basit varlık ilişki diyagramındaki ilişkileri, ilişkinin her iki tarafındaki
varlık için ilişkinin gerçekleşme durumu ve niceliği
açısından detaylandırırsak;
• Her öğrenci bir sınıfta bulunmalıdır.
• Bir öğrenciye bir tablet bilgisayar verilir.
• Her cihaz bir sınıfa aittir.
• Her öğretmen bir sınıftan sorumlu olabilir.
• Her öğretmen birçok sınıfı kullanabilir.
• Bir öğretmene bir tablet bilgisayar verilir.
• Bir tablet bilgisayar birçok tablet bilgisayar
için ön koşul olabilir.
Tersi için;
• Bir sınıfta birçok öğrenci bulunabilir.
• Bir sınıf birçok cihaza aittir.
• Bir sınıftan bir öğretmen sorumludur.
• Bir sınıfı birçok öğretmen kullanabilir.
• Bir tablet bilgisayar bir öğrenciye verilir.
• Bir tablet bilgisayar bir öğretmene verilir.
• Bir tablet bilgisayarın ön koşulu birçok tablet bilgisayar olabilir.
İlişkilerin detaylandırılması, verilen senaryoda
belirtilen isteklere göre düzenlenir. İlişkilerin nicelik ve olasılık yönünden detayları, veritabanının
oluşturulmasını isteyen kişi ya da kuruluşun istekleriyle değişiklik gösterebilir. Bu yüzden tasarımcı
ilişkilerin detaylandırılması kısmında da bu kişi ya
da kuruluşlarla iletişim ve uzlaşma içinde olmalıdır.
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Detaylı Varlık İlişki Diyagramının
Oluşturulması
Detaylı varlık-ilişki diyagramlarının oluşturulma aşamasında, belirlenen ilişki detayları, nicelik ve
olasılıkların kombinasyonu ile ifade edilerek basit
varlık-ilişki diyagramına yerleştirilir. İlişkilerin nicelik ve olasılıklarının bu birleşimlerini incelersek:
• İlişkinin gerçekleşme durumu ‘0’ – İlişki
olabilir (Olası durum)
• İlişkinin gerçekleşme durumu ‘1’ – İlişki
olmalı (Zorunluluk)
• Nicelik ‘1’ – Sadece bir varlığa karşılık gelen
• Nicelik ‘N’ – En az bir, birçok varlığa karşılık gelen
0:1 – Varlık bir varlıkla ilişkili olabilir
0:N – Varlık birçok varlıkla ilişkili olabilir; ya da
en az bir varlıkla ilişkili olabilir
1:1 – Varlık sadece bir varlıkla ilişkili olmalıdır
1:N – Varlık birçok varlıkla ilişkili olmalıdır; ya
da en az bir varlıkla ilişkili olmalıdır
Belirlenen ilişki detayları bu gösterime göre düzenlenirse;
• Her öğrenci bir sınıfta bulunmalıdır (1:1).
• Her öğrenciye bir tablet bilgisayar verilebilir (0:1).
• Her cihaz bir sınıfa aittir.(1:1).
• Her öğretmen bir sınıftan sorumlu olabilir
(0:1).
• Her öğretmen birçok sınıfı kullanabilir
(0:N).
• Her öğretmene bir tablet bilgisayar verilebilir (0:1).
• Bir tablet bilgisayar birçok tablet bilgisayar
için ön koşul olabilir (0:N).
Tersi için;
• Bir sınıfta birçok öğrenci bulunabilir (0:N).
• Bir sınıf birçok cihaza aittir (1:N).
• Bir sınıftan bir öğretmen sorumludur (1:1).
• Bir sınıfı birçok öğretmen kullanabilir
(0:N).
• Bir tablet bilgisayar bir öğrenciye verilebilir
(1:1).
• Bir tablet bilgisayar bir öğretmene verilebilir (1:1).
• Bir tablet bilgisayarın ön koşulu birçok tablet bilgisayar olabilir (0:N).
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Bu düzenlemelerden cihazlar ve sınıflar varlıklarının ilişkisi incelenirse, “her cihaz bir sınıfa aittir (1:1)”
detayının gösterimi;
Cihazlar
BA

Siniflar

Cihaz_Id
Cihaz_Seri_No
Marka

BA
(1:1)

Oda_Id
Oda_No

aittir

Kapasite

Model

Sinif_No

Kayit_Tar

Ip_No

Resim 6.9 Her cihazın bir sınıfa ait olduğu durumun gösterimi

şeklinde olacaktır. Burada okun yönü, cihazlar varlığının, sınıflar varlığıyla ilişkisinin nicel ve olasılık
olarak detaylandırıldığını göstermekte, (1:1) ifadesi ise bu gösterimin varlık-ilişki diyagramında nasıl temsil edildiğini belirtmektedir. Benzer şekilde “bir sınıf birçok cihaza aittir (1:N)” detayının gösterimi;
Cihazlar
BA

Siniflar

Cihaz_Id
Cihaz_Seri_No
Marka

BA
aittir

(1:N)

Oda_Id
Oda_No
Kapasite

Model

Sinif_No

Kayit_Tar

Ip_No

Resim 6.10 Bir sınıfın birçok cihaza ait olduğu durumun gösterimi

şeklinde olacaktır. Burada okun yönü, sınıflar varlığının cihazlar varlığıyla ilişkisinin nicel ve olasılık
olarak detaylandırıldığını göstermekte, (1:N) ifadesi ise bu gösterimin varlık-ilişki diyagramında nasıl temsil edildiğini belirtmektedir. Bu iki gösterimi birleştirirsek, iki varlık arasındaki ilişkinin gösterimi Resim
6.11’deki gibi olacaktır.
Cihazlar
BA

Siniflar

Cihaz_Id
Cihaz_Seri_No
Marka

BA
aittir

(1:N)

Oda_Id
Oda_No
Kapasite

Model

Sinif_No

Kayit_Tar

Ip_No

Resim 6.11 Cihazlar ve Siniflar varlıkları arasındaki ilişkinin gösterimi

Tasarımı yapılan veritabanı için bütün ilişki detaylarıyla varlık-ilişki diyagramının gösterimi Resim
6.12’deki gibi olacaktır.
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Ogrenciler
BA

TC_Kimlik_No
Ogr_No
Adi
Soyadı
Sinifi
Ogrenim_Dali

(0:1)

(1:1)

bulunur

verilir
(1:1)

(0:N)
Siniflar

Cihazlar
BA

Oda_Id

BA

Cihaz_Id
Cihaz_Seri_No (1:1)
Marka
Model
Kayit_Tar

(1:N)

Tablet_Bilgisayarlar
BA

Oda_No
Kapasite
Sinif_No
Ip_No

aittir

(1:1)

(0:N)

kullanır
sorumludur

(0:1)

(0:N)

Tablet_Id
Seri_No
Marka
Model
Kayit_Tar

ön koşul

(0:N)

(1:1)

verilir

(0:N)

Ogretmenler
BA

TC_Kimlik_No
Sicil_No
Adi
Soyadi
Ogr_Dali

(0:1)

Resim 6.12 Örnek senaryoda istenen veritabanının detaylı varlık ilişki diyagramlarıyla gösterimi

ÖÇ 4 İlişkisel veritabanı tasarımında kurulan ilişkileri detaylandırabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Varlık – ilişki diyagramlarında varlıklar arası ilişkilerin ifadesinde ilişkinin nicel
ve olasılık gösterimleri nasıl
yapılır?

Varlık ilişki diyagramlarını oluşturmanın önemi
ne olabilir? Web üzerinde
diyagramlı ve diyagramsız
veritabanı yapılarını inceleyerek ne anlayabiliyorsunuz
bir çıkarım yapın.

Bölüm içinde oluşturduğunuz senaryo için varlık ilişki
diyagramlarını oluşturun.
Kurduğunuz ilişkileri arkadaşlarınızla karşılaştırın.
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R-M (İLİŞKİSEL MODEL) DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI
Tasarımın bu aşamasında, oluşturulan varlık-ilişki diyagramları ilişkisel model diyagramlarına dönüştürülecektir. Bu dönüşümde amaç veritabanını kavramsal bir yapıdan uygulanabilir bir modele taşımaktır.
Önceki bölümlerde oluşturulan varlık-ilişki diyagramları, veritabanının kavramsal özellikleri olan; verinin
mantıksal yapısı, verilerin nasıl temsil edileceği ve ilişkilerin planlanması üzerine kurgulanmıştı. Oluşturulan bu kavramsal model, aslında veritabanına kullanıcı gözünden bakışın temsilidir. Şimdi oluşturulacak
uygulama modelinde ise veritabanı, geliştirici bakış açısıyla temsil edilecektir. Veritabanı tasarımında kurgu bu yönde ilerler. Yani geliştirici bakış açısından önce kullanıcı bakış açısı tasarlanır.
İlişkisel modelde, varlıkların ve ilişkilerinin gösterilmesi açısından terminoloji ve kullanılan semboller
biraz değişmektedir. Literatürde bu gösterime “Crow’s Foot Relational Model Diagrams” (Karga Ayağı İlişkisel Model Diyagramları) da denir. İlk
İlişki
Açıklama
kez Gordon Everest tarafından kullanı1’den 0 ya da daha çok (olası durum)
lan bu yapıda varlıklar kuracakları ilişkiye göre tablolarına yabancı anahtarlar
1’den 1 ya da daha çok (zorunluluk) eklerler ve varlık olarak tanımlanmaktan çıkarak ilişki olarak tanımlanırlar.
1’den 1 (zorunluluk)
Tablolar arası ilişkiler ise varlık-ilişki
diyagramlarındaki eşkenar dörtgenlerin
1’den 0 ya da daha çok (olası durum) yerine, Resim 6.13’deki diyagramlarla
gösterilir.
1’den 1 ya da daha çok (zorunluluk)
Resim 6.13’de kesikli çizgilerle olan
gösterim,
ilişkideki birincil anahtarın
Resim 6.13 İlişkisel modelde ilişkilerin gösterimi ve açıklamaları
yabancı anahtarlardan oluşmadığını,
düz çizgiyle olan gösterim ise oluşturulan ilişkide birincil anahtarın yabancı anahtarın kullanımıyla birleşik olarak oluşturulduğunu ifade eder. Düz çizgiyle gösterim tanımlı ilişki olarak adlandırılırken, kesikli
çizgiyle gösterim tanımlanmamış ilişki olarak adlandırılır. Uzun ya da kesikli çizginin üzerindeki paralel
çift çizgi ilişkinin bir tarafının alacağı tek bir değeri gösterirken diğer ucunun çatal (üç çizgiyle gösteriliyor) olması, ucun gösterdiği ilişkinin birden fazla değer alacağını ifade eder. Eğer bu çatalın dip kısmında
tek bir çizgi varsa ucunun gösterdiği ilişkinin en az bir ya da daha çok değer alacağını (zorunluluk) ifade
ediyor demektir. Eğer çatalın dip kısmı daireden oluşuyorsa bu durum olasılık belirtir. Yani çatalın ucunun
gösterdiği ilişkinin değer almayabileceğini ifade eder (Martin, 1993).

İlişkisel Modelde Çoktan Çoğa İlişkinin Oluşturulması
İlişkisel modelde çoktan çoğa ilişki için doğrudan bir gösterim yoktur. Çoktan çoğa gösterim, iki tane,
birden çoğa ilişkinin kesiştiği yerde bir ilişki tablosu oluşturularak gösterilir. Resim 6.14’de senaryodaki
varlık-ilişki diyagramlarının bir parçası kullanılmıştır.“Siniflar” ve “Ogretmenler” varlıklarının ilişkisinde
her sınıf birden fazla öğretmen tarafından kullanılabilmekte ve her öğretmen birden fazla sınıfı kullanabilmektedir. Yani varlıklar arası ilişki çoktan çoğadır. Varlık-ilişki diyagramlarında ilişkinin her iki yanındaki
nicel gösteriminde “N” değerinin olması da bu ilişkinin çoktan çoğa olduğunu ifade etmektedir.

BA

Siniflar
Oda_Id
Oda_No
Kapasite
Sinif_No
Ip_No

(0:N)

kullanır

(0:N)

Ogretmenler
BA TC_Kimlik_No
Sicil_No
Adi
Soyadi
Ogr_Dali

Resim 6.14 Çoktan çoğa ilişkinin varlık ilişki diyagramlarıyla gösterimi
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Bu varlık ilişki gösterimini ilişkisel model diyagramlarına dönüştürmek için, varlıklar arası ilişkiyi temsil eden şekil ve bağlantı çizgileri çıkarılır. İlişkiyi göstermek için varlıklar arasına yeni bir ilişki tablosu
oluşturulur. Bu ilişki tablosunun ismi (tablonun hangi varlıkların ilişkisi olduğunun kolay anlaşılması
için) ilişkide olduğu iki tablonun ismi birleştirilerek tanımlanır. Bundan sonra ilişkilerin tarif ettiği olası
ya da zorunlu durumlara göre, ilişkisel model için tanımlanan ilişki diyagramları kullanılarak varlıklar,
ilişki tablosuna bağlanır. Varlıkların birincil anahtarları (BA), ilişki tablosunda yabancı anahtar olarak (YA)
gösterilir. İlişki tablosu için ya yeni bir birincil anahtar yaratılır ya da varlıklardan gelen ikincil anahtarlar,
birleşik olarak kullanılarak birincil anahtar değeri türetilir. Oluşturulan ilişki tablosu için yeni öznitelik
değerleri tanımlanabilir. Ancak böyle bir zorunluluk yoktur. Tanımlanan yeni öznitelik değeri, sadece her
iki yabancı anahtarın aynı anda sorgulanabilmesiyle gösterilebilir.
BA

Siniflar

SiniflardakiOgretmenler

Oda_Id

BA, YA1
BA, YA2

Oda_No
Kapasite

BA

Ogretmenler

Oda_Id
TC_Kimlik_No

BA

TC_Kimlik_No
Sicil_No
Adi

Ders_Adi

Sinif_No

Soyadi

Ip_No

Ogr_Dali

Siniflar

SiniflardakiOgretmenler

Oda_Id

BA
YA1
YA2

Oda_No
Kapasite
Sinif_No

Ogretmenler

Sin_Ogr_Id
Oda_Id
TC_Kimlik_No
Ders_Adi

BA

TC_Kimlik_No
Sicil_No
Adi
Soyadi

Ip_No

Ogr_Dali

Resim 6.15 Çoktan çoğa ilişkinin ilişkisel model diyagramlarıyla gösterimi

Resim 6.15’de sınıflar ve öğretmenler arasındaki çoktan çoğa olan ilişki yeni bir ilişki tablosunda gösterilmiştir. İlişkinin tanımlı olduğu ilk gösterime dikkat edilirse, ilişki kesiksiz çizgiyle gösterilmiş, “Siniflar”
tablosundaki birincil anahtar ilişki tablosunda da birincil anahtar olarak kullanılmıştır. Benzer şekilde
“Ogretmenler” tablosundaki birincil anahtar da ilişki tablosunda birincil anahtar olarak tanımlanmıştır.
Bu gösterimde ilişki tablosunun birincil anahtarı, iki farklı birincil anahtardan türetilen birleşik değere
sahiptir. İlişkinin tanımlı olmayan ikinci gösteriminde ise ilişki kesikli çizgilerle tanımlanmış, “Siniflar” ve
“Ogretmenler” tablolarının birincil anahtarları sadece ilişkiyi oluşturma amaçlı yabancı anahtarlar olarak
kullanılmışlardır. Her ilişkinin ya da tablonun bir birincil anahtara sahip olması gerektiğinden bu ilişki
tablosuna yeni bir birincil anahtar tanımlanmıştır.

İlişkisel Modelde Birden Çoğa İlişkinin Oluşturulması
İlişkisel modelde birden çoğa ilişkiyi göstermek için tekrar varlık-ilişki diyagramının bir parçası kullanılmıştır (Resim 6.16).
Ogrenciler
BA

Siniflar

TC_Kimlik_No
Ogr_No
Adi

BA
(1:1)

bulunur

(0:N)

Oda_Id
Oda_No
Kapasite

Soyadi

Sinif_No

Sinifi

Ip_No

Ogrenim_Dali

Resim 6.16 Birden çoğa ilişkinin varlık ilişki diyagramlarıyla gösterimi
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Varlık-ilişki diyagramında detaylandırılan ilişkiye göre, her öğrenci bir sınıfta bulunmalı ve her sınıfta
birden fazla öğrenci bulunabilmektedir. Bu durum varlıklar arası ilişkinin birden çoğa olduğunun göstermektedir. İlişkinin şematik gösteriminde bu durum nicel değerliğin, ilişkinin bir tarafında “N” diğer
tarafında “1” değerliğini alması ile ifade edilir. Diyagramdaki ilişki ve nicel değeri “1” olan varlık gruplanır.
Bu durum varlıklar arası kurulacak birden çoğa ilişkinin yönünü göstermektedir (Resim 6.17).
Ogrenciler
BA

Siniflar

TC_Kimlik_No
Ogr_No
Adi

BA
(1:1)

bulunur

(0:N)

Oda_Id
Oda_No
Kapasite

Soyadi

Sinif_No

Sinifi

Ip_No

Ogrenim_Dali

Resim 6.17 Birden çoğa ilişkinin ilişki yönünün bulunması

Gruplanan ilişki ve varlığa doğru olacak şekilde, birden çoğa ilişkinin ilişkisel modele uygun gösterimi,
ilişkinin tarif ettiği olası ve zorunlu durumlarda dikkate alınarak oluşturulur. İlişkinin yönü aynı zamanda
yabancı anahtarın hangi tabloda kullanılacağını da göstermektedir.
Ogrenciler
BA

TC_Kimlik_No

Siniflar
BA

Oda_Id

Ogr_No

Oda_No

Adi

Kapasite

Soyadi

Sinif_No

Sinifi

Ip_No

Ogrenim_Dali
YA1

Oda_Id

Resim 6.18 Birden çoğa ilişkinin ilişkisel model diyagramlarıyla gösterimi

Resim 6.18’de birden çoğa ilişki “Siniflar” tablosundan “Ogrenciler” tablosuna doğru oluşturulmuştur.
Bu sebepten yabancı anahtar “Ogrenciler” tablosunda yaratılmıştır. İlişkisel modelde gösterim, her öğrencinin bir sınıfta bulunması gerekliliği ve her sınıfta birden çok öğrencinin bulunabileceği ancak bulunma
zorunluluğunun olmadığı duruma uygun olarak yapılmıştır.

İlişkisel Modelde Bire Bir İlişkinin Oluşturulması
Bire bir ilişki, varlık-ilişki diyagramlarında ilişkinin her iki tarafında da nicel değerlerinin 1 olması
durumunda gerçekleşir. Resim 6.19’de dönüşüm için varlık-ilişki diyagramından bire bir ilişkiyi gösteren
bir parça, örnek olarak kullanılmıştır.
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BA

Ogrenciler
TC_Kimlik_No
Ogrenci_No
Adi
Soyadi
Sinifi
Ogrenim_Dali

Tablet_Bilgisayarlar
BA Tablet_Id
(0:1)

verilir

Seri_No
Marka
Model
Kayit_Tar

(1:1)

Resim 6.19 Bire bir ilişkinin varlık ilişki diyagramlarıyla gösterimi

Diyagramda detaylandırılan ilişkiye göre, her öğrenciye bir tablet bilgisayar verilebilirken, her tablet
bilgisayar bir öğrenciye verilmektedir. Bu durum varlıklar arası ilişkinin bire bir olduğunu göstermektedir.
Diyagramdaki ilişki ve ilişkinin zorunluluk bildiren değeri “1” olan varlık gruplanır. Bu durum varlıklar
arası kurulacak bire bir ilişkinin yönünü göstermektedir (Resim 6.20).

Ogrenciler
BA TC_Kimlik_No
Ogr_No
Adi
Soyadi
Sinifi
Ogrenim_Dali

Tablet_Bilgisayarlar
BA Tablet_Id
(0:1)

verilir

Seri_No
Marka
Model
Kayit_Tar

(1:1)

Resim 6.20 Bire bir ilişkinin ilişki yönünün bulunması

Gruplanan varlık ve ilişkiye doğru olacak şekilde, bire bir ilişkinin ilişkisel modele uygun gösterimi,
ilişkinin tarif ettiği olası ve zorunlu durumlarda dikkate alınarak oluşturulur. İlişkinin yönü aynı zamanda
yabancı anahtarın hangi tabloda kullanılacağını da göstermektedir (Resim 6.21).
Ogrenciler
BA

TC_Kimlik_No

Tablet_Bilgisayarlar
BA

Tablet_Id
Seri_No

Ogr_No
Adi

Marka

Soyadi

Model

Sinifi

Kayit_Tar

Ogrenim_Dali

YA1

TC_Kimlik_No

Resim 6.21 Bire bir ilişkisel model diyagramlarıyla gösterimi

Resim 6.21’de bire bir ilişki “Ogrenciler” tablosundan “Tablet_Bilgisayarlar” tablosuna doğru oluşturulmuştur. Bu sebepten yabancı anahtar “Tablet_Bilgisayarlar” tablosunda yaratılmıştır. Yabancı anahtar olarak
“Ogrenciler” tablosunun birincil anahtarı kullanılmıştır. İlişkisel modelde gösterim, her öğrenciye bir tablet
bilgisayar verilebileceği ve bir tablet bilgisayarın bir öğrenciye verileceği duruma uygun olarak resmedilmiştir.
Yukarıda gerçekleştirilen örnekler, ilişkisel model oluştururken karşılaşılabilecek ilişki türlerine yönelik uygulamalardır. Bu uygulamalarda bahsedilen yöntemleri uygulayarak senaryoda istenen veritabanı
tasarımının ilişkisel modele göre gösterimi Resim 6.23’deki gibidir. Resim 6.22’de ise yeni gelecek tablet
bilgisayarlar için oluşturulan ön koşulun R-M diyagramı görülmektedir. Hatırlanacağı üzere bu ilişki tek
bileşenli (unary) bir ilişki olduğundan “Tablet_Bilgisayarlar” tablosu kendisiyle ilişkilendirilmiştir. İlişki
detaylarında belirtildiği üzere bu ilişki çoktan çoğa bir ilişkidir. Bu ön koşul ile sisteme zamanla eklenen
tablet bilgisayarların, en eski model tableti kullanan öğrencilerin kullanımına verilmesi mümkün olacaktır.
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Tablet_Bilgisayarlar
BA

Tablet_Bilgisayarlar_OnKosul

Tablet_Id1
Seri_No

BA
YA1

Tablet_OnKosul_Id
Tablet_Id1

Marka

YA2

Tablet_Id

Tablet_Bilgisayarlar
BA

Marka

Model

Model

Kayit_Tar
YA1

Tablet_Id
Seri_No

Kayit_Tar

TC_Kimlik_No

YA1

TC_Kimlik_No

Resim 6.22 Belirlenen ön koşul için çoktan çoğa tek bileşenli (unary) ilişkinin ilişkisel model diyagramlarıyla gösterimi
Cihazlar
BA

Cihaz_Id

Cihaz_Seri_No
Marka
Model
Kayit_Tar
YA1 Oda_Id

Siniflar

SiniflardakiOgretmenler

BA

Oda_Id

YA1

Oda_No
Kapasite
Sinif_No
Ip_No
TC_Kimlik_No

BA
YA1
YA2

BA

Ogrenciler
TC_Kimlik_No

Ogrenci_No
Adi
Soyadi
Sinifi
Ogrenim_Dali
YA1 Oda_Id

Sin_Ogr_Id
Oda_Id
TC_Kimlik_No
Ders_Adi

BA

Ogretmenler
TC_Kimlik_No
Sicil_No
Adi
Soyadi
Ogr_Dali

Tablet_Bilgisayarlar
BA Tablet_Id
Seri_No
Marka
Model
Kayit_Tar
YA1 TC_Kimlik_No

Resim 6.23 Örnek senaryoda istenen veritabanının ilişkisel model diyagramlarıyla gösterimi
ÖÇ 5 Varlıkların ilişkilerini ilişkisel modelle gösterebilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

İlişkisel modelde çoktan
çoğa ilişki, nasıl ifade edilir?

Karga Ayağı İlişkisel Model
Diyagramlarının (Crow’s
Foot Relational Model Diagrams) farklı gösterimleri
olup olmadığını araştırın.

Kendi film satış platformu
senaryonuzun R-M diyagramlarını oluşturun.
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TASARIMIN UYGULANMASI
Veritabanları, veriyi depolayan ve gerektiğinde
ulaşılmasını sağlayan yapılardır. Ulaşılamayan bir
veri herhangi bir fayda sağlayamayacağına göre,
veritabanının verebileceği en iyi hizmet, istenen
veriye en hızlı şekilde ulaşmak olacaktır. Veritabanlarının bu imkânı sağlaması verilerin ideal bir
şekilde depolanmasıyla mümkündür. Burada ideal
depolamayla kastedilen, verilerin saklanma şeklinin, ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS)
mimarisinin prensiplerine uygun ve veritabanının
oluşturulmasındaki amaca hizmet eden bir yapıda
olmasıdır. Veritabanları bir amaç doğrultusunda
oluşturulur. Bir amacı olmadan veritabanı hazırlayarak, hazırlanan veritabanına kullanım alanı
aramak doğru bir mantık değildir. Bundan dolayı,
oluşturulmuş en mükemmel veritabanı ya da en
iyi veritabanı yönetim sistemi yazılımı gibi bir şey
söz konusu değildir. Veritabanı Yönetim Sistemi
(VTYS) mimarisinin prensiplerine uygun, belirlenen amaca en hızlı şekilde hizmet eden oluşturulmuş her veritabanı mükemmel olabilir. Aynı şey
yazılım için de geçerlidir. Hangi yazılımın kullanılacağına belirlenen amaç, veri büyüklüğü, hizmet
büyüklüğü, veri güvenliği vb. unsurlara göre karar
verilmelidir. VTYS’yi destekleyen her yazılımın,
istenen amaca göre sağladığı avantajlar ve dezavantajlar olacaktır.
Çeşitli veritabanı yönetim sistemlerinin olması,
bu sistemlere yönelik ilke ve teorilerin de çeşitlilikler göstermesine gerekçe olur. Bu ilke ve teorilere
örnek olarak; BASE (Basic Availability, Soft State,
Eventual Consisttency), ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), CAP (Consistency, Availability, Partition Tolerance) gösterilebilir. VTYS
uygulamada bu ilkelerden ACID’i benimser. ACID
kuralları, veritabanı yönetim sisteminde gerçekleştirilen işlemler anında ve sonrasında merkezi bir
yönetim altında tutulan verilerin tutarlılığını sağlar.
Veri tutarlılığını sağlayan bu kuralların uygulanabilmesi için tasarlanan veritabanı hizmete sokulmadan
önce bazı denetimlerden geçirilmelidir.

Normalizasyon (Normal Form)
Normalizasyon, veritabanı yapısında ilişkilerin organizasyonuyla veri tekrarının azaltıldığı,
verilere bağlı tutarsızlıkların engellendiği verilerin düzenlenme sürecidir. Veritabanı tasarımının
önemli aşamalarından biridir ve ilişkisel veritabanı
normalizasyon kurallarına uygun tasarlanmalıdır.
Eğer uymadığı fark edilirse tasarım normalizasyon
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kurallarına göre tekrar düzenlenmelidir. Genellikle
ilk üç normalizasyon kuralı veri tekrarının azaltılmasında ve veri tutarlılığının sağlanmasında yeterli
olmaktadır. Bu ilk üç kuralı kısaca hatırlarsak:
Birinci Normalizasyon Kuralı: İlişkili her tabloda alan bütünlüğünün var olması gereklidir. Alan
bütünlüğü için her tablo birincil anahtar olan bir
veri alanına sahip olmalı ve özniteliklerin sahip olduğu her olası değer veri satırındaki bir veri alanına karşılık gelmelidir. Yani tablodaki her sütunun
eşsiz bir ismi olması ve bu sütunun her satırı tek
bir veri değeri içermelidir. Veri sütunun tekrar etmesine ya da bir veri sütununda birden fazla veri
olmasına izin verilemez.
İkinci Normalizasyon Kuralı: İlişkili her tablo
varlık bütünlüğü göstermelidir. Bu durum tablodaki
her satırın eşsiz ve özgün olması ile mümkündür. Bunun için tabloda birincil anahtar olmayan tüm alanlar (sütunlar), birincil anahtar alana bağlı olmalıdır.
Üçüncü Normalizasyon Kuralı: İlişkili her
tablo veri tutarlılığını sağlamalıdır. Bu durum tablolar arası ilişkinin anahtar alanlar ile kurulmasıyla
mümkündür. Yani bir tablodaki yabancı anahtar
(foreign key) başka bir tabloda birincil anahtar olarak yer almalıdır (https://support.microsoft.com/
en-us/kb/100139, Erişim tarihi: 17.03.2016).

Art Arda Güncelleme – Art Arda Silme
Art arda güncelleme ve silme ilişkisel veritabanlarında veri tutarlılığını sağlayan doğrudan ya
da dolaylı mekanizmalardır. Veri tutarlılığı üçüncü normalizasyon kuralının bir karakteristiğidir ve
yabancı anahtarın başka bir tabloda birincil anahtar olması koşulunu sağlar. Bu ilişki sayesinde eğer
varlık tablosunda birincil anahtar değeri değişirse
buna bağlı olan tablolardaki tüm yabancı anahtar
değerlerine karşılık gelen birincil anahtar değerleri
de değişecektir (art arda güncelleme). Bazı ilişkisel
veritabanı sitemleri, otomatik oluşturulan birincil anahtar değerlerinin güncellenmesini engelleyebilir. Bu durum art arda güncelleme koşulunu
gereksiz gibi gösterse de, tabloyu oluştururken bu
özelliği kullanmamıza engel olmamalıdır. Art arda
silme koşulu ise varlık tablosundan bir varlığın silinmesi sonucunda, ona yabancı anahtarlar aracılığıyla bağlı tablolardaki tüm varlıkların da silinmesi
durumudur. Burada dikkat edilmesi gereken eğer
ilişki çoktan çoğa ise varlığın silinmesi sadece ilişkinin silinmesini sağlar. Eğer ilişki birden çoğa ya da
birebir ilişki ise varlığın silinmesi ilişkiyi sağlayan
yabancı anahtara sahip varlıkları da siler.
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Ogrenciler
BA

TC_Kimlik_No

BA

Tablet_Id

Ogr_No

Seri_No

Adi

Marka

Soyadi

Model

Sinifi

Kayit_Tar

Ogrenim_Dali
YA1

Tablet_Bilgisayarlar

YA1

TC_Kimlik_No

Oda_Id

Resim 6.24 Bire bir ilişkili “Ogrenciler” ve “Tablet_Bilgisayarlar” tabloları

Örneğin, Resim 6.24’deki tablet bilgisayarlar
ve öğrenciler ilişkisine göre art arda silme özelliği
kullanılırsa, sistemden bir öğrencinin kaydı silindiğinde ona bağlı tablet bilgisayarda sistemden
silinecektir. Ancak sistemden tablet bilgisayarın
silinmesi öğrenci tablosunu etkilemeyecektir. Planlaması yapılmadan ilişkideki bu özellik kullanılırsa, mezun olup kaydı silinen bir öğrenciyle beraber onun kullanımına verilen tablet bilgisayarda
kaybolacaktır. Bu özellik kullanılmadığı takdirde
sistemde sahipsiz tablet bilgisayarların kalması söz
konusu olacaktır. Bu durum yine veritabanının
amacıyla ve kullanıcılarıyla verilecek bir karardır.
Eğer sistemde sahipsiz tablet bilgisayarların oluşması problem yaratmıyorsa art arda silme özelliği
kullanılmaz. Ancak sahipsiz tablet bilgisayarların
oluşması istenmiyorsa ve özellik kullanılmak zorundaysa, veritabanından veri silme işleminden
önce güncelleme yapılmasına yönelik bir prosedür
belirlemek gerekebilir.

Dizinler (İndeksler)
Dizinler tablolar için kullanılan veritabanı nesneleridir. Aranılan verilere daha hızlı ulaşmak için
kullanılır. İki tip dizin yapısı vardır. Kümelenmiş
(clustered) ve kümelenmemiş (non-clustered). Kümelenmiş dizin, sıralanmış bir yapıdır. Kümelenmiş dizinde veriler veritabanı dosyasında sıralı satırlar olarak saklanırlar. Kümelenmemiş dizinde ise
sıra ile satırların devamlılığı yoktur.
Kümelenmiş dizin sıralamaya bağlı bir sistem olduğundan bir tabloda sadece bir tane oluşturulabilir.
Bunun için seçilen alan da genelde birincil anahtarın
olduğu alandır. Kümelenmiş dizin, bir tablodaki verilerin disk üzerine sıralı olarak kaydedilmesini sağlar. Eğer tabloda kümelenmiş dizin yapısı yoksa veriler diske rastgele kaydedilir. Kümelenmiş dizinler

aralık sorgulamalarında yüksek performans gösterirler. Çünkü sıralanmış bir düzende aralığın başını
ve sonunu bulmak için vakit kaybetmezler. Tabloda
kümelenmiş dizin oluşturduktan sonra farklı bir
alan üzerinden tekrar dizin oluşturmak istenirse kümelenmemiş dizin kullanılır. Kümelenmemiş dizin
yapısında verilere doğrudan erişilmez. Kümelenmiş
dizin yapısına erişmek için kümelenmemiş dizinin
oluşturulduğu veri sütunundaki verilere işaretçiler
konur. Bu işaretçiler verinin kümelenmiş dizinle
oluşturulan diskteki yerini gösterir. Kümelenmemiş
yapıya örnek olarak kitap dizinleri gösterilebilir. Kitap dizinleri sizi veriye götürmez ancak nerede bulabileceğinizi işaret eder.
Daha detaylı bir örnek için “ogrenciler” tablosunu gözden geçirelim. Bu tablonun “TC_Kimlik_
No” sütununda kümelenmiş dizin oluşturulunca,
bu tablonun verileri diske TC kimlik numaraları
sırasıyla yazılır. Bu alanda yapılan sorgudan çok
hızlı sonuç alınırken, öğrenciyi adı ve soyadıyla beraber sorgulattığımızda aynı performans görülmez.
Ancak öğrencilerin ad ve soyadlarıyla da sık olarak
sorgulama yapılacağı düşünülmektedir. Bunun için
bu tabloda “Adi” ve “Soyadi” alanları için birleşik
olarak ikinci defa bir dizin oluşturulur. Bu dizin
kümelenmemiş bir dizindir. Öğrencinin adı ve soyadıyla yapılan sorgulamada dizin işaretçisi verinin
kümelenmiş dizinde nerede olduğunu işaret eder.
Kümelenmiş dizin de verinin diskte nerede olduğunu gösterir. Yani iki iş yapılmış olur. Bu durum
kümelenmiş bir dizine göre sorgunun daha yavaş
olmasını ancak dizin oluşturulmadan yapılan sorgulamadan daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.
Dizin kullanmak sorgulamaya hız kazandırırken, yapı olarak bir kayıt tuttuğu için veri sayısı
arttıkça kapladığı yer de artacaktır. Veritabanında
yapılacak her güncelleme, yeni kayıt ekleme ve kayıt silme işlemlerinde dizin oluşturma işlemi tekrar
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yapılacağı için bu işlemlerde performans düşüklüklerine sebep olacaktır. Bilgisayarlar rakamlarla, harfler
ve karakterlere göre daha iyi çalışmaktadır. Bu yüzden oluşturulacak dizinde sayı (tamsayı) değeri olan
bir alan seçmek oluşturulan dizinden daha fazla verim alınmasına sebep olacaktır. Dizin kullanımının
ne zaman yapılacağına karar vermek için veritabanında yapılacak sorgulama ve sıralama işlemlerinin hızı
kontrol edilmelidir. Eğer bu işlemler istenilen hızdan yavaş ise dizin kullanılmalıdır. Veritabanında dizin
oluşturmak ya da oluşturulan dizini kaldırmak veri kaybına sebep olmaz.

Veri Tiplerinin Belirlenmesi
Veritabanında veriler tablolarda tutulur. Her tablo bir ya da daha çok sütundan (alandan) oluşur. Tasarımda, tablodaki her sütuna içinde saklayacağı veriye göre bir değer tipinin belirlenmesi gerekir. Bu
belirlendikten sonra, artık o sütunda belirlenen değer tipinin haricinde karakter ve birimler kullanılamaz.
Sütunun veri tipinde sonradan (veri girildikten sonra) yapılacak bir değişiklik veri kayıplarına sebep olacağından, oluşturulan veri tipi bir daha değiştirilmez. Farklı VTYS yazılımları küçük değişikliklerle farklı
veri tipleri kullansa da veri tipleri dört kategori altında genelleştirilebilir.

Metin
Metin veri tipleri, sabit ya da değişken uzunluğa sahip; karakter, sembol, sayı ve bunların birleşimlerini depolamak için kullanılan veri tipleridir. VTYS yazılımlarına göre farklı alt tipleri bulunur (char, text,
varchar, ntext vb.).

Sayısal Veri Tipi
Nümerik yapıda olan verileri saklamak için kullanılır. Sayısal veri tipleri, tamsayı ve ondalık sayı olarak
ikiye, bu iki veri tipide daha alt tiplere ayrılır (int, bigint, decimal, float, double vb.).

Tarih/Zaman
Tarihi, zamanı ve ikisinin birleşim bilgilerini tutmak amacıyla kullanılır.

İkili
Veritabanlarında büyük yer kaplayacak resim, grafik, ses gibi verilerin saklanmasında kullanılırlar.
Bu genel kategoriler harici VTYS yazılımları, veri tiplerinde birçok alt tip kullanım imkânı sağlamaktadır. Bu yüzden kullanılan yazılıma göre hangi alt tiplere destek verdiğinin anlaşılarak ona göre veri tiplerinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü veriler belirlendikleri tiplere göre yer kaplarlar. Örneğin bir “TINYINT” sayısal alt veri tipinin her veri hücresi için kapladığı alan 1 byte iken, “BIGINT” sayısal alt veri
tipinin her veri hücresi 8 byte yer kaplar. Bu aradaki fark küçük gibi görünse de milyonlarca verinin olduğu
bir veritabanı düşünüldüğünde, hem kapladığı yer açısından hem de sorgulanma süreci açısından aralarında fark büyük olacaktır. Alt veri tiplerinden hangisinin kullanılacağını genellikle verinin uzunluğu belirler.
Bu yüzden kullanılacak verilerin uzunluğunun da (kaç karakter olacak, alabileceği en yüksek sayı değeri ne
olacak gibi) belirlenmesi ve gerekiyorsa kısıtlayıcılarla veri uzunluğunun ve değerinin sabitlenmesi ya da
kısıtlanması veritabanından alınacak performansı arttıracaktır.
Veri tipleri ve uzunlukları belirlendikten sonra, veriyle ilgili dikkate alınacak diğer önemli detaylarla
beraber bir çizelge altında gösterimi Tablo 6.1’deki gibi olacaktır.
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Tablo 6.1 Verilerin uygulama aşamasına hazırlanması
TABLO

Ogretmenler

Ogrenciler

Tablet_Bilgisayarlar

Siniflar

GEREKLİLİK

SÜTUN

VERİ
TİPİ

UZUNLUK

İNDEKSLİ

(BA) TC_Kimlik_No

Sayı

11

Evet / Bir. Anahtar

Evet

Sicil No
Adi
Soyadi
Cinsiyeti
Dog_Tar
Ogr_Dali
E_Posta
Ev_Tel
Mobil_Tel
Ad_Ilce
Ad_Mah
Ad_Cad_Sok
Ad_No
Ad_D_No
Pos_Kod
(YA) Oda_Id
(BA) TC_Kimlik_No
Ogr_ No
Adi
Soyadi
Cinsiyeti
Dog_Tar
Sinifi
Ogrenim_Dali
Veli_Adi
Veli_Soyadi
Irt_Tel
Ad_Ilce
Ad_Mah
Ad_Cad_Sok
Ad_No
Ad_D_No
Pos_Kod
(YA) Oda_Id
(BA) Tablet_Id
Seri_No
Marka
Model
Fiyati
Kayit_Tar
(YA) TC_Kimlik_No
(BA)Oda_Id
Oda_No
Kapasite
Sinif_No
Ip_No
(YA) TC_Kimlik_No

Metin
Metin

13
50
50
5
N/A
50
50
10
10
30
30
30
4
4
5
5
11
4
50
50
5
N/A
3
30
50
50
10
30
30
30
4
4
5
5
5
30
30
30
N/A
N/A
11
5
5
2
3
12
11

Evet
Evet / Birleşik

Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet /Yab. Anahtar
Evet
Evet / Birleşik

Evet (Erkek)
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet/ Yab. Anahtar
Evet/ Bir. Anahtar
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet/ Yab. Anahtar
Evet/ Bir. Anahtar
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet/ Yab. Anahtar

Evet (Erkek)
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet (0.00)
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Metin
Tarih
Metin
Metin
Sayı
Sayı
Metin
Metin
Metin
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Metin
Metin
Tarih
Metin
Metin
Metin
Metin
Sayı
Metin
Metin
Metin
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Metin
Metin
Metin
Sayı
Tarih
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Metin
Sayı
Sayı

(SAPTANMIŞ)
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(BA)Cihaz_Id
Cihaz_Seri_No
Marka
Model
Fiyatı
Kayıt_Tar
Aciklama
(YA) Oda_Id
(BA) Sin_Ogr_Id

Sayı
Metin
Metin
Metin
Sayı
Tarih
Metin
Sayı
Sayı

5
30
30
30
N/A
N/A
250
5
N/A

Evet/ Bir. Anahtar
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet/ Yab. Anahtar
Evet/ Bir. Anahtar

Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet (0.00)
Evet
Hayır
Evet
Evet

(YA) Oda_Id

Sayı

5

Evet/ Yab. Anahtar

Evet

(YA) TC_Kimlik_No
Ders_Adı
(BA)Tablet_OnKosul_Id
(YA) Tablet_Id1
(YA) Tablet_Id

Sayı
Metin
Sayı
Sayı
Sayı

11
30
N/A
5
5

Evet/ Yab. Anahtar
Hayır
Evet/ Bir. Anahtar
Evet/Yab. Anahtar
Evet/Yab. Anahtar

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Cihazlar

Siniflardaki
Ogretmenler

Tablet_Bilgisayarlar_Onkosul

Çizelgenin birinci sütununda ilgili tabloların adı, ikinci sütununda tabloların belirlenen alanları bulunmaktadır. Üçüncü sütunda her bir alan için veri tipi belirlenmiştir. Buradaki veri tipi kullanılan veritabanı
yazılımına göre çeşitlendirilebilir. Dördüncü sütunda oluşturulan veri tipleri için uzunluklar tanımlanmıştır. Veri değer uzunluğu tam olarak belirlenebilenler ve alabileceği en uzun değeri tahmin edilebilenler için
kısıt değerleri verilmiştir. “N/A” ile gösterilenler, alabileceği uzunluk değeri bilinmeyen ya da öngörülemeyen değerler için kullanılmıştır. Dördüncü sütunda belirlenen alanlarda dizin kullanıp kullanılmayacağı
tanımlanmıştır. Önceden belirlenmediği halde öğretmen ve öğrencilerin adları ve soyadlarıyla da çok defa
sorgulanabileceği düşünülmüş, bu yüzden “Adi” ve “Soyadi” birlikte sorgulanabilecek şekilde birleşik olarak dizin oluşturulmasına karar verilmiştir. Gereklilik sütunu, alanın boş (null) değer alıp alamayacağını
belirlemek için tasarlanmıştır. “Evet” değerliler, alanın mutlaka bir değere sahip olduğunu, parantez içindeki ifade ise bu alan için saptanmış değeri göstermektedir. Saptanmış değer, bilgi alanına değer girilene
kadar sistemin bize doğrudan atadığı değerdir.

ÖÇ 6 Tasarlanan veritabanının, uygulama öncesi veri tutarlılığını kontrol edebilme

Araştır 6

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Dizin kullanımının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Başka normalizasyon kuralları var mı, varsa nelerdir
araştırınız.

Senaryonuzdaki veritabanınızın üç normalizasyon
kuralına uyup uymadığını
tartışınız.
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ÖÇ 1

İlişkisel veritabanı tasarım
basamaklarını listeleyebilme

İlişkisel Veritabanı Tasarım
Basamakları

İlişkisel veritabanı tasarımında
varlıkları belirleyebilme

Varlıkların ve Özniteliklerinin
Belirlenmesi

ÖÇ 3

bölüm özeti

ÖÇ 2

İlişkisel veritabanı tasarım basamakları;
• Veritabanı oluşturmaktaki amacın saptanması,
• Varlıkların ve özniteliklerinin belirlenmesi,
• İlişkilerin belirlenmesi,
• E-R (Varlık-ilişki) diyagramlarının oluşturulması,
• R-M (İlişkisel model) diyagramlarının oluşturulması,
• Tasarımın uygulanması
olarak listelenebilir.

Varlık, belirlenen amacın ilgi alanlarını oluşturan somut nesneleridir. Amaç doğrultusunda belirlenen senaryonun ilgi alanlarının nesnelerini senaryodaki isim ve topluluk isimleri oluşturur. Varlıkların kolaylıkla belirlenmesi için problemin (amacın)
kısa ve öz sözcüklerle ifade edilmesi gerekir. Basit cümlelerle
net bir şekilde belirlenen amaçtan varlıkları belirleme işlemi de
problemsiz olacaktır. Belirlenecek isimlerin, ilgilenilen nesnelerin açıklama ya da karakteristik özelliklerini değil, bu nesnelerin doğrudan kendilerini temsil etmelerine dikkat edilmelidir.
Bu isimler belirlendikten sonra listelenir ve ilgilenilen nesneler
kullanılacak varlıkları oluşturur.

İlişkisel veritabanı tasarımında
ilişkileri kurabilme

İlişkilerin Belirlenmesi

Sorgulamalarda bir varlığın öznitelik bilgilerinden diğer varlıkların öznitelik bilgilerine ulaşmak için bu
değer alanlarının birleştirilmesi gerekir. Bu değer alanlarını tek bir tabloda birleştirmek yerine tablolar birbirlerine ortak değer alanlarıyla ya da yeni bir tabloda ortak değer alanı yaratılarak bağlanırlar. Bu işleme
varlıklar arası ilişki denir. İlişkiler kullanılan varlık sayısına bağlı olarak tek bileşenli, çift bileşenli veya daha
çok bileşenli olabilirler.
Varlıkların ilişkilerini tanımlamak için en kullanışlı yollardan biri varlık-varlık matrisi oluşturmaktır. Varlıkvarlık matrisi belirlenen varlıkların oluşturduğu eşit kolon ve sütuna sahip bir tablodur. Belirlenen varlıklar
matrisin hem satırlarını hem de sütunlarını oluştururlar. Matrisin satır ve sütunlarının kesişim alanları varlıklar arası ilişkinin tanımlandığı bölgelerdir. Matrisi oluştururken satır ve sütunlarda aynı varlık sırasını kullanmak varlıklar arası ilişkilerin anlaşılırlığını arttıracaktır. Varlık-varlık matrisindeki her hücre, sütunlardaki
varlıklar ile satırlardaki varlıklar arasındaki ilişki potansiyelini göstermektedir. Bu varlıklar arası bir ilişki ya
da birden fazla ilişki var olabileceği gibi ilişkinin olmaması gibi bir olasılık da mümkündür.
Bu aşamadan sonra veritabanından, yapılması istenenler doğrultusunda varlıkların birbirleriyle olan potansiyel ilişkileri sorgulanır. Amaca göre oluşturulan senaryoda bu ilişki varsa, varlık-varlık matrisinin hücresine
bu ilişkiyi tanımlayan fiil yazılır.
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ÖÇ 4

İlişkisel veritabanı
tasarımında kurulan ilişkileri
detaylandırabilme

bölüm özeti

E-R (Varlık-İlişki)
Diyagramlarının Oluşturulması

Varlıklar arası ilişkiler, ilişkinin niceliği (cardinality) ve ilişkinin var olma olasılığı (optionality) yönünden detaylandırılır. Bu işlem bize varlıklar arası ilişkide neyin olabileceğini ya da neyin olması gerektiğini, bununla birlikte bir
varlığın ilişkili olduğu varlıkla nicel olarak nasıl bir eşleşme yapacağını ifade eder. İlişkinin nicelik ve olasılık açısından detaylandırılması yapılırken ilişkiyi tanımlayan fiil, her iki varlığın bakış açısından da değerlendirilmelidir.
• İlişkinin gerçekleşme durumu ‘0’ – İlişki olabilir (Olası durum)
• İlişkinin gerçekleşme durumu ‘1’ – İlişki olmalı (Zorunluluk)
• Nicelik ‘1’ – Sadece bir varlığa karşılık gelen
• Nicelik ‘N’ – En az bir, birçok varlığa karşılık gelen
İlişki detayları, nicelik ve olasılıkların kombinasyonu ile ifade edilerek kullanılır. İlişkilerin nicelik ve olasılıklarının bu birleşimleri aşağıdaki gibidir:
0:1 – Varlık bir varlıkla ilişkili olabilir.
0:N – Varlık birçok varlıkla ilişkili olabilir; ya da en az bir varlıkla ilişkili olabilir.
1:1 – Varlık sadece bir varlıkla ilişkili olmalıdır.
1:N – Varlık birçok varlıkla ilişkili olmalıdır; ya da en az bir varlıkla ilişkili olmalıdır.

ÖÇ 5

Varlıkların ilişkilerini ilişkisel
modelle gösterebilme

R-M (İlişkisel Model)
Diyagramlarının Oluşturulması

İlişkisel modelde, varlıkların ve ilişkilerinin gösterildiği sembollerin adına “Crow’s Foot Relational Model
Diagrams” (Karga Ayağı İlişkisel Model Diyagramları) denir. İlk kez Gordon Everest tarafından kullanılan bu
yapıda, varlıklar kuracakları ilişkiye göre tablolarına yabancı anahtarlar eklerler ve varlık olarak tanımlanmaktan çıkarak ilişki olarak tanımlanırlar.
İlişkisel modelde çoktan çoğa ilişki, iki tane, birden çoğa ilişkinin kesiştiği yerde bir ilişki tablosu oluşturularak gösterilir. Bundan sonra ilişkilerin tarif ettiği olası ya da zorunlu durumlara göre, ilişkisel model için
tanımlanan ilişki diyagramları kullanılarak varlıklar, ilişki tablosuna bağlanır. Varlıkların birincil anahtarları
(BA), ilişki tablosunda yabancı anahtar olarak (YA) gösterilir. İlişki tablosu için ya yeni bir birincil anahtar
yaratılır ya da varlıklardan gelen ikincil anahtarlar, birleşik olarak kullanılarak birincil anahtar değeri türetilir.
Oluşturulan ilişki tablosu için yeni öznitelik değerleri tanımlanabilir.
Birden çoğa ilişkinin varlık-ilişki diyagramlarındaki şematik gösterimi nicel değerliğin, ilişkinin bir tarafında
“N” diğer tarafında “1” değerliğini alması ile ifade edilir. Diyagramdaki ilişki ve nicel değeri “1” olan varlık
gruplanır. Bu durum varlıklar arası kurulacak birden çoğa ilişkinin yönünü göstermektedir. Gruplanan ilişki
varlığa doğru olacak şekilde, birden çoğa ilişkinin ilişkisel modele uygun gösterimi, ilişkinin tarif ettiği olası
ve zorunlu durumlarda dikkate alınarak oluşturulur. İlişkinin yönü aynı zamanda yabancı anahtarın hangi
tabloda kullanılacağını da göstermektedir.
Bire bir ilişki, varlık-ilişki diyagramlarında ilişkinin her iki tarafında da nicel değerlerinin 1 olması durumunda
gerçekleşir. Diyagramdaki ilişki ve ilişkinin zorunluluk bildiren değeri “1” olan varlık gruplanır. Bu durum varlıklar arası kurulacak bire bir ilişkinin yönünü göstermektedir. Gruplanan varlık ve ilişkiye doğru olacak şekilde,
bire bir ilişkinin ilişkisel modele uygun gösterimi, ilişkinin tarif ettiği olası ve zorunlu durumlar da dikkate alınarak oluşturulur. İlişkinin yönü aynı zamanda yabancı anahtarın hangi tabloda kullanılacağını da göstermektedir.
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ÖÇ 6

Tasarlanan veritabanının,
uygulama öncesi veri tutarlılığını
kontrol edebilme

Tasarımın Uygulanması

bölüm özeti

Normalizasyon, veritabanı yapısında ilişkilerin organizasyonuyla veri tekrarının azaltıldığı, verilere bağlı tutarsızlıkların
engellendiği verilerin düzenlenme sürecidir. Oluşturulan tasarımın veri tutarlılığının denetimi, tasarımın normalizasyon kurallarına uyup uymadığı kontrol edilerek sağlanır. Genellikle ilk
üç normalizasyon kuralı veri tekrarının azaltılmasında ve veri
tutarlılığının sağlanmasında yeterli olmaktadır. Bu ilk üç kuralı
kısaca:
Birinci normalizasyon kuralı: İlişkili her tabloda alan bütünlüğünün var olması gereklidir. Alan bütünlüğü için her tablo
birincil anahtar olan bir veri alanına sahip olmalı ve özniteliklerin sahip olduğu her olası değer, veri satırındaki bir veri alanına
karşılık gelmelidir. Yani tablodaki her sütunun eşsiz bir ismi
olmalı ve bu sütunun her satırı tek bir veri değeri içermelidir.
Veri sütunun tekrar etmesine ya da bir veri sütununda birden
fazla veri olmasına izin verilemez.
İkinci normalizasyon kuralı: İlişkili her tablo varlık bütünlüğü
göstermelidir. Bu durum tablodaki her satırın eşsiz ve özgün
olması ile mümkündür. Bunun için tabloda birincil olmayan
tüm alanlar (sütunlar), birincil anahtar alana bağlı olmalıdır.
Üçüncü normalizasyon kuralı: İlişkili her tablo veri tutarlılığını
sağlamalıdır. Bu durum tablolar arası ilişkinin anahtar alanlar
ile kurulmasıyla mümkündür. Yani bir tablodaki yabancı anahtar (foreign key) başka bir tabloda birincil anahtar olarak yer
almalıdır.
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1 İlişkisel veritabanı tasarımının hangi basamağında, varlıkların ve ilişkilerinin mantıksal gösterimi yapılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Varlıkların ve özniteliklerinin belirlenmesi
İlişkilerin belirlenmesi
E-R diyagramlarının oluşturulması
R-M diyagramlarının oluşturulması
Tasarımın uygulanması

2 İlişkisel veritabanı tasarımının hangi basamağında, tasarımın ilişkisel veritabanı kurallarıyla
uyumluluğu denetlenir?
A.
B.
C.
D.
E.

Varlıkların ve özniteliklerinin belirlenmesi
İlişkilerin belirlenmesi
E-R diyagramlarının oluşturulması
R-M diyagramlarının oluşturulması
Tasarımın uygulanması

3 İlişkisel veritabanı tasarımında, veritabanı
oluşturmaktaki amacın ilgi alanlarını oluşturan somut nesnelere ne ad verilir?
A. Varlık
C. İlişki
E. Dizin

B. Öznitelik
D. Birincil anahtar

4 Belirleyicilerin alabileceği değerliklerden biri
“eşsiz olmayan” değerdir. Bu değer belirleyiciler
için neyi ifade etmektedir?
A. Bir veri değerinin birden fazla veri alanındaki
verilerin birleşiminden oluştuğunu
B. Bir veri değerinin aynı veri alanında birden fazla satırda kullanılabileceğini
C. Bir veri değerinin aynı veri satırında birden fazla veri alanında kullanılabileceğini
D. Bir veri değerinin birden fazla veri satırındaki
verilerin birleşiminden oluştuğunu
E. Veri alanındaki bir değerin, başka bir veri alanında da kullanılabileceğini

6 Varlık ilişki diyagramlarında ilişki olası durumunun “0” ile ifadesi aşağıdakilerden hangisine
karşılık gelmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.

İlişki olmalıdır
İlişki olamaz
İlişki olabilir
İlişki ön koşullu olur
İlişki kendisiyle olur

7 “Bir öğrencinin birçok kitabı olmalıdır”
önermesi, varlık ilişki diyagramlarında kullanılan,
ilişkinin mantıksal gösterimlerden hangisiyle doğru olarak ifade edilir?
A. 1:N
C. 0:1
E. N:N

B. 0:N
D. 1:1

8 İlişkisel veritabanı tasarımının hangi basamağında, veritabanı tasarımı kavramsal bir yapıdan
uygulanabilir bir modele taşınır?
A.
B.
C.
D.
E.

Varlıkların ve özniteliklerinin belirlenmesi
İlişkilerin belirlenmesi
E-R diyagramlarının oluşturulması
R-M diyagramlarının oluşturulması
Tasarımın uygulanması

9 Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel veritabanı
yönetim sisteminde, merkezi bir yönetim altında
tutulan verilerin, veritabanında yapılan işlemler
anında ve sonrasında tutarlılığını sağlayan kurallardır?
A. BASE
C. RDBMS
E. ACID

B. CAP
D. CODD

5 Aşağıdakilerden hangisi bir bileşenli ilişkinin
açıklamasıdır?

10 Hangi normalizasyon kuralında “tabloda birincil anahtar olmayan tüm sütunlar, birincil anahtar alana bağlı olmalıdır” koşulu aranır?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.
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Varlığın ilişkisinin olmadığı durumdur.
Varlığın başka bir varlıkla oluşturduğu ilişkidir.
Varlığın başka iki varlıkla oluşturduğu ilişkidir.
Varlığın kendisiyle oluşturduğu ilişkidir
İki varlığın oluşturduğu bire bir ilişkidir.

1. Normalizasyon kuralı
2. Normalizasyon kuralı
3. Normalizasyon kuralı
4. Normalizasyon kuralı
5. Normalizasyon kuralı
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Yanıtınız yanlış ise “İlişkisel Veritabanı Tasarım Basamakları” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “E-R (Varlık-İlişki) Diyagramlarının Oluşturulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E

Yanıtınız yanlış ise “İlişkisel Veritabanı Tasarım Basamakları” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “E-R (Varlık-İlişki) Diyagramlarının Oluşturulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “Varlıkların ve Özniteliklerin Belirlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “R-M (İlişkisel Model)
Diyagramlarının Oluşturulması” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Varlıkların ve Özniteliklerin Belirlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Tasarımın Uygulanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “İlişkilerin Belirlenmesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Tasarımın Uygulanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

neler öğrendik yanıt anahtarı

1. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 1

İlişkisel veritabanı tasarımının ilk basamağı amaç oluşturmaktır. Amaç bir ihtiyaçtan doğar. İhtiyaçlar doğrultusunda belirlenen amaç ya senaryolaştırılır ya
da listelenir. Bu şekilde detaylandırılan amaçtan varlıklar belirlenir. Varlıklar,
detaylandırılmış metin ya da listenin içindeki isim ya da topluluk isimlerinden bulunur. Bulunan varlıkların hangi niteliklere sahip olacağı belirlenerek
oluşturulan nitelikler varlıklar altında gruplanır. Sonrasında belirlenen varlıklardan bir varlık-varlık matrisi oluşturulur. Amaç ve ihtiyaçlar doğrultusunda
matristeki her varlık için ilişki durumu gözden geçirilerek ilişkili olacaklar
işaretlenir. Karar verilen ilişkiler için ilişki türleri belirlenir. Bütün varlıkların
ve belirlenmiş ilişkilerin, ilişki türlerini de içerecek şekilde mantıksal gösterimi
yapılır. Bu aşamadan sonra mantıksal şemadan uygulama şeması oluşturulur. Bu şemada uygulamada yer alacak varlıklar, detaylı ilişkileri ve varlıkların
ilişkideki rolleri belirlenir. Son olarak uygulama aşamasına geçilir ve oluşturduğumuz veritabanının ilişkisel veritabanı kurallarına uyup uymadığı denetlenir. Bir sorunla karşılaşılıyorsa düzeltmeler gerçekleştirilir. Tablolardaki veri
alanlarının veri tipleri, uzunlukları, dizin oluşturulup oluşturulmayacağı ve
gereklilikleri belirlenerek veritabanı uygulamaya geçirilir.

Araştır 2

Belirleyiciler, varlıkların oluşum sayısını gösteren özniteliklerdir. Değer olarak “eşsiz, eşsiz olmayan ya da birleşik” değerliklerini alabilirler. “Eşsiz” değer,
varlığın öznitelik alanındaki bir değerin, aynı alanın başka bir satırında tekrar
edilmeyeceğini ifade eder. Bunun tersi olarak “eşsiz olmayan” değer, bir değerin aynı alanda birden fazla satırda kullanılabileceğini ifade eder. Birleşik
nitelik, birden fazla öznitelik alanıyla oluşturulan değerleri ifade eder. Belirleyiciler yardımıyla anahtar alanların ve dizin oluşturulacak alanların tespiti ve
işaretlemesi yapılır.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 3

Araştır 4

Araştır 5

Araştır 6
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Sorgulamalarda bir varlığın öznitelik bilgilerinden diğer varlıkların öznitelik
bilgilerine ulaşmak için bu değer alanlarının birleştirilmesi gerekir. Bu değer
alanlarını tek bir tabloda birleştirmek yerine tablolar birbirlerine ortak değer
alanlarıyla ya da yeni bir tabloda ortak değer alanı yaratılarak bağlanırlar. Bu
işleme varlıklar arası ilişki denir.
Varlıkların ilişkilerini ortaya çıkarmanın en kolay yolu varlık-varlık matrisi
oluşturmaktır. Oluşturulan bu matriste ilişkilerin tespiti kolaylaşacak, ilişkiler
daha açık ve net görülecektir. Veritabanındaki bütün varlıkların hem satırlarını hem de sütunlarını oluşturduğu bu matris eşit kolon ve sütuna sahip bir
tablodur. Matrisin satır ve sütunlarının kesişim alanları varlıklar arası ilişkinin
tanımlandığı bölgelerdir. Veritabanının amacına ve istenen özeliklerine bağlı olarak her varlık için tek tek matristeki diğer varlıklarla ilişkinin kurulup
kurulmayacağı sorgulanır. İki varlık arası bir ilişki varsa varlıkların matristeki
kesişim noktasına bu ilişkinin fiili yazılır.
Varlıklar arası ilişkilerde ilişkinin niceliği, bir varlığın ilişkide olduğu varlıkla
sayısal yönden nasıl bir bağıntı kurduğunu ifade eder. Gösterimde alabileceği
değerlik iki çeşittir. Bunlar:
Nicelik ‘1’ – Sadece bir varlığa karşılık gelen
Nicelik ‘N’ – En az bir, birçok varlığa karşılık gelen
İlişkinin olasılığı ise varlıkların kurduğu ilişkinin gerçekleşme durumunu ifade eder. Bu ifadenin de gösterimde alabileceği değerlik iki çeşittir. Bunlar:
İlişkinin gerçekleşme durumu ‘0’ – İlişki olabilir (Olası durum)
İlişkinin gerçekleşme durumu ‘1’ – İlişki olmalı (Zorunluluk)
Varlıklar arası ilişkinin ifadesi hem nicel hem de olası durumların birleşimiyle
oluşturulur.
0:1 – Varlık bir varlıkla ilişkili olabilir
0:N – Varlık birçok varlıkla ilişkili olabilir; ya da en az bir varlıkla ilişkili
olabilir
1:1 – Varlık sadece bir varlıkla ilişkili olmalıdır.
1:N – Varlık birçok varlıkla ilişkili olmalıdır; ya da en az bir varlıkla ilişkili
olmalıdır.
İlişkisel modelde çoktan çoğa ilişki için doğrudan bir gösterim yoktur. Çoktan
çoğa gösterim, iki tane, birden çoğa ilişkinin kesiştiği yerde eşkenar dörtgen
bir ilişki tablosu oluşturularak gösterilir. Varlık-ilişki diyagramlarında ilişkinin
her iki yanındaki nicel gösteriminde “N” değerinin olması da bu ilişkinin
çoktan çoğa olduğunu ifade etmektedir.
Dizin, verilerin saklanmasında sıralamaya bağlı bir sistem oluşturma işlemidir.
Verilerin belli bir düzende tutulmasını sağlayarak sorgulama işleminin performansını arttırır. Az sayıda veriyle çalışılırken dizin kullanmanın çok büyük bir
faydası görülmeyebilir. Ancak büyük veri yığınlarıyla çalışırken gerek istenen
verinin gerekse istenen veri aralığının sorgulanarak çok hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar. Dizin oluşturulmuş tabloda veri girme, silme ve güncelleme
işlemlerinde yapılan her işlem için oluşturulan dizin de tekrar güncellenir. Bu
yüzden bu işlemlerin yapılmasında bir yavaşlama söz konusu olacaktır. Ayrıca
dizin oluşturulmuş alandaki her kaydın dizin bilgisi depolama alanında fazladan yer kaplayacaktır.
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Bölüm 7
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Öznitelik Verilerine
Bağlı Sorgulamalar
öğrenme çıktıları

Öznitelik Verilerine Bağlı Sorgulamalar

1
3
5

1 Öznitelik verilerine bağlı sorgulamaları
tanımlayabilme
2 SELECT-FROM-WHERE komut blokunu
açıklayabilme

Alt Sorgu
6 Alt sorguyu tanımlayabilme

2
4

Sorgulama Operatörleri
3 Karşılaştırma operatörlerini listeleyebilme
4 Aritmetik operatörleri sıralayabilme
5 Mantıksal operatörleri listeleyebilme

Sorgulama Yöntemleri
7 Sorgulama yöntemlerini açıklayabilme

Sorgulama Sonuçlarıyla Tematik
Gösterimler
8 Sorgulama sonuçlarıyla tematik
gösterimleri uygulayabilme
Anahtar Sözcükler: • Konumsal Nesne Tablosu • Öznitelik Verilerine Bağlı Sorgulamalar
• Karşılaştırma Operatörleri • Aritmetik Operatörler • Mantıksa Operatörler • Alt Sorgu
• Tematik Gösterim
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GİRİŞ
Bilgi sistemleri için, kullanım amaçları ve detaylı işlevleri bir kenara bırakıldığında, tanım olarak
en yalın haliyle “bir veri kümesi üzerindeki sorgu-cevap sistemleridir” diyebiliriz. Böyle bir sistemde
kullanılan veri coğrafi olarak referanslı olduğunda da bu sisteme coğrafi bilgi sistemi demekteyiz. Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) oluşturan yapılar içerisinde arayüzler, sorgu fonksiyonları ve veri yönetim
sistemleri, kullanıcının veriye ulaşımı konusunda önemli rol oynayan başlıca bileşenlerdir. Arayüzler,
kullanıcıların sistemle iletişimini sağlayarak, bir veritabanı yönetim sistemi tarafından, yönetimi ve erişimi sağlanan verinin, sorgu fonksiyonları yardımıyla isteğe göre seçilebilmesini ve görüntülenmesini
sağlar (Resim 7.1).
SELECT

YAPI_TURU

FROM

bina

WHERE

KAT-ADEDİ=3

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ
SORGU
Veritabanı Yönetim Sistemi
Yazılımı

CEVAP
VERİTABANI

VERİTABANI

Resim 7.1 CBS’de sorgu-cevap

Coğrafi bilgi sistemleri yazılımları, doğada var
olan yeryüzü şekillerini konumsal nesneler (feature) kullanarak tanımlar. Yeryüzü şekillerini ifade etmede temel harita elemanları olan nokta, çizgi ve
poligon konumsal nesnelerini kullanır. Konumsal
veritabanı kavramı, bu konumsal nesne ve konum
verilerinin veritabanlarındaki tablolar içinde saklanması düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Öznitelik
(attribute) verileri ise konumsal nesnelerin nitelik,
nicelik gibi karakteristik özelliklerini tanımlayan,
konumsal nesne ile ilişkili ve konum bilgisi içermeyen verilerdir.
Günümüz coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarında
konumsal nesnenin geometrik şekli ve konum bilgisi, öznitelik verileri ile aynı tablo içinde kayıt olarak
saklanmakta ve işlenebilmektedir. Bu sayede konumsal nesneler ve öznitelik verileri ilişkisi kayıt bazında oluşturulabilmektedir. Konumsal nesnelerin

konum bilgileri bu kayıtlarda WKB (Well Known
Binary) formatına benzer binary (ikili) ya da long
binary (uzun ikili) formatlarında saklanmaktadır.
Konum bilgileri veritabanı tablolarında “geometry”
ya da “shape” isimli veri alanlarında bulunur (Resim
7.2). Bu veri alanlarında bulunan verinin okunması
ile konumsal nesneler görsel arayüzlerde kullanıcıya
harita olarak sunulur.
CBS yazılımları, veritabanı tablolarında saklanan konumsal ve aynı tabloda bulunmayan
öznitelik verileri ile tematik verileri birbirlerine ilişkiler yolu ile bağlar. Tablolar arası ilişkiler,
konumsal verilere ait oluşturduğumuz eşsiz (aynı
tabloda tekrarlanmayan - unique) ve tanıtıcı (IDidentification) numaraların öznitelik ya da tematik
tablolarında da kullanılarak, birbirleriyle bu eşsiz
numaralar aracılığıyla bağlanmasıyla oluşturulur
(Resim 7.3).
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Resim 7.2 Konumsal nesnelerin konum bilgilerinin veritabanı tablosundaki görünümü

Bu ilişki ve eşsiz numara sayesinde araştırdığımız bir değeri görsel platformda geometrik şekillerle ifade edebilir ya da tersi bir
şekilde araştırdığımız bir geometrik ifadenin
tematik değerlerini gösterebiliriz.

Tematik veri
konumsal veritabanı içerisinde tanımlanan ve saklanan,
genellikle tek katman içerisinde organize edilip sunumu
yapılan, mantıksal olarak gruplanmış veridir.

Tematik Tablo

1

2

3

11
Konumsal Nesne Tablosu
3
2

Resim 7.3 Konumsal ve tematik tablolar arası ilişki

ÖZNİTELİK VERİLERİNE BAĞLI
SORGULAMALAR
Özniteliğe bağlı sorgulamalar, haritadaki veri katmanlarının yazınsal verilerinin, belirtilen koşullara göre seçiminin yapıldığı tematik sorgulamalardır. Bir karşılaştırma
yapıldığında yapı olarak standart veritabanı sorgulamasından farksızdır. Ancak sonuç itibarıyla sorgulanan verilerin
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Tematik sorgulama
Veritabanında tablolar halinde bulunan
öznitelik verilerinin, belirlediğimiz bir ölçütü veya ölçütleri karşılayanlarını ya da
karşılamayanlarını belirleme işlemidir.

Konumsal Veritabanı-I

harita üzerinde gösterilmesi ile bir fark yaratır.
Yapılan sorgulama sonucunun harita üstünde görüntülenebilmesi yani öznitelik verilerinden harita
elemanlarına ulaşılabilmesi ya da tersi uygulanarak
harita elemanlarından öznitelik verilerine ulaşılabilmesi, coğrafi bilgi sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisidir.

dikkat
Sorgulama işlemi, belirlediğimiz
ölçütler doğrultusunda istediğimiz verileri veritabanından, kullanıcının isteği doğrultusunda
okunabilir bir formatta ayıklayarak çıkarma işlemi için kullanılır.
Bu işlem, konumsal referansı olmayan geleneksel veritabanı sorgulamalarıyla benzerlik gösterir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları da tablolar
içinde sakladığı verilerini sorgularken, veritabanı platformunda sorgulama için geliştirilmiş araç
olan SQL (Structured Query Language) kullanır. SQL ilişkisel veritabanı sorgulama dili olarak
1986’da ANSI (American National Standarts Institute), 1987’de ISO (International Organization
for Standardization) standartlarına sahip olmuştur. Bu standarda rağmen çatı yapısı aynı olsa da
her veritabanının kullandığı SQL formları, sorgu
yazılımında birbirine göre bazı küçük farklılıklar
gösterebilir. Bu yüzden oluşturacağımız sorguların
ifadelerinde, kullandığımız coğrafi bilgi sistemleri
yazılımına göre oluşacak küçük farklılıklara dikkat
etmemiz gerekir. Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının çoğunda bu farklılıkları bizim hissetmememizi sağlayacak sorgu oluşturucu (query builder)
arayüzler bulunmaktadır. Sorgulama oluşturduğu
sonuca göre iki şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar,
doğrudan sorgu (direct query) ve işleme (manipulation) olarak tanımlanır.
• Doğrudan Sorgu (Direct Query): Kullanıcının doğrudan SQL ile ya da uygulama arayüzüyle (query builder) veriye etkileşimli
bir şekilde ulaşımıdır. Sorgu sonucunda
istenen veriler ayrıştırılarak bir altküme
tablosunda, orijinal veri değiştirilmeden
çıkarılırlar.

•

İşleme (Manipulation): Kullanıcının sorgulama sonucu orijinal veriyi silmesi, güncellemesi, veri eklemesi ya da sorgulamadan
elde edilen sonuçlarla yeni konumsal nesne
veya konumsal bilgi oluşturması işlemidir.
Doğrudan sorgu, bir seçme ve seçileni gösterme işlemidir. Bu sınıfta sorgulama, veritabanında
tablolar halinde bulunan verilerin SELECT (seç
anlamına gelir) ifadesiyle, belirlediğimiz bir ölçütü
veya ölçütleri karşılayanlarını ya da karşılamayanlarını belirleme işlemidir. SELECT komutu belirlediğimiz ölçütler doğrultusunda istediğimiz verileri
veritabanından, kullanıcının isteği doğrultusunda
okunabilir bir formatta ayıklayarak çıkarma işlemi
için kullanılır. Veritabanında tek bir tablo üzerinde
sorgulama yapılabildiği gibi, birden çok tablonun
bir arada sorgulanması da mümkündür.
İşleme (manipulation), kullanıcının orijinal veri
üstünde değişiklik yapabildiği sorgulamalardır.
Başlıca veri işleme komutları; veritabanı içerisinde bulunan verilerin üzerine ekleme yapmak için
INSERT, veritabanındaki verileri silme işlemi için
DELETE ve veritabanındaki bir veriyi değiştirmek
için UPDATE ifadeleridir. Coğrafi bilgi sistemleri
yazılımları, veritabanı olarak kurumsal veritabanları (enterprise geodatabase), dosya tabanlı konumsal veritabanı (file base geodatabase) ya da, kişisel
konumsal veritabanı (personal geodatabase) kullanırlar. CBS yazılımları veri işleme fonksiyonlarına
genellikle öznitelik sorgulama arayüzlerinde izin
vermez. Bu fonksiyonları farklı arayüzler üzerinden
kullanırlar. Bu fonksiyonların SQL formları, daha
çok CBS sunucu (server) yapılarının veri yönetiminde kullanılır.

dikkat
Ünite boyunca anlatımda
ve örneklerde komut ifadeleri büyük ve kalın harflerle
gösterilecek, komut satırı
içinde size yönelik açıklamalar < > işaretlerinin içinde belirtilecektir.

CBS’de öznitelik verilerine bağlı sorgulamalar,
doğrudan sorgulama sınıfına girmektedir ve başlıca
kullandığı fonksiyon SELECT ifadesidir. Seçme iş-
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lemi için kullanılan SELECT komut ifadesinden sonra, boşluk bırakılarak seçilmek istenen veri sütununun
alan adı yazılır. Eğer seçilmek istenen birden fazla sütun varsa seçilmek istenen sütunların alan adları arasına
virgül koyularak SQL ifadesi yazılır. Şayet tablodaki bütün sütunların seçilmesi isteniyorsa alan adları yerine
* (yıldız) karakteri kullanılarak bu seçim yapılabilmektedir. Seçilmek istenen sütunların ait olduğu tablo
FROM ifadesinden sonra belirtilir. Bu ifadeden sonra bir boşluk bırakılarak tablo adı yazılır (Resim 7.4).

Resim 7.4 SELECT komutu ve FROM ifadesinin kullanımı

Yapılan sorgulama işleminde, veri sütunundaki tüm veriler yerine, bir veya daha çok koşula bağlı veri
grubu bulunmak istenirse sorgulama dilinde WHERE ifadesini kullanmak gerekir. Türkçe “nerede” anlamına gelen bu ifade ile belirlenen ölçütleri oluşturmada, bu ölçütleri aramada ve karşılaştırmada operatörlerden faydalanılır. Bu operatörler üç kategoride sınıflandırılabilir. Bunlar:
• Karşılaştırma operatörleri
• Aritmetik operatörler
• Mantıksal operatörler
SELECT-FROM-WHERE komut bloku SELECT ifaQuery Builder
desinin en temel ve yaygın olarak kullanılan halidir. Coğrafi
Öznitelik tablolarında yer alan konumsal
bilgi sistemleri yazılımlarının çoğunda bu komut blokuyla
ya da konumsal olmayan nesnelerin seçiyapılan seçimin harita üzerinde görüntülenmesini sağlayan
mi ve sorgusu için kullanılan kolaylaştırıcı
kolaylaştırıcı arayüzler bulunmaktadır. Bu arayüzlere sorgu
bir arayüzdür.
oluşturucu (query builder) denir. Sorgu oluşturucular;
SELECT * FROM <tablo adı> WHERE <sütun adı ve belirtilen koşul>;
hazır komut yapısını kullanırlar. Dikkat edilirse hazır komut yapısı bütün sütunları seçecek şekilde
yazılmıştır. Bunun sebebi yapılan seçimin sonucunun görsel olarak sunulabilmesiyle ilgilidir. Coğrafi bilgi
sistemlerini kullanan bütün kullanıcıların SQL’e tamamıyla hakim olması beklenemez. Bu arayüzler sayesinde kullanıcılar, SQL yazımına tamamıyla hakim olmasa bile ihtiyaç duyduğu sorguları kod yazmadan
da gerçekleştirebilirler.
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Resim 7.5 Farklı yazılımların sorgu oluşturucu arayüzleri

Sorgu oluşturucu paneli, her CBS yazılımında bazı farklılıklar gösterse de (Resim 7.5) çalışma mantığı
hemen hepsinde aynıdır. Sorgu oluşturucular genel olarak, sorgulanacak tablonun seçimi, koşul oluşturulacak veri sütununun seçimi, koşul ya da ölçüt belirleme penceresi ve koşul ya da ölçütlerin ifade edileceği
operatörlerden oluşur. Farklılıklar, arayüzde bulunan hazır operatör sayısından ve yardımcı fonksiyonlardan ileri gelir. Sorgu oluşturucular yalnızca seçme ve seçileni gösterme işlemi içindir. Veri işleme (manipulation) buradan yapılamaz. Ancak seçme işlemi sonucu elde edilen yeni veriden yeni bir tablo oluşturma
işlemi gerçekleştirilebilir.
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ÖÇ 1 Öznitelik verilerine bağlı sorgulamaları tanımlayabilme
ÖÇ 2 SELECT-FROM-WHERE komut blokunu açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Doğrudan sorgu (direct query) ve veri işleme (manipulation) arasında ne fark
vardır?

SELECT*FROM komut
blokunda * işaretinin işlevi
sizce nedir? Yerine başka neler yazılabilir?

Farklı CBS yazılımlarında
sorgulama arayüzlerini inceleyin. Benzediği ve ayrıldığı noktaların nedenlerini
araştırın.

SORGULAMA OPERATÖRLERİ
Öznitelik verilerine bağlı sorgulamalarda, kullanılan veritabanı yapısına göre sorgu oluşturucudaki
operatörler, bu operatörlerin kullanımı, alan adlarının ve veri değerlerinin yazılışı bazı küçük farklar gösterebilir. Bu ünitenin anlatımında ve örneklerin oluşturulmasında kişisel konumsal veritabanı (personal
geodatabase) yapısı kullanıldığından, SQL komut ifadeleri bu veritabanı yapısına uygun olarak yazılacaktır.

Karşılaştırma Operatörleri
Karşılaştırma operatörleri, bir ifadeyi başka bir ifadeyle kıyaslamak için kullanılır. Bu operatörler sadece aritmetiksel ifadeler için değil aynı zamanda metin tipi ve diğer tiplerdeki verilerin kıyaslanmasında da
kullanılır. Metin tipi verilerin karşılaştırılmasında büyüktür ya da küçüktür gibi operatörler, metindeki harf
dizininin alfabetik sıralamasına göre hareket ederler. Sorgu oluşturmada en yaygın kullanılan karşılaştırma
operatörleri Tablo 7.1’de gösterilmiştir. SQL’in bütün karşılaştırma operatörleri CBS yazılımlarındaki sorgu
oluşturucu arayüzlerde çalışmayabilmekte ya da bazılarında çalışırken bazılarında çalışmayabilmektedir. Kullandığınız yazılımın sorgu oluşturucusunun (veritabanının) hangi operatörleri desteklediği ya da hangi koşullarda desteklediği genellikle yazılımınızın yardım (help) dosyalarında açıklanmaktadır. Çizelgede kırmızıyla
gösterilen [NOT] ifadesi, başına gelebildiği operatörün anlamını ve kullanımını zıt yönde değiştirmektedir.
Tablo 7.1 Karşılaştırma operatörleri ve açıklamaları
Karşılaştırma Operatörü
=

Eşittir

>

Büyüktür

>=

Büyük veya eşittir

<

Küçüktür

<=

Küçüktür veya eşittir

<>

Eşit değildir

[NOT] IN
[NOT] BETWEEN X AND Y
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Açıklama

Belirtilen değerler içinde [Belirtilen değerler dışında]
Belirtilen değerler arasında [Belirtilen değerler dışında]

[NOT] NULL

Veri değeri yok [Veri değerine sahip]

[NOT] LIKE

Benzeri seç [Beenzemeyeni seç]
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Belirtilen Değere Eşit Olanları Seçme (=)
Bu operatör konumsal nesne tablosunda belirtilen ölçütün bulunduğu veri satırlarını seçmek için kullanılır. Resim 7.6’da verilen örnekte bina konumsal nesne tablosundan binaların yapı türüne göre yapılan
sorgu görülmektedir. Seçilmiş konumsal nesneler, tabloda ve veri görünümünde açık mavi renkle işaretlenmektedir. Binaların yapılış türünün yer aldığı YAPI_TURU veri sütununda, BETONARME olan yapılar
seçilmek istenmiştir. Bu seçim için kullanılan eşitlik operatörünü de içeren komut dizisi;
SELECT * FROM bina WHERE [YAPI_TURU] = ‘BETONARME’;
şeklinde olacaktır. Komut dizilimini incelersek tablo, alan adı ve ölçütün küçük ve büyük harflere
duyarlı olarak yazıldığı görülecektir. Küçük ve büyük harfe duyarlı olarak kullandığınız ifade veritabanı
yapısına ve CBS yazılımına göre değişiklik gösterebilir. Bazı sistemlerin (Türkçe karakter sorununa dikkat
edildiği sürece) harf büyüklüğüne duyarlılığı olmayabilir.

Resim 7.6 Eşittir operatörü ile sorgu örneği

Ancak sistemlerin genelini düşündüğümüzden
anlatımda bu duyarlılık varmış gibi hareket edeceğiz. YAPI_TURU alan adının dışındaki köşeli
parantez, örneklemi oluşturduğumuz CBS yazılımının kişisel konumsal veritabanı (personal geodatabase) verilerinde sorgu yapılırken kullanılan bir
notasyon olmasından dolayı vardır. Son olarak karşılaştırma ölçütü bir metin karakter dizisi (string)
olduğundan, ölçüt tek tırnak içinde gösterilmiştir.

Belirtilen Değerden Büyük Olanları
Seçme (>)
Konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden
ölçüt değerden büyük olanları seçmek için kullanılır. Büyüklük sorgusu sayı veri tiplerinde olduğu

gibi tarih ve metin veri tipleri için de kullanılabilir.
Seçme işlemi, tarih veri tipinde belirtilen ölçüt değerinden sonra gelen tarihler, metin veri tipinde ise
belirtilen ölçüt değerinden alfabetik olarak sonrasında gelen metinler için yapılacaktır.
Örnekte, Türkiye iller haritasının gösterildiği il,
konumsal nesne tablosundan nüfusu bir milyonun
üzerinde olan illerin sorgusu NUFUS_2012 veri
sütunu kullanılarak gösterilmektedir (Resim 7.7).
Bunu için kullanılan SQL komut dizisi;
SELECT * FROM il WHERE [NUFUS_2012]
> 1000000;
şeklinde olacaktır. Komut ifadelerindeki sayısal
karşılaştırmalarda değer, tırnak içine alınmaz.
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Resim 7.7 Büyüktür operatörü ile sorgu örneği

Belirtilen Değerlerden Büyük veya Eşit Olanları Seçme (>=)
Konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden, belirtilen değere eşit ve bu değerden büyük olanları
seçmek için kullanılır. Büyük-eşit operatörü de sayısal veri tiplerinin yanı sıra tarih ve metin veri tipleri için
de kullanılır. Örnekte, (Resim 7.8) Türkiye iller haritasının gösterildiği il konumsal nesne tablosundan
Tekirdağ ili de dahil olmak üzere alfabetik olarak Tekirdağ’dan sonra gelen illerin sorgusu için;
SELECT * FROM il WHERE [IL_ADI] >= ‘TEKİRDAĞ’;
SQL komut dizisi kullanılmıştır. Burada, sorgulanan veri sütunu IL_ADI’dır.

Resim 7.8 Büyük-eşit operatörü ile sorgu örneği
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Belirtilen Değerden Küçük Olanları
Seçme (<)
Küçüktür operatörü, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden, belirtilen değerden küçük
olanları seçmek için kullanılmaktadır. Küçüklük
sorgusu, sayısal veri tiplerinin yanı sıra tarih ve metin veri tipleri için de kullanılır. Büyüktür ve küçüktür işaretlerinin yer aldığı operatörlerde metin veri
tipinin sorgusunda, sorgulanan ölçütün her harfi
sırayla alfabetik olarak karşılaştırılır. Resim 7.9 örneğinde, Türkiye ilçeler haritasının gösterildiği ilce
konumsal nesne tablosunda ilçe adı olarak DEVRAN kelimesinden önce gelen ilçeler sorgulanmak
istenmektedir. Bu sorguyu gerçekleştirmek için
kullanılan SQL komut dizisi;

SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI]
< ‘DEVRAN’;
şeklinde olacaktır. Resim 7.9’daki ilce tablosuna
dikkat edilirse, DEVRAN kelimesi Devrek ilçesinin
beşinci harfiyle karşılaştırılmış, hemen üstünde seçilmiş olan Develi ilçesinin dördüncü harfiyle karşılaştırılmıştır. Metin veri tipinde karşılaştırma tek
tek harflerin eşliği karşılaştırılarak, eşit olmayan
sıralamadaki harfe göre yapılmaktadır. Büyüktür ve
küçüktür operatörlerinde ölçüt değerin aynısı karşılaştırılan verilerin içerisinde varsa bu değer sorguda
seçilmez.

Resim 7.9 Küçüktür operatörü ile metin veri tipi sorgu örneği

Belirtilen Değerlerden Küçük veya Eşit Olanları Seçme (<=)
Konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden, belirtilen değere eşit ve bu değerden küçük olanları
seçmek için kullanılır. Küçük-eşit operatörü de önceki operatörler gibi sayısal, tarih ve metin veri tipleri
için kullanılabilir. Örnekte, bina konumsal nesne tablosundan yapım tarihi 18 Haziran 1996 ve öncesi
olan binaların sorgusu görülmektedir (Resim 7.10). Tarih sorgusu, YAPIM_YILI veri sütunu kullanılarak;
SELECT * FROM bina WHERE [YAPIM_YILI] <= #1996-06-18#;
SQL komut dizisiyle gerçekleştirilmiştir. Tarih sorgulamalarında kullanılan veri sütununun tarih (date)
veri tipinde olmasına dikkat edilmelidir. Eğer tarihin yazıldığı veri sütunu sayı ya da metin veri tipindeyse
sorgulama da (eğer gerçekleşebilirse) buna göre gerçekleşecektir ve bu durum istediğimiz doğru sonucu elde
edemememize neden olacaktır. Komut dizisinde görüldüğü üzere sorgulanan tarih diyez işaretleri arasında yazılmıştır. Bu durum kullanılan coğrafi bilgi sistemleri yazılımına ve yazılımın kullandığı veritabanı sistemine
göre değişiklik gösterebilir. Tarih formatının sırası, yıl-ay-gün arasında kullanılacak karakter, saat ve benzeri
bilgilerin yazımı da kullanılan veritabanı yapısına göre değişiklik gösterecektir.
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Resim 7.10 Küçük-eşit operatörü ile sorgu örneği

Belirtilen Değere Eşit Olmayanları Seçme (< >)
Bu operatör konumsal nesne tablosunda, ölçüt olarak belirtilen verinin, bulunduğu satırların dışında
kalan satırları seçmek için kullanılır. Örneğin, şekildeki bina konumsal nesne tablosundan, yapı türü betonarme olmayan yapıları seçmek için;
SELECT * FROM bina WHERE [YAPI_TURU] <> ‘BETONARME’;
SQL komut dizisini kullanırız.

Resim 7.11 Eşit değildir operatörü ile sorgu örneği
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Belirtilen Değerlerin İçinde Olanları
Seçme (IN)
Türkçe anlamı içinde demek olan IN, konumsal
nesne tablosunda bulunan verilerden, ölçüt olarak
belirtilmiş liste halindeki verilerin bulunduğu satırları seçmek için kullanılır. Değerler sayısal, metin ya
da tarih veri tipinde olabilir. Operatörün gerçekleştirdiği işlemin tersi de mümkündür. IN operatörünün başına, Türkçe değil ya da olmayan anlamında
NOT mantık operatörü eklendiğinde (NOT IN),
ölçüt olarak belirtilmiş liste halindeki verilerin bulunmadığı satırlar seçilir. Birden fazla veri değerinin
varlığının sorgulanması ya da bu veri değerlerinin
dışında kalan verilerin varlığının sorgulanması için
kullanışlı bir operatördür. Resim 7.12’deki örnekte,

bina konumsal nesne tablosundan yığma, karkas ve
çelik yapı türünde olan binalar seçilmek istenmektedir. Bunun için kullanılacak SQL komut dizisi;
SELECT * FROM bina
WHERE [YAPI_TURU] IN (‘YIĞMA’, ‘KARKAS’, ‘ÇELİK’);
şeklindedir. Komut dizisinde de görüldüğü üzere IN operatöründen sonra gelen liste halindeki
veri, parantez içinde ifade edilmiş, veri değerleri birbirinden virgülle ayrılmış ve parantez içindeki veri,
tipine bağlı olarak tırnak içine alınmıştır. Parantez
içindeki veri işaretçisi (bu örnekte tek tırnak işareti)
sorgulanan verinin tipine göre değişmektedir.

Resim 7.12 IN operatörü ile sorgu örneği

NOT IN operatörüne örnek olarak, bina konumsal nesne tablosundan yapı türü yığma, karkas ve betonarme olmayan binaların seçimini yapmak için;
SELECT * FROM bina
WHERE [YAPI_TURU] NOT IN (‘YIĞMA’, ‘KARKAS’, ‘BETONARME’);
komut dizisi kullanılır. Bu sorgunun sonucunda, YAPI_TURU veri sütunundan değeri NULL (veri
değeri girilmemiş) olan veri satırları seçilmez (Resim 7. 13).
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Resim 7.13 NOT IN operatörü ile sorgu örneği

Belirtilen Değerlerin Arasında Olanları Seçme (BETWEEN X AND Y)
Konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden ölçüt olarak belirtilen (X ve Y değerleri) değerler arasında olanları seçmek için kullanılan operatördür. İki değer arası AND mantık operatörüyle bağlanır.
Sayısal, metin ve tarih veri tipleri için uygulanabilmektedir. Belirlenen aralıktaki değerler seçilirken, alt ve
üst sınır olan X ve Y değerlerini de seçerek bu aralığa ekler. Operatörünün başına NOT mantık operatörü
getirilerek oluşturulan NOT BETWEEN operatörüyle, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden,
belirtilen ölçüt değerler arasında olmayan verilerin seçimi yapılabilir. Bu sorguda alt ve üst sınır değerleri
olan X ve Y değerleri seçimin dışında kalır. Örnekte, (Resim 7.14) bina konumsal nesne tablosundan, kat
yüksekliği üç ile yedi arasındaki binaların seçimi yapılmak istenmektedir. Bunun için bina konumsal nesne
tablosunun KAT_ADEDI veri sütununda kat yüksekliğini sorgulayan SQL komut dizisi;
SELECT * FROM bina WHERE [KAT_ADEDI] BETWEEN 3 AND 7;
şeklinde olacaktır. Resim 7.14’e dikkat edilirse sorgu sonucunda ölçüt olarak verilen üç ve yedi katlarının da seçilen verilerin içinde olduğu görülecektir.
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Resim 7.14 BETWEEN operatörü ile sorgu örneği

bina konumsal nesne tablosunda verilen kat yüksekliği aralığının dışında kalan verilerin seçimi için ise;
SELECT * FROM bina WHERE [KAT_ADEDI] NOT BETWEEN 3 AND 7;
SQL komut dizisini kullanırız (Resim 7.15).

Resim 7.15 NOT BETWEEN operatörü ile sorgu örneği
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NULL Değerine Sahip Olanları Seçme
(NULL)
Sorgulama dili SQL’de bilinmeyen değerleri ifade etmek için NULL operatörü kullanılmaktadır.
Türkçe yokluk anlamına gelen NULL ifadesi, veritabanında veri değerinin bulunmadığını ifade eder.
Veritabanlarında sayısal veri tipleri 0 değerini ya da
metin (string) veri tipi boşluk (‘ ’) değerini alabilirler. Bu durum kavram olarak onların veri değeri
olmadığı anlamına gelmez. 0 ve boşluk değerlerine
sahip olan bir veri kaydını NULL operatörü ile sorguladığınızda, bu değerlere sahip veri kayıtlarına
ulaşamayabilirsiniz (Bazı veritabanı sistemleri me-

tin veri tipindeki boşluk değerine NULL sorgusuyla ulaşabilir). Bir veri sütununun NULL değerine
sahip olup olmadığını IS ve IS NOT operatörleriyle sorgulatırız. NULL yapı olarak eşsiz ve değeri
belirsiz olduğu için >, <, =, < >, BETWEEN gibi
operatörlerle sorgusu yapılamaz. Örneğin, bina konumsal nesne tablosunda yapı türü belirtilmemiş
yapıları seçmek için;
SELECT * FROM bina WHERE [YAPI_
TURU] IS NULL;
SQL komut dizisi kullanılır (Resim 7.16).

Resim 7.16 NULL operatörü ile sorgu örneği

Tersi şekilde bina konumsal nesne tablosundan yapı türü belli olan (NULL olmayan) veri satırlarını
seçmek için;
SELECT * FROM bina WHERE [YAPI_TURU] IS NOT NULL;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, bina konumsal nesne tablosundan YAPI_TURU veri sütununda bulunan verilerden NULL olmayan yani bir veri değerine sahip olan veri satırlarını seçerek gösterir
(Resim 7.17).
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Resim 7.17 NOT NULL operatörü ile sorgu örneği

Belirtilen Değere Benzeyenleri
Seçme (LIKE)
LIKE operatörü konumsal nesne tablosunda
bulunan verilerden belirlenen ölçüt karakter dizilimine benzer olanları seçmeyi sağlar. Genellikle metin veri tipinde değerlerin içinde arama
yapmak için kullanılsa da diğer veri tiplerinde de
kullanılabilir. Karakter diziliminin gösteriminde yardımcı işaretler kullanır. Bu işaretler yaygın
kullanılan haliyle % ve _ (yüzde ve alt çizgi) karakterleridir. Bazı sistemlerde bu işaretler yerine
* ve ? (yıldız ve soru işareti) karakterleri de kullanılabilir. % (yüzde), benzeşenlerin dışında kalan
karakter sayısı bir ya da birden fazlaysa kullanılan
işaret, _ (alt çizgi) ise benzeşenlerin dışında tek bir
karakter eşleşmesi isteniyorsa kullanılan işarettir.

[Bölümdeki örneklerin hazırlanması için kullandığımız veritabanı yapısında (kişisel konumsal
veritabanı – personal geodatabase) LIKE operatörüyle beraber * ve ? karakterleri kullanılmaktadır.
Bu yüzden bundan sonraki anlatımda % yerine
* karakteri, _ yerine ? karakteri kullanılacaktır.]
Örneğin, ilce konumsal nesne tablosunda “İ” harfiyle başlayan ilçe isimlerini seçmek için;
SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI]
LIKE ‘İ*’;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, ilce konumsal nesne tablosunda ILCE_ADI veri sütununda bulunan verilerden ilk harfi “İ” olan satırları
seçerek gösterir (Resim 7.18).
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Resim 7.18 LIKE operatörü ile baş harfi “İ” olan ilçelerin sorgu örneği

Benzer şekilde ilce konumsal nesne tablosundan
“İ” harfi ile biten ilçe isimlerini seçmek için;

“K” harfi ile başlayan ve “N” harfi ile biten ilçe
adlarını seçmek için;

SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI]
LIKE ‘*İ’;

SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI]
LIKE ‘K*N’;

SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, ilce konumsal nesne tablosunda ILCE_ADI veri sütununda bulunan verilerden son harfi “İ” olan satırları
seçerek gösterir (Resim 7.19).

SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, ilce konumsal nesne tablosunda ILCE_ADI veri sütununda bulunan verilerden baş harfi “K” ve son harfi
“N” olan satırları seçerek gösterir (Resim 7.20).

Resim 7.19 LIKE operatörü ile son harfi “İ” olan ilçelerin sorgu örneği
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Resim 7.20 LIKE operatörü ile baş harfi “K” ve son harfi “N” olan ilçelerin sorgu örneği

Sorgulanan verinin içerisinde bir harf dizisi ya da bir kelimeyi de arayabiliriz. Örneğin içinde “KARA”
sözcüğü geçen ilçe isimlerini seçmek için;
SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI] LIKE ‘*KARA*’;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, ilce konumsal nesne tablosunda ILCE_ADI veri sütununda bulunan verilerden içinde “KARA” olan satırları seçerek gösterir (Resim 7.21).

Resim 7.21 LIKE operatörü ile ilçe adında “KARA” olan ilçelerin sorgu örneği
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Sorgulanan verinin içerisinde tek bir karakterin
bilinmediği durumlarda LIKE operatörü ? karakteri ile birlikte kullanılır. ? karakterinin kullanımı
aynı yıldız karakterinde olduğu gibi bir söz dizisinin başında, sonunda ya da arasında olabilir. Aranan karakter sayısı kadar ? işareti karakteri kullanılabilir. Örneğin, ilce konumsal nesne tablosundan
ilçe adı “KEŞA” ile başlayan ancak son harfi bilinmeyen ilçeleri sorgulamak için;

SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI]
LIKE ‘KEŞA?’;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, ilce konumsal nesne tablosunda ILCE_ADI veri sütununda bulunan verilerden ilçe adı “KEŞA” ile başlayan
ancak son harfi bilinmeyen satırları seçerek gösterir
(Resim 7.22).

Resim 7.22 LIKE operatörü ile ilçe adı “KEŞA” ile başlayan ancak son harfi bilinmeyen ilçelerin sorgu örneği

Aynı tablo ve veri sütununda ilk harfi bilinmeyen bir sorgulamayı yapmak için;
SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI] LIKE ‘?UT’;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, ilce konumsal nesne tablosunda ILCE_ADI veri sütununda bulunan verilerden ilçe adı “UT” ile biten ancak ilk harfi bilinmeyen satırları seçerek gösterir (Resim 7.23).

Resim 7.23 LIKE operatörü ile ilçe adı “UT” ile biten ancak ilk harfi bilinmeyen ilçelerin sorgusu sonucu oluşturulan
tablo
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Eğer aranan sözcüğün herhangi bir yerinde birden fazla bilmediğimiz karakter varsa, bilinmeyen her
karakter için ? karakteri kullanılarak sorgu yapılabilir.
SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI] LIKE ‘KE?A?’;
Bu SQL komut dizisi ile ilce konumsal nesne tablosunda ILCE_ADI veri sütununda bulunan verilerden
“KE” ile başlayan, 5 harfli ve dördüncü harfi “A” olan ilçe adlarından ? ile belirtilen yere her türlü karakter
gelecek şekilde seçim yapılır (Resim 7.24).

Resim 7.24 LIKE operatörü ile ilçe adı “KE” ile başlayan, 5 harfli, dördüncü harfi “A” olan, aradaki ve son harfleri
bilinmeyen ilçelerin sorgusu sonucu oluşturulan tablo

LIKE operatörü bu iki karakterin birlikte kullanımı ile de sorgulama yapabilir. Örneğin, ilçe adının
sondan 4üncü, 3üncü, ve 2inci harflerinin “ALA” olduğu, harf sayısını ve son harfini bilmediğimiz ilçeleri
sorgulamak için;
SELECT * FROM ilce WHERE [ILCE_ADI] LIKE ‘*ALA?’;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, ilce konumsal nesne tablosunda ILCE_ADI veri sütununda bulunan verilerden başlangıç harfleri ile son harfi arasında kalan bölümü ALA olan satırları seçerek gösterir
(Resim 7.25).

Resim 7.25 LIKE operatörü ilçe adının sondan 4üncü, 3üncü, ve 2inci harflerinin “ALA” olduğu, harf sayısını ve son
harfini bilmediğimiz ilçelerin sorgusu sonucu oluşturulan tablo

Aritmetik Operatörler
Aritmetik operatörler sayısal veri tipli öznitelikler arasında işlem ve hesaplamalar yapmada kullanılırlar. Konumsal veritabanlarında, öznitelik sorgulamasında en yaygın kullanılanları temel operatörler olan
toplama, çıkarma, çarpma ve bölmedir. Bu operatörlerden toplama ve çıkarma işlemi bazı veritabanlarında
tarih veri tipi için de kullanılabilir. Operatörler yardımıyla veri sütununda bulunan sayısal tipli verilerimizi
doğrudan rakamlarla işleme sokabileceğimiz gibi veri sütunlarını da (veri tipi sayısal olmak koşuluyla)
birbirleriyle işleme sokabiliriz.
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Tablo 7.2 Karşılaştırma operatörleri ve açıklamaları
Aritmetik Operatör

Açıklama

+

Toplama işlemi için operatör

-

Çıkarma işlemi için operatör

*

Çarpma işlemi için operatör

/

Bölme işlemi için operatör

Toplama Operatörü (+)
İki sayısal veri tipini ya da verilen iki tarih değerini toplar. Örneğin, il konumsal nesne tablosunda
bir ilin nüfus sayısını kendi nüfus sayısı kadar arttırdığımızda nüfusu beş milyonun üzerine çıkacak illeri
sorgulama için;
SELECT * FROM il WHERE [NUFUS_2012] + [NUFUS_2012] > 5000000;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, il konumsal nesne tablosunda NUFUS_2012 veri sütununda
bulunan verilere kendi değerleri kadar sayı eklendiğinde değeri beş milyonun üzerinde olan satırları seçerek
gösterir (Resim 7.26).

Resim 7.26 Toplama operatörünün kullanıldığı sorgu örneği

Çıkarma Operatörü (-)
İki sayısal veri tipini ya da verilen iki tarih değerini çıkarır. Örneğin, il konumsal nesne tablosunda bir
ilin nüfus sayısından bir milyon eksilttiğimizde, nüfusu hala bir milyonun üzerinde olan illeri sorgulama için;
SELECT * FROM il WHERE [NUFUS_2012] – 1000000 > 1000000;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, il konumsal nesne tablosunda NUFUS_2012 veri sütununda
bulunan verilerden bir milyon değerini çıkardığımızda veri değeri hala bir milyonun üzerinde olan satırları
seçerek gösterir (Resim 7.27).
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Resim 7.27 Çıkarma operatörünün kullanıldığı sorgu örneği

Çarpma Operatörü (*)
İki sayısal veri tipini çarpar. Örneğin, il konumsal nesne tablosunda il yüzölçüm değerlerini
beş kat arttırdığımızda, hangi şehirlerin Konya’nın
yüz ölçüm değeri olan kırk bin iki yüz kırk yedi kilometrekareden küçük kaldığını sorgulamak için;

SELECT * FROM il WHERE [ALAN_km2]
* 5 < 40247;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, il konumsal nesne tablosunda ALAN_km2 veri sütununda bulunan verileri beşle çarptığımızda sonucu
kırk bin iki yüz kırk yediden küçük olan satırları
seçerek gösterir (Resim 7.28).

Resim 7.28 Çarpma operatörünün kullanıldığı sorgu örneği
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Bölme Operatörü (/)
İki sayısal veri tipini böler. Örneğin, il konumsal nesne tablosunda kilometrekareye düşen kişi sayısı
250 ve daha fazla olan illeri bulmak için;
SELECT * FROM il WHERE [NUFUS_2012] / [ALAN_km2] >= 250;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, il konumsal nesne tablosunda NUFUS_2012 veri sütununda
bulunan verilerin ALAN_km2 veri sütununda bulunan verilere bölündüğünde, sonuçları 250’ye eşit ya da
büyük olan satırları seçerek gösterir (Resim 7.29).

Resim 7.29 Bölme operatörünün kullanıldığı sorgu örneği

Mantıksal Operatörler
Mantıksal operatörler, iki veya daha fazla koşulun belirtilmesine yardımcı olan ifadelerdir. Karmaşık koşullar ve sorgular mantıksal operatörler yardımıyla oluşturulur. Bu işlem tekil koşulları ve farklı
öznitelik karşılaştırmalarını birbirlerine bağlayarak
sağlar. Mantıksal operatörlerin çalışma prensibi Boole (Türkçe buul okunur) cebirine dayanır. Öznitelik sorgulamasında kullanılan mantık operatörleri
AND (Türkçe ve anlamına gelir), OR (Türkçe veya
anlamına gelir), XOR ve NOT’tır (Türkçe değil anlamına gelir).
Dikkat: Boole cebiri, değişkenlerinin doğru ve
yanlış olarak belirlendiği modern cebirin bir alt başlığıdır. Bu değişkenler aritmetiksel olarak sırasıyla
1 ve 0 olarak da ifade edilir. Mantığın cebirsel yolla ifade edilebileceğinden hareketlen ve, veya, değil
gibi ifadeler temel cebirdeki işlemlerin yerini alır.
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Boole cebiri ismini George Boole’dan alır. Veritabanlarında veri tipi olarak Boolean diye adlandırılır.
Ünitedeki anlatımda mantık operatörü ya da mantıksal değişken gibi kavramlardan bahsedildiğinde
Boole cebirinin operatörleri ve değişkenlerinden
bahsediyoruz demektir.
Mantık operatörlerinin sorgulamadaki işlevleri,
Türkçe anlamlarıyla aynıdır. XOR operatörünün
bir kelime anlamı yoktur ancak simetrik fark işlevinde kullanılır. Yani sorgulamada her iki koşulu
sağlayan veriler, seçimin dışında tutulur. Mantık
operatörlerini daha rahat anlamak adına kullanımları Venn şemalarıyla da tarif edilmiştir. (Tablo 7.3).
Burada daire 1 ve 2 birer sorgu koşulunu, boyalı
alanlar mantık operatörünün doğru ifadesini gösterirken, dairelerin dışı bir sonuca karşılık gelmemektedir (dairelerin dışını koşulları sağlamayan veriler
oluşturur).
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Tablo 7.3 Mantık operatörleri ve açıklamaları
Mantık Operatörü

Açıklama

AND

Kesişim

Venn Diyagramı

1 AND 2

OR

Birleşim
1 OR 2

XOR

Simetrik Fark
1 XOR 2

NOT

Fark
1 NOT 2

Mantıksal operatörleri bir örnek üzerinden açıklayalım. Bina konumsal nesne tablosu için belirlenen
koşullardan biri yapım yılının 2010’dan önce olması, diğeri de yapı türünün çelik olmasıdır (Resim 7.30).
1

2

1. Koşul: Bina yapım yılı 2010’dan küçük olacak
[YAPIM_YILI] <2010
2. Koşul: Bina yapı yürü çelik olacak
[YAPI_TURU] =’ÇELİK’

Resim 7.30 Bina konumsal nesne tablosu ve koşullar

AND Operatörü
Verilen her iki koşulu da sağlayan durumu sorgulayan operatördür. Yani, seçilen binaların hem yapım
yılı 2010’dan önce olacak hem de yapı türü çelik olacak. Her iki koşulu da sağlayan sorgulama için;
SELECT * FROM bina
WHERE [YAPIM_YILI] <2010 AND [YAPI_TURU]=’ÇELİK’;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade bina konumsal nesne tablosunda YAPIM_YILI 2010’dan küçük
ve YAPI_TURU çelik olan satırları seçerek gösterir (Resim 7.31).
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Resim 7.31 AND operatörünün kullandığı sorgu örneği

OR Operatörü
Verilen iki koşuldan en az birini sağlayan durumun sorgulandığı operatördür. Yani seçilen binaların ya yapım yılı 2010’dan önce olacak ya da
yapı türü çelik olacaktır. İki koşuldan en az birini
sağlayan sorgulama için;

SELECT * FROM bina
WHERE [YAPIM_YILI] <2010 OR [YAPI_
TURU]=’ÇELİK’;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, bina konumsal nesne tablosunda YAPIM_YILI 2010’dan
küçük veya YAPI_TURU çelik olan satırları seçerek
gösterir (Resim 7.32).

Resim 7.32 OR operatörünün kullandığı sorgu örneği
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XOR Operatörü
XOR operatörü, istenen koşulları sağlayanlardan, koşulların ikisini birden sağlayanların çıkarıldığı durumu sorgular. Yani, seçilen binaların yapım yılı 2010’dan önce olacak ya da yapı türü çelik olacak ancak
binalar 2010’dan önce yapılmış ve çelik bina olmayacaktır. Bu mantığı sağlayan sorgulama için;
SELECT * FROM bina
WHERE [YAPIM_YILI] <2010 XOR [YAPI_TURU]=’ÇELİK’;
SQL komut dizisi kullanılır. Bu ifade, bina konumsal nesne tablosunda YAPIM_YILI 2010’dan
küçük veya YAPI_TURU çelik olan satırlardan, YAPIM_YILI 2010’dan küçük ve YAPI_TURU çelik
olan satırların çıkarılmış durumunu seçerek gösterir (Resim 7.33). Kesişim kümesinin olmadığı yani
her iki koşulu da aynı anda sağlayan veri kaydı olmadığı zaman OR ve XOR operatörleri aynı sonucu
verecektir. Resim 7.32 ve Resim 7.33’teki sorgulamaların sonucu hemen hemen aynı görüntüyü verseler
de aslında aralarında iki bina fark vardır.

Resim 7.33 XOR operatörünün kullandığı sorgu örneği

NOT Operatörü
Karşılaştırma operatörlerinin uygulamalarında da karşılaştığımız NOT operatörü, mantıksal bir değişkeni bir argüman olarak alıp, değerini tersine çevirmek (doğrudan yanlışa ya da yanlıştan doğruya) için
kullanır. Çalıştığımız örnekle açıklamak istersek kullanıldığı koşulun aksi şartlarını yerine getir. Yapı türünün çelik olduğunu söyleyen ikinci koşulla beraber kullanırsak, NOT [YAPI_TURU] = ‘ÇELİK’ ifadesi,
yapı türü çelik olmayan binalar anlamına gelecektir. Tablo 7.3’deki fark sonucunu ortaya koyabilmesi için
AND operatörüyle beraber kullanılması gerekir.
SELECT * FROM bina
WHERE [YAPIM_YILI] <2010 AND NOT [YAPI_TURU]=’ÇELİK’;
SQL komut dizisi bina konumsal nesne tablosunda YAPIM_YILI 2010’dan küçük ve YAPI_TURU
çelik olmayan satırları seçerek gösterir (Resim 7.34).
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Resim 7.34 NOT operatörünün kullandığı sorgu örneği

Operatörlerin Birleştirilmesi
Karmaşık sorgular oluşturabilmek için, sorgulama dili bize operatörleri birleştirme olanağı sağlar. Birden fazla operatörün aynı anda kullanıldığı
komut dizinlerine önceki örneklerde rastladık. Bu
örneklerde aritmetik operatörlerini, karşılaştırma
operatörlerini ve mantık operatörlerini birleştirerek kullandık. Birleştirme sayısını arttırdıkça bazı
detaylara dikkat etmemiz gerekebilir. Operatör birleştirmede mantık operatörleri için amaçladığımız
sorgulamaya uygun bir öncelik sırası belirlememiz
gerekir. Çünkü mantık operatörleri önceliksiz yani
sıra bağımsız değillerdir.
Çok operatörlü sorgularda sorgulama sonucu,
komut dizisindeki alt ifadelerin aritmetiksel sırasına göre oluşur. Bu sıralamaya göre komut dizisinde, önce (eğer varsa) en içteki parantezden başlanarak dışa doğru hesaplamalar yapılır. Parantez yoksa
sorgulama işlemleri soldan sağa doğru ilerler. Örneğin, bina konumsal nesne tablosunda üç koşullu
bir sorgu için;
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SELECT * FROM bina WHERE
[KAT_ADEDI] > 5 AND ([YAPIM_YILI] <
2010 OR [YAPI_TURU] <>’YIĞMA’);
komut dizisiyle;
SELECT * FROM bina WHERE
([KAT_ADEDI] > 5 AND [YAPIM_YILI]) <
2010 OR [YAPI_TURU] <>’YIĞMA’;
komut dizisi ayrı sonuçlar verecektir (Resim
7.36). Bu komut dizilerinin farkını anlamak için
yine Venn diyagramlarından faydalanabiliriz (Resim 7.35).
Her bir koşulu bir daire ile tanımlarsak, birinci
dizi bina konumsal nesne tablosundan, YAPIM_
YILI 2010’dan küçük ya da YAPI_TURU yığma
olmayan binaların KAT_ADEDI 5’ten büyük olanlarını seçecektir. İkinci dizi ise KAT_ADEDI 5’ten
büyük ve YAPIM_YILI 2010’dan önce olan binaları ya da (bunlarla birlikte) YAPI_TURU yığma
olmayan binaları seçecektir.

Konumsal Veritabanı-I

1

2

1. Koşul: Bina kat yüksekliği 5’ten
büyük olacak

1

3. Koşul: Bina yapı türü yığma
olmayacak [YAPI_TURU] <> ’YIĞMA’

SELECT * FROM bina WHERE
[KAT_ADEDI] > 5 AND ([YAPIM_YILI] < 2010 OR
[YAPI_TURU] <> ‘YIĞMA’);

3

SELECT * FROM bina WHERE
([KAT_ADEDI] > 5 AND [YAPIM_YILI] < 2010) OR
[YAPI_TURU] <> ‘YIĞMA’;

2

2. Koşul: Bina yapım yılı 2010’dan
önce olacak [YAPIM_YILI] < 2010
1

3

3

2

Resim 7.35 Birleştirilmiş sorgulama örneği

Örnekte dikkati çeken, ikinci sorgulamanın birinci sorgulamayı kapsadığı halde sorgulama sonucunda
ilk sorgulamada daha fazla konumsal nesnenin seçildiğidir (Resim 7.36). Bu durum, seçim koşullarından
birinin eşitsizlik (yığma olmama) koşulu olmasından ileri gelir.

Resim 7.36 Parantez kullanımının sorgulamaya etkisi
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ÖÇ 3 Karşılaştırma operatörlerini listeleyebilme
ÖÇ 4 Aritmetik operatörleri sıralayabilme
ÖÇ 5 Mantıksal operatörleri listeleyebilme

Araştır 2
Resimdeki üç Venn diyagramının sarıyla taralı alanlarının seçilebilmesi için bina
konumsal nesne tablosunda
Resim 7.35’te belirtilen veri
sütunları ve ölçüt koşullarını göz önüne alarak mantık operatörleri yardımıyla
SQL dizilerini yazınız?
1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

XOR operatörüyle anlamlı
sonuçlar çıkarabileceğiniz
örnekler oluşturun.

Sizce boole cebirinin matematiğe ve felsefeye katkısı
ne olmuştur, araştırını ve
tartışın.

3

2

1

3

2

1

3

2

ALT SORGU
Alt sorgu (sub query), öznitelik verilerine bağlı
yazılan bir sorgulamanın içinde, konumsal veritabanının veri kaynakları tarafından da desteklenen
komutlarla yeni bir sorgu yaratma işlemidir. Bir
fonksiyonu ifade etmede, birden fazla işlemin kümelenmesinde ya da sorgulamada, karşılaştırmaya
değer yaratmak için kullanılabilir. Örneğin, çarpma operatörünü anlatırken kullandığımız Konya
yüzölçümü örneğinde (Resim 7.28), yüzölçümü
değerini yazarak belirttik. Oysa bu veriyi ezbere
bilmek yerine bir alt sorguyla tablodan o değeri
seçmesini sağlayabilirdik. Alt sorguyla o an çalıştığımız konumsal nesne tablosunun içinden değer
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tanımlayabileceğimiz gibi, başka konumsal nesne
tablolarından da değer belirlemede yararlanabiliriz.
Yani birden fazla konumsal nesne tablosuyla aynı
anda işlem yapabiliriz
Öznitelik verilerinin sorgulanmasında kullanılacak alt sorguları oluştururken dikkat edilmesi
gereken bazı ilkeler vardır. Bunları sıralarsak;
• Alt sorgu parantez içine alınmalıdır.
• Alt sorgu karşılaştırma operatörünün sağında yer almalıdır.
• Alt sorgu kendi sonucunu manipüle edemez. Örneğin, bir alt sorguda oluşturulan
değerler, ORDER BY komutuyla sıralamaya sokulamaz.

Konumsal Veritabanı-I

•

Tek bir veri satırını sorgulayan operatöre alt
sorguyla tek bir veri değeri gönderilmelidir.
• Eğer alt sorgu ana sorguya bulduğu veri değeri olarak NULL değeri ile dönüş yapıyorsa, ana sorgu hiçbir seçim yapamayacaktır.
(Bu durum WHERE ifadesi ve standart
karşılaştırma operatörleriyle birlikte çalışan
yani bizim öznitelik verilerine bağlı sorgulamaları da kapsayan bir durumdur.)
Alt sorgular SQL dilinde SELECT, WHERE
ve FROM ifadelerinin herhangi birinde oluşturulabilir. SELECT komutundan farklı olarak diğer
birçok SQL komutlarıyla birlikte de oluşturulabilir. Ancak konumsal veritabanında özniteliğe bağlı
sorgulamalarda;
SELECT <veri sütunu adı> FROM <tablo adı>
WHERE
kalıbını kullandığımızdan ötürü örneklerimizi
de bu kalıba yakın örneklerden oluşturmaya devam
edeceğiz.

Alt Sorguyla Değer Atayarak
Sorgulama
Resim 7.28 örneğinde, il yüzölçümlerini beşle
çarptıktan sonra yüzölçümü hala Konya’dan küçük
olan illeri sorgulamıştık. Bu sorgulamada karşılaştırma değeri olarak Konya yüz ölçümünü sayı olarak yazmıştık. Ancak bu noktayı ezbere sayı olarak

yazmak yerine bir alt sorguyla il konumsal nesne
tablosundan belirleyebiliriz. Bunun için;
SELECT * FROM il WHERE [ALAN_km2]
*5<
(SELECT [ALAN_km2] FROM il WHERE
[IL_ADI]=’KONYA’);
SQL komut dizisini kullanırız. Bu komut dizisinin tam olarak neyi seçtiğini, sorgulama dizisini alt
(iç) ve üst (dış) sorgu olarak ikiye ayırarak inceleyelim. Alt sorguda yer alan parantez içindeki ifade;
(SELECT [ALAN_km2] FROM il WHERE
[IL_ADI]=’KONYA’)
il konumsal nesne tablosunun [ALAN_km2]
veri sütunundan [IL_ADI] Konya’ya karşılık gelen
veri satırının seçilmesini sağlar (Şekil 7.37). Yapılan sorgunun sonucu seçilen değer, ölçüt değeri
olarak üst sorguda kullanılır.
SELECT * FROM il WHERE [ALAN_km2]
* 5 < <alt sorgu>;
SQL komut dizisi, il konumsal nesne tablosundan [ALAN_km2] veri sütununda bulunan verileri
beşle çarptığımızda sonucu, alt sorgu sonucundan
gelen değerden küçük olan satırları seçerek gösterir
(Resim 7.38).

Resim 7.37 Alt sorgu ve sonucu
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Resim 7.38 Alt sorguyla değer atayarak sorgulama ve gösterimi

Alt Sorguyla Değer Hesaplayarak Sorgulama
Üst sorguda kullanılacak değeri, alt sorgularla seçilmiş değerlerin birbirleriyle işlemi sonucu oluşturmak da mümkündür. Bu işlemi tabloda yer almayan değerler için yaparız. Örneğin, il tablosunda kilometrekareye düşen kişi sayılarının, Eskişehir ilindeki kilometrekareye düşen kişi sayısından büyük olanlarını
bulmak istersek, il tablosunda Eskişehir ili ve diğer iller için böyle bir verinin olmadığını görürüz. Ancak
biz bu bilgiyi nüfusu yüzölçümüne bölerek oluşturabiliriz. Bunun için;
SELECT * FROM il WHERE [NUFUS_2012] / [ALAN_km2] >
(SELECT [NUFUS_2012] FROM il WHERE [IL_ADI]=’ESKİŞEHİR’) / (SELECT [ALAN_km2]
FROM il WHERE [IL_ADI] = ‘ESKİŞEHİR’);
SQL komut dizisini kullanırız. Burada, alt sorgu olarak iki farklı sorgu gerçekleştirilmiş ve bu sorgu
sonuçları bir işlem sonucu bilgiye dönüştürülmüştür. Oluşturulan bu bilgi de üst sorgulamada oluşturulan
bilgiyle karşılaştırılmıştır. Alt ve üst sorguları ayrı ayrı incelersek, alt sorgunun birinci parantez içindeki
ifade;
(SELECT [NUFUS_2012] FROM il WHERE [IL_ADI]=’ESKİŞEHİR’)
il konumsal nesne tablosunun NUFUS_2012 veri sütunundan IL_ADI Eskişehir’e karşılık gelen veri
satırını seçer. İkinci parantez içindeki ifade;
(SELECT [ALAN_km2] FROM il WHERE [IL_ADI] = ‘ESKİŞEHİR’)
il konumsal nesne tablosunun ALAN_km2 veri sütunundan IL_ADI Eskişehir’e karşılık gelen veri satırını seçer. Seçilen Eskişehir’e ait nüfus satırı, Eskişehir’e ait alan satırına bölünür ve karşılaştırma değeri
olan kilometrekareye düşen kişi sayısı bulunur (Resim 7.39).
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Resim 7.39 Alt sorgular ve sonucu

Yapılan sorgulamaların ve işlemin sonucu bulunan değer, ölçüt değeri olarak üst sorguda kullanılır.
SELECT * FROM il WHERE [NUFUS_2012] / [ALAN_km2] > <alt sorgu>;
SQL komut dizisi il konumsal nesne tablosunda, NUFUS_2012 veri sütununda bulunan veriler, ALAN_
km2 veri sütununda bulunan verilere bölündüğünde, sonuçları alt sorgu sonucu gelen değerden büyük olan
satırları seçerek gösterir (Resim 7.40).

Resim 7.40 Alt sorguyla değer hesaplayarak sorgulama ve gösterimi

173

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Öznitelik Verilerine Bağlı Sorgulamalar

Alt Sorguyla Başka Bir Tablodan
Değer Atayarak Sorgulama
Öznitelik verilerine bağlı sorgulamalarla ilgili şu
ana kadar uyguladığımız örneklerin hepsi tek bir konumsal nesne tablosu üzerinden oluşturulmuş sorgulama örnekleriydi. Oysa sorgulamada karşılaştırma değerini, başka bir konumsal nesne tablosundan
alabilir ya da başka bir konumsal nesne tablosundaki veriyle işleme sokarak hesaplatabiliriz. Kullanacağımız diğer konumsal nesne tablosunun veri sütunlarındaki veri tiplerinin, karşılaştıracağımız veri
tipleriyle tutarlı olmasına da ayrıca dikkat etmeliyiz.
Örneğin iki farklı tablodan alınan plaka veri sütunlarının görünen değerleri rakam olmasına rağmen
bunlardan birinin veri tipi sayı, diğerinin veri tipi
metin ise karşılaştırma sorgusu hata verecektir.

Örnekte nüfusu ilce konumsal nesne tablosundaki Seyhan ilçe nüfusundan büyük olan, il
konumsal nesne tablosundaki iller seçilmek istenmektedir. Bu sorgulama için;
SELECT * FROM il WHERE [NUFUS_2012] >
(SELECT [NUFUS_2012] FROM ilce WHERE [ILCE_ADI]=’SEYHAN’);
SQL komut dizisi kullanılır. Alt sorgudaki ifade;
(SELECT [NUFUS_2012] FROM ilce WHERE [ILCE_ADI]=’SEYHAN’)
ilce konumsal nesne tablosunun NUFUS_2012
veri sütunundan ILCE_ADI Seyhan’a karşılık gelen
veri satırını seçer (Resim 7.41).

Resim 7.41 Alt sorgu ve sonucu

Yapılan sorgulamanın sonucu seçilen değer, ölçüt değeri olarak üst sorguda kullanılır.
SELECT * FROM il WHERE [NUFUS_2012] > <alt sorgu>
Bu ifade, il konumsal nesne tablosunda NUFUS_2012 veri sütununda bulunan verilerin, alt sorgudan
gelen değerden büyük olanlarını seçerek gösterir (Resim 7.42).
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Resim 7.42 Alt sorguyla başka bir tablodan değer atayarak sorgulama ve gösterimi

Alt Sorguyla Değer Gruplama
Alt sorgu oluşturma ilkelerinden “tek bir veri
satırını sorgulayan operatöre alt sorguyla tek bir
veri değeri gönderilmelidir” ilkesi, alt sorgudan
gelen veri satırlarıyla üst sorguda aranan veri satırlarının, karşılaştırma operatörünün özelliğine göre
tutarlı olması gerekliliğini ifade eder. Üst sorguda
bir eşitlik operatörüyle veri karşılaştırırken, alt sorgudan birden fazla veri satırı gelmesi sorgulamayı

mantıksızlaştıracaktır. Çünkü eşitliğin sol tarafında
sorgulanmak istenen tek bir değere karşılık eşitliğin sağ tarafında birden fazla değer olacaktır. Örnek verirsek, bir market zincirinin illerdeki şube
sayısını gösteren subeler konumsal nesne tablosunun yardımıyla, il konumsal nesne tablosunda bir
sorgulama yapmaya çalışalım. Bu sorguda şubesi
olmayan illeri subeler tablosundan bularak onları il
tablosu içinde seçelim.

Resim 7.43 Alt sorguyla gelen birden çok veri satırının eşitlik operatörüyle sorgulanamaması
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Sorgulanmak istenen bir il plaka numarasına
karşılık alt sorgunun getirdiği dokuz plaka numarası vardır. Eşitliğin sağlanması mümkün değildir.
Bu yüzden sorgulama hata verecektir. Alt sorgunun
getirdiği çoklu veri satırlarının üst sorguda karşılık bulabilmesi için bu verilerin grup olarak sorgulanması gerekmektedir. Bu noktada üst sorguda
karşılaştırma operatörü olarak IN, ANY ve ALL
operatörleri kullanılır. IN, mantık operatörlerinde
açıkladığımız gibi sorgulamanın bir tarafında yer
alan liste halindeki ölçüt değerlerin, sorgulamanın
diğer tarafındaki veri sütunuyla karşılaştırılması
için kullanılır. Yani üst sorguda karşılaştırılacak
veri sütunundaki satırların, ölçüt değerler grubunda varlığını sorgular. Yaptığı iş yönüyle, eşitlik
operatörüne benzer bir görev yerine getirir. Bu yüzden IN operatörüyle büyüktür (>) ve küçüktür (<)
operatörleri kullanılamaz. Ama eşit değildir operatörüne karşılık sayabileceğimiz NOT IN formu
kullanılabilir. Resim 7.42’deki örneğin düzeltilmiş
halini yazarsak;

SELECT * FROM il WHERE [PLAKA] IN
(SELECT [IL_PLAKA] FROM subeler WHERE [SUBE_SAYISI] = 0);
şeklinde olacaktır.
(SELECT [IL_PLAKA] FROM subeler WHERE [SUBE_SAYISI] = 0);
Alt sorgusu, subeler konumsal nesne tablosundan SUBE_SAYISI 0 olan IL_PLAKA veri satırlarını seçer (Resim 7.42). Bu seçim sonucu gelen şube
sayısı olmayan dokuz şehrin plaka numarası üst
sorguya gönderilir.
SELECT * FROM il WHERE [PLAKA] IN
<alt sorgu>
SQL komut dizini, il konumsal nesne tablosunun PLAKA veri sütununun satırlarını, alt sorgudan
gelen veri listesinde sorgulayarak olanları gösterir.

Resim 7.44 Alt sorguyla değer gruplayarak sorgulama ve gösterimi

Grup halindeki veri satırlarının büyüklük ve küçüklük karşılaştırmaları, ANY ve ALL operatörleri yardımıyla gerçekleştirilir. ANY ve ALL operatörleri, SQL dizisindeki yazılımlarında, kendinden önce eşittir
(=), eşit değildir (<>), büyüktür (>), küçüktür (<), küçük eşittir (<=) ya da büyük eşittir (>=) karşılaştırma
operatörleriyle kullanılır. ANY operatörü üst sorguda belirtilen veri değerlerinin, alt sorgu sonucu gelen
ölçüt olarak değerlendirilecek liste halindeki verilerden en az birine belirtilen operatöre göre uygunluğunu
sorgular. Büyüktür ve küçüktür operatörüyle kullanıldığında üst sorgudaki değeri, büyüktür operatöründe
listedeki en küçük veri değerine göre, küçüktür operatöründe listedeki en büyük veri değerine göre sorgular. ALL operatörü üst sorguda belirtilen veri değerlerinin, alt sorgu sonucu gelen ölçüt olarak değerlendirilecek liste halindeki verilerin hepsine birden belirtilen operatöre göre uygunluğunu sorgular. Büyüktür
operatörüyle kullanıldığında, ölçüt listesindeki en büyük değerden büyük olanları, küçüktür operatörüyle
kullanıldığında, ölçüt listesindeki en küçük değerden küçük olanları sorgulayacaktır.
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Resim 7.45 Alt sorguyla değer gruplamada ALL ve ANY operatörlerinin kullanımı

ÖÇ 6 Alt sorguyu tanımlayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Alt sorguları oluştururken
dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir?

Alt sorguyla, öznitelik verilerine bağlı sorgulama seçeneklerini karşılaştırınız. Sizce öznitelik verilerine bağlı
sorgulama seçenekleri her
türlü alt sorgunun karşılığını oluşturabilir mi?

Birden fazla veri satırını
sorgulayan operatöre birden
fazla veri değeri gönderilebilir mi? Örneklendirerek
tartışınız.

SORGULAMA YÖNTEMLERİ
Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının sorgu oluşturucularında, sorgu oluşturmaya başlamadan önce,
kullanılacak konumsal nesne tablosunun durumuna
(daha önce bir seçimde kullanılıp kullanılmadığına)
göre yöntemler belirlenebilmektedir. Bunlar;
• Yeni bir seçim yapmak (create a new selection),
öncesinde herhangi bir konumsal nesne tablosu ya da katmanından bir seçim yapılmadığı sürece kullanılan sorgu yöntemidir.
• Seçilmiş kayıtlara eklemek (add to current
selection), sorgulama sonucu yapılan bir seçimin üstüne yeni ölçütte bir sorgu sonu-

•

•

cunu eklemek için kullanılan yöntemdir.
Burada daha önce yapılan seçimde hangi
sorgu yolunun kaç kez kullanıldığının bir
önemi yoktur.
Seçilmiş kayıtlardan çıkartmak (remove from
current selection), sorgulama sonucu yapılan
bir seçimin sonucundan, yeni bir sorgu yoluyla yapılan seçimin sonuçlarını çıkartmak
için kullanılan bir yöntemdir.
Seçilmiş kayıtlar içinden seçmek (select from
current selection), elde edilen seçimin sonucundan yeni bir seçim yapmak için kullanılan yöntemdir.
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Bu yöntemler sorgu oluşturucunun, SQL komut dizisi penceresinde mantık operatörleri ile de
oluşturulabilir. CBS yazılımları en sık kullanılabilecek yöntemler için bu gibi hazır fonksiyonlar
oluşturmaktadır. Bu fonksiyonların çeşitliliği de
yazılımdan yazılıma değişiklik gösterebilir.

Yeni Bir Seçim Yapmak
Bölüm başından beri yapılan uygulamaların
hepsi, yeni bir seçim yapma yöntemine bir örnektir.
Herhangi bir konumsal nesne tablosu ya da katmanından bir seçim yapılmadığı sürece kullanacağımız

seçim yöntemidir. Genelde yöntemin belirlendiği
seçenek listelerinde saptanmış olarak gelir.

Seçilmiş Kayıtlara Eklemek
Yöntem önceden elde edilmiş seçim kümesine,
sorgu sonucu seçilen kayıtların eklenmesi işlemini
gerçekleştirir (Resim 7.46). Sorguların aynı konumsal nesne tablosunda yapılması gerekir. Eğer
yalnızca öznitelik verilerine bağlı bir sorgulama
yapılıyorsa aynı seçim sonucu mantık operatörlerinden OR kullanılarak tek sorguda elde edilebilir.

Resim 7.46 Varsayılan sorguya ekleme yöntemi

Seçilmiş Kayıtlardan Çıkartmak
Yöntem, önceden elde edilmiş seçim kümesinden sorgu sonucu seçilen kayıtların çıkartılması işlemini
gerçekleştirir (Resim 7.47). Benzer şekilde bu yöntemde de sorguların aynı konumsal nesne tablosunda yapılması gerekir. Eğer yalnızca öznitelik verilerine bağlı bir sorgulama yapılıyorsa aynı seçim sonucu mantık
operatörlerinden AND NOT kullanılarak tek sorguda elde edilebilir.

Resim 7.47 Varsayılan sorgudan çıkarma yöntemi
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Seçilmiş Kayıtlar İçinden Seçmek
Yöntem, tüm tablo kayıtlarından değil, önceden elde edilmiş seçim kümesi içinden sorgu işlemini
gerçekleştirir (Resim 7.48). Eğer yalnızca öznitelik verilerine bağlı bir sorgulama yapılıyorsa aynı seçim
sonucu mantık operatörlerinden AND kullanılarak tek sorguda elde edilebilir.

Resim 7.48 Varsayılan sorgudan seç yöntemi
ÖÇ 7 Sorgulama yöntemlerini açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Öznitelik verilerine bağlı sorgulama yöntemlerinden, seçilmiş kayıtlara
eklemek, mantıksal operatörlerden hangisinin kullanımıyla benzerlik gösterir? Bir örnekle açıklayınız.

Bir kentsel dönüşüm projesi için öznitelik verilerine
bağlı sorgulama yöntemlerinden en az üçünü kullanmanız gereken bir senaryo
oluşturunuz.

Mantıksal operatörlerle öznitelik verilerine bağlı sorgulama yöntemlerini karşılaştırarak benzerliklerini
tartışınız.

SORGULAMA SONUÇLARIYLA TEMATİK GÖSTERİMLER
Tematik gösterim, çalıştığımız konumsal veritabanı verilerinin, kullanım amacına uygun anlaşılabilir
şekilde görsel olarak düzenlenmesidir. Tematik gösterimi sorgulama için düşündüğümüzde, sorgulama sonucu oluşan konumsal nesne tablolarının ve görsel öğelerinin düzenlenmesi anlamı çıkmaktadır. Tablolarla
ilgili düzenlemeler SQL yardımcı fonksiyonlarıyla yapılabildiği gibi, aynı sonuca coğrafi bilgi sistemleri
yazılımlarının arayüzlerinde birkaç kolay işlemle de ulaşılabilmektedir.
Örneğin, önceki örneklerde gerçekleştirdiğimiz sorgulamalarda, sorgu sonucu seçtiğimiz konumsal
nesneler, konumsal nesnenin tipine göre (nokta, çizgi ya da poligon) o nesneyi oluşturan nokta, çizgi ya
da çizgilerin açık mavi tonuyla renklendirilerek gösterilmiştir. Bu gösterimde değişiklik yapılabilir. Yapılan
sorgu sonucu oluşan seçimin tersinin (switch selection) seçimi ve gösterimi de uygulanabilir (Resim 7.49).
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Resim 7.49 Sorgu seçeneklerinden seçim temasının düzenlenmesi

Yapılan sorgu sonucu oluşan seçim tek başına bir konumsal nesne tablosu olarak gösterilebilir ve görüntülenebilir (Resim 7.50).

Resim 7.50 Sorgu sonucunun tek başına gösterimi

Yapılan sorgu sonucunun üzerinde ayrıca çalışılıp konumsal nesne tablosunda ve tematik gösteriminde
düzenlemeler yapılmak isteniyorsa, sorgu sonucu ayrı bir katman olarak oluşturulabilir. Bu ayrı katman veritabanı içerisinde sorgu ile ilgili tablolarda saklanır. Sorgunun sonucu veritabanı tablosu olarak oluşturulur
ve konumsal nesne tablosuyla nesne kimlik numarası üzerinden (OBJECT ID) ilişkilendirilir (Resim 7.51).
Ayrıca sorgu sonucunu veritabanının dışına da katman olarak aktarabilirsiniz (export). Sorgu sonucu
dışarı aktarıldığında, seçilen verilerin öznitelik, alan ve uzunluk bilgileri veritabanı dosyası (dbf), geometri,
projeksiyon ve gösterim bilgileri şekil dosyası (shape file) içinde saklanacaktır. Bu ayrımdan sonra sorgu
sonucu için detaylı tematik gösterim yapılabilir.
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Resim 7.51 Sorgu sonucundan yeni katman oluşturma

Sorgu sonucu oluşturulan konumsal veritabanı tablolarında da
düzenlemeler ve raporlamalar yapılabilir. Bir veri sütundaki veri
yığınının eşsiz olanları görüntülenebilir, veri sütunları veri tipine
göre büyükten küçüğe, küçükten
büyüğe, alfabetik sırada ya da tarih
sırasına göre gösterilebilir. Sorgu
sonucu gelen tablodan istatistiksel
grafikler oluşturulabilir, veri sütunundaki farklı veri değerlerinin
sayısı rapor olarak oluşturulabilir,
veri sütunundaki değer aralıkları
(maksimum-minimum) gösterilebilir ve veri değerlerinin ortalaması,
toplamı ya da standart sapma gibi
hesaplamaların grafiklerle beraber
gösterimi yapılabilir.

Resim 7.52 Sorgu sonucundan tematik gösterim

ÖÇ 8 Sorgulama sonuçlarıyla tematik gösterimleri uygulayabilme

Araştır 5

Sorgulamaların
tematik
gösterimi nasıl gerçekleştirilir ve sorgulama nasıl dışarı
aktarılabilir?

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Farklı tematik haritaları
inceleyerek, tematik haritaların temel bileşenleri nelerdir listeleyiniz.

Bir çalışmanın, bir analizin ya da değerlendirmenin
sonucunu görsellerle anlatmak niçin ifade yönünden
üstünlük sağlar? İmgelerin
insan algısı üzerindeki etkisi
nedir tartışınız.
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ÖÇ 1

Öznitelik verilerine bağlı
sorgulamaları tanımlayabilme

ÖÇ 2

SELECT-FROM-WHERE komut
blokunu açıklayabilme

Öznitelik Verilerine Bağlı
Sorgulamalar

Özniteliğe bağlı sorgulamalar, haritadaki veri katmanlarının yazınsal verilerinin, belirtilen koşullara göre seçiminin yapıldığı tematik sorgulamalardır. Yapılan sorgulama sonucunun harita üstünde görüntülenebilmesi yani öznitelik verilerinden harita elemanlarına ulaşılabilmesi ve tersi yöntemiyle harita elemanlarından öznitelik verilerine ulaşılabilmesi coğrafi bilgi sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları
da tablolar içinde sakladığı verilerini sorgularken, veritabanı platformunda veri sorgulama için geliştirilmiş araç
olan SQL’i kullanır. CBS yazılımları, veritabanı yapılarının çeşitliliğinden doğabilecek komut yazımı farklılıklarını azaltmak için sorgu oluşturucu arayüzler kullanır.
Bir sorgu, oluşturduğu sonuca göre iki şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar doğrudan sorgu (direct query) ve işleme
(manipulation) olarak tanımlanır.
• Doğrudan Sorgu (Direct Query): Kullanıcının doğrudan SQL ile ya da uygulama arayüzüyle (query builder)
veriye etkileşimli bir şekilde ulaşımıdır. Sorgu sonucunda istenen veriler ayrıştırılarak bir altküme tablosunda,
orijinal veri değiştirilmeden çıkarılırlar.
• İşleme (Manipulation): Kullanıcının sorgulama sonucu orijinal veriyi silmesi, güncellemesi veri eklemesi ya da
sorgulamadan elde edilen sonuçlarla yeni konumsal nesne veya konumsal bilgi yaratması işlemidir.
CBS yazılımlarında yapılan özniteliğe bağlı sorgulamalar doğrudan sorgu sınıfındadır.
SELECT-FROM-WHERE komut bloku SELECT ifadesinin en temel ve yaygın olarak kullanılan halidir. Seçme işlemi için kullanılan SELECT kendinden sonra gelen veri sütunu ya da sütunlarını seçer. Seçilmek istenen
sütunların ait olduğu tablo FROM ifadesinden sonra belirtilir. Yapılan sorgulama işleminde, veri sütunundaki
tüm veriler yerine, bir veya daha çok koşula bağlı veri satırlarını bulmak istiyorsak sorgulama dilinde belirtilen
sütundan sonra WHERE ifadesini kullanırız. Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının çoğunda bu komut blokuyla
yapılan seçimin harita üzerinde görüntülenmesini sağlayan kolaylaştırıcı arayüzler bulunmaktadır. Bu arayüzler;
SELECT * FROM <tablo adı> WHERE <sütun adı ve belirtilen koşul>;
hazır komut yapısını kullanırlar.
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Karşılaştırma operatörlerini
listeleyebilme

ÖÇ 4

Aritmetik operatörleri sıralayabilme

ÖÇ 5

Mantıksal operatörleri listeleyebilme

Sorgulama Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, bir ifadeyi başka bir ifadeyle kıyaslamak için kullanılır. Bu operatörler sadece aritmetiksel
değil aynı zamanda metin ve diğer tiplerdeki verilerin kıyaslanmasında da kullanılır. Metin ifadelerin karşılaştırılmasında, büyüktür ya da küçüktür gibi operatörler, metindeki harf dizininin alfabetik sıralamasına göre hareket ederler.
Sorgu oluşturmada en yaygın kullanılan karşılaştırma operatörleri şunlardır:
• (=) Eşittir operatörü, konumsal nesne tablosunda belirtilen ölçütün bulunduğu veri satırlarını seçmek için kullanılır.
• (>) Büyüktür operatörü, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden ölçüt değerden büyük olanları seçmek
için kullanılır.
• (>=) Büyük eşittir operatörü, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden, belirtilen değere eşit ve bu değerden büyük olanları seçmek için kullanılır.
• (<) Küçüktür operatörü, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden, belirtilen değerden küçük olanları
seçmek için kullanılmaktadır.
• (<=) Küçük eşittir operatörü, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden, belirtilen değere eşit ve bu değerden küçük olanları seçmek için kullanılır.
• (<>) Eşit değildir operatörü, konumsal nesne tablosunda, ölçüt olarak belirtilen verinin, bulunduğu satırların
dışında kalan satırları seçmek için kullanılır.
• (IN) Bu operatör, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden, ölçüt olarak belirtilmiş liste halindeki verilerin bulunduğu satırları seçmek için kullanılır.
• (BETWEEN) Bu operatör, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden ölçüt olarak belirtilen (X ve Y değerleri) değerler arasında olanları seçmek için kullanılan operatördür.
• (NULL) Bu operatör, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden değeri bilinmeyen satırları seçmek için
kullanılır.
• (LIKE) Bu operatör, konumsal nesne tablosunda bulunan verilerden belirlenen ölçüt karakter dizilimine benzer
olanları seçmeyi sağlar.

bölüm özeti

ÖÇ 3

Aritmetik operatörler sayısal veri tipli öznitelikler arasında işlem ve hesaplamalar yapmada kullanılırlar. Konumsal
veritabanlarında, öznitelik sorgulamasında en yaygın kullanılanları temel operatörler olan toplama, çıkarma, çarpma
ve bölmedir. Bu operatörlerden toplama ve çıkarma işlemi bazı veritabanlarında tarih veri tipi için de kullanılabilir.
• (+) Toplama operatörü, iki sayısal veri tipini ya da verilen iki tarih değerini toplar.
• (-) Çıkarma operatörü, iki sayısal veri tipini ya da verilen iki tarih değerini çıkarır.
• (*) Çarpma operatörü, iki sayısal veri tipini çarpar.
• (/) Bölme operatörü, iki sayısal veri tipini böler.
Mantıksal operatörler iki veya daha fazla koşulun belirtilmesine yardımcı olan ifadelerdir. Karmaşık koşullar ve
sorgular mantıksal operatörler yardımıyla oluşturulur. Bu işlemi, tekil koşulları ve farklı öznitelik karşılaştırmalarını
birbirlerine bağlayarak sağlar. Mantıksal operatörlerin çalışma prensibi Boole cebirine dayanır.
• (AND) And operatörü verilen her iki koşulu da sağlayanı sorgulayan operatördür.
• (OR) OR operatörü, verilen iki koşuldan en az birini sağlayanın sorgulandığı operatördür.
• (XOR) XOR operatörü, istenen koşulları sağlayanlardan, koşulların ikisini birden sağlayanların çıkarıldığı verileri sorgular.
• (NOT) NOT operatörü, mantıksal bir değişkeni bir argüman olarak alıp değerini tersine çevirmek için kullanır.
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ÖÇ 6

Alt sorguyu tanımlayabilme

bölüm özeti

Alt Sorgu

ÖÇ 7

Sorgulama yöntemlerini
açıklayabilme

Sorgulama Yöntemleri

ÖÇ 8

Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının sorgu oluşturucularında,
sorgu oluşturmaya başlamadan önce, kullanılacak konumsal
nesne tablosunun durumuna göre yöntemler belirlenebilmektedir. Bunlar;
• Yeni bir seçim yapmak (create a new selection), öncesinde herhangi bir konumsal nesne tablosu ya da katmanından bir
seçim yapılmadığı sürece kullanılan sorgu yöntemidir.
• Seçilmiş kayıtlara eklemek (add to current selection), sorgulama sonucu yapılan bir seçimin üstüne yeni ölçütte bir sorgu
sonucunu eklemek için kullanılan yöntemdir. Burada daha
önce yapılan seçimde hangi sorgu yolunun kaç kez kullanıldığının bir önemi yoktur.
• Seçilmiş kayıtlardan çıkartmak (remove from current selection), sorgulama sonucu yapılan bir seçimin sonucundan,
yeni bir sorgu yoluyla yapılan seçimin sonuçlarını çıkartmak için kullanılan bir yöntemdir.
• Seçilmiş kayıtlar içinden seçmek (select from current selection),
elde edilen seçimin sonucundan yeni bir seçim yapmak için
kullanılan yöntemdir.

Sorgulama sonuçlarıyla tematik
gösterimleri uygulayabilme

Sorgulama Sonuçlarıyla
Tematik Gösterimler
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Alt sorgu, öznitelik verilerine bağlı yazılan bir sorgulamanın içinde, konumsal veritabanının veri kaynakları tarafından da desteklenen komutlarla yeni bir sorgu yaratma işlemdir. Bir fonksiyonu
ifade etmede, birden fazla işlemin kümelenmesinde ya da sorgulamada, karşılaştırmaya değer yaratma için kullanılabilir.

Tematik gösterim, çalıştığımız konumsal veritabanı verilerinin
kullanım amacına uygun, anlaşılabilir şekilde görsel olarak düzenlenmesidir. Tematik gösterimi sorgulama için düşündüğümüzde sorgulama sonucu oluşan konumsal nesne tablolarının
ve görsel öğelerinin düzenlenmesi anlamı çıkmaktadır. Tematik
gösterim ile yapılan sorgu sonucu oluşan seçim tek başına bir konumsal nesne tablosu olarak gösterilebilir, sorgu sonucu ayrı bir
katman olarak oluşturulabilir, sorgu sonucu veritabanının dışına
katman olarak aktarılabilir, sorgu sonucu oluşturulan konumsal
veritabanı tablolarında düzenlemeler ve raporlamalar yapılabilir.

Konumsal Veritabanı-I

1 Konumsal nesnelerin konum bilgileri veritabanında hangi tür veri formatında saklanır?
Text (Metin)
Float (Ondalık Sayı)
Binary (İkili)
Date (Tarih)
Integer (Tamsayı)

2

CBS yazılımları, konumsal nesne tabloları içinde saklanan öznitelik verilerini sorgularken
hangi bilgisayar dilini kullanır?
A.
B.
C.
D.
E.

JAVA
SQL
XML
C++
Fortran

3 Öznitelik sorgusunda sorgunun yapılacağı
konumsal nesne tablosu, hangi SQL ifadesinden
sonra gelir?
A.
B.
C.
D.
E.

SELECT
FROM
WHERE
NULL
LIKE

4 Aşağıdakilerden hangisi bir karşılaştırma operatörüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

BETWEEN
AND
WHERE
OR
XOR

5 Aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak belirtilen verinin, bulunduğu satırların dışında kalan satırları seçmek için kullanılır?
A.
B.
C.
D.
E.

NOT IN
>=
NULL
NOT =
<>

A. SELECT * FROM
adi] LIKE ‘*B’;
B. SELECT * FROM
adi] IS ‘B*’;
C. SELECT * FROM
adi] LIKE ‘*B*’;
D. SELECT * FROM
adi] LIKE ‘B*’;
E. SELECT * FROM
adi] IS ‘B*’;

sokak WHERE [sokak_
sokak WHERE [sokak_
sokak WHERE [sokak_
sokak WHERE [sokak_
sokak WHERE [sokak_

neler öğrendik?

A.
B.
C.
D.
E.

6 Aşağıdaki komut dizilerinden hangisi kişisel
konumsal veritabanında (personal geodatabase) sokak tablosundan, sokak_adi veri sütunundan baş
harfi B ile başlayan sokakları seçer?

7 Öznitelik sorgulaması için verilen her iki koşulun da gerçekleşmesini sağlayan mantıksal operatör aşağıdakilerden hangisidir?
A. AND
C. XOR
E. ALL

B. OR
D. NOT

8 Aşağıdaki alt sorgu ilkelerinden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.

Alt sorgu parantez içinde yazılır.
Alt sorgu kendi sonucunu manipüle edemez.
Alt sorgu karşılaştırma operatöründen önce gelir.
Alt sorgu NULL değeriyle dönerse ana sorgu
seçim yapamaz.
E. Tek veri satırı sorgulayan operatöre tek bir veri
değeri gönderilmelidir.

9 Üst sorguda belirtilen veri değerlerinin, alt
sorgu sonucundan gelen ölçüt değerlerinden en az
birine eşit olması hangi iki operatörün birlikte kullanılmasıyla sorgulanır?
A. =ALL
C. <> ANY
E. <>ALL

B. =IN
D. =ANY

10 Öznitelik verilerine bağlı sorgulama çeşitlerinden “seçilmiş kayıtlara ekleme” yöntemi, sorgulama sonucu yapılan bir seçimin üstüne yeni ölçütte bir sorgu sonucunu eklemek için kullanılır. Bu
yöntemin gerçekleştirdiği işlemi mantık operatörlerinden hangisi ile gerçekleştirebiliriz?
A. XOR
C. AND
E. OR

B. NOT
D. ADD
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1. C

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Öznitelik Verilerine
Bağlı Sorgulamalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Öznitelik Verilerine
Bağlı Sorgulamalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Alt Sorgu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Alt Sorgu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Sorgulama Yöntemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

7
Araştır 1

Doğrudan Sorgu, kullanıcının doğrudan SQL ile ya da uygulama arayüzüyle
veriye etkileşimli bir şekilde ulaşımıdır. Sorgu sonucunda istenen veriler ayrıştırılarak bir altküme tablosunda, orijinal veri değiştirilmeden çıkarılırlar.
İşleme, kullanıcının orijinal veri üstünde değişiklik yapabildiği sorgulamalardır. Kullanıcının sorgulama sonucu orijinal veriyi silmesi, güncellemesi veri
eklemesi ya da sorgulamadan elde edilen sonuçlarla yeni konumsal nesne veya
konumsal bilgi yaratması işlemidir.

1

3

2

1

Araştır 2

3

2

1

3

2
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Resimdeki Venn diyagramında taralı alanı ifade eden mantıksal gösterim, (3 XOR 1) AND 2 şeklindedir. Bu gösterimin soruda belirtilen koşullara göre SQL ifadesi;
SELECT * FROM bina WHERE
([YAPI_TURU] <>’YIĞMA’ XOR [KAT_ADEDI] > 5)
AND ([YAPIM_YILI] < 2010;
şeklindedir.
Resimdeki Venn diyagramında taralı alanı ifade eden mantıksal gösterim, (2 OR 1) NOT 3 şeklindedir. Bu gösterimin soruda belirtilen koşullara göre SQL ifadesi;
SELECT * FROM bina WHERE
([YAPIM_YILI] < 2010 OR [KAT_ADEDI] > 5) NOT
[YAPI_TURU] <>’YIĞMA’;
şeklindedir.
Resimdeki Venn diyagramında taralı alanı ifade eden mantıksal gösterim, 3 OR (2 XOR 1) şeklindedir. Bu gösterimin soruda belirtilen koşullara göre SQL ifadesi;
SELECT * FROM bina WHERE
[YAPI_TURU] <>’YIĞMA’ OR ([YAPIM_YILI] < 2010
XOR [KAT_ADEDI] > 5);
şeklindedir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı
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Araştır 3

Öznitelik verilerinin sorgulanmasında kullanılacak alt sorguları oluştururken
dikkat edilmesi gereken bazı ilkeler vardır. Bunları sıralarsak;
• Alt sorgu parantez içine alınmalıdır.
• Alt sorgu karşılaştırma operatörünün sağında yer almalıdır.
• Alt sorgu kendi sonucunu manipüle edemez.
• Tek bir veri satırını sorgulayan operatöre alt sorguyla tek bir veri değeri
gönderilmelidir.
• Eğer alt sorgu ana sorguya bulduğu veri değeri olarak NULL değeri ile
dönüş yapıyorsa, ana sorgu hiçbir seçim yapamayacaktır.

Araştır 4

Seçilmiş kayıtlara eklemek (add to current selection), sorgulama sonucu yapılan
bir seçimin üstüne yeni ölçütte bir sorgu sonucunu eklemek için kullanılan
yöntemdir. Eğer yalnızca öznitelik verilerine bağlı bir sorgulama yapılıyorsa,
aslında iki farklı sorgu koşulunun sonuçlarını birleştirmek anlamına gelir. Birleştirme sonucu iki koşuldan da gelen aynı sonuçlar varsa sonuç verileri tekrarlanmadan gösterilir. Bu sonucu veren mantıksal operatör OR operatörüdür.
Örneğin, bina tablosunda belirtilen iki koşul şunlar olsun;
• yapı türü “yığma” olan
veya
• kat adedi “1” olan
Sorgu yöntemleriyle birinci sorguyu “yeni bir seçim yapmak” (create new selection) yöntemiyle yapalım;
SELECT * FROM bina WHERE [YAPI_TURU]=’YIĞMA’,
Bu ifade bina konumsal nesne tablosundan kat adedine bakmaksızın YAPI_
TURU yığma olan tüm binaları seçecektir. Bu seçimde 2, 3 ya da daha fazla
katlı binalar olabilir. Koşul yalnızca binaların yapı türünün yığma olmasıdır.
Yaptığımız seçimin üstüne, “seçilmiş kayıtlara eklemek” (add to current selection)
yöntemiyle ikinci sorgumuzu gerçekleştirdiğimizde;
SELECT * FROM bina WHERE [KAT_ADEDI]=1;
şeklinde olacaktır. Bu ifade bina konumsal nesne tablosundan yapı türlerine
bakmaksızın KAT_ADEDI bir olan tüm binaları seçecektir. Bu seçimde de
bina yapı türleri karkas, betonarme,, yığma vb. özellikler olabilir. Çünkü koşul
yalnızca binaların 1 katlı olmasıdır.
Seçilen yöntem gereği ikinci koşula göre elde edilen seçim kümesi, YAPI_
TURU yığma olan binalara eklenecektir.
Eğer bu işlemi OR operatörüyle gerçekleştirilecek sorguyu yazarsak;
SELECT * FROM bina WHERE [YAPI_TURU]=’YIĞMA’ OR WHERE
[KAT_ADEDI]=1;
şeklinde olacaktır. Bu ifade bina konumsal nesne tablosundan yapı türü “yığma” veya kat adedi “1” olan binaları seçecektir. Kavram olarak ilk gerçekleştirilen çifte sorgu mantıksal operatörle gerçekleştirilen ikinci sorguyla aynı şeyi
ifade etmekte ve aynı sonucu vermektedir.

Araştır 5

Tematik gösterimi sorgulama için düşündüğümüzde, sorgulama sonucu oluşan konumsal nesne tablolarının ve görsel öğelerinin düzenlenmesi anlamı
çıkmaktadır. Tablolarla ilgili düzenlemeler SQL yardımcı fonksiyonlarıyla
yapılabildiği gibi, aynı sonuca coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının arayüzlerinde birkaç kolay işlemle de ulaşılabilme Yapılan sorgu sonucunun üzerinde
ayrıca çalışılıp konumsal nesne tablosunda ve tematik gösteriminde düzenlemeler yapılmak isteniyorsa, sorgu sonucu ayrı bir katman olarak oluşturulabilir. Bu ayrı katman veritabanı içerisinde sorgu ile ilgili tablolarda saklanır.
Sorgunun sonucu veritabanı tablosu olarak oluşturulur ve konumsal nesne
tablosuyla nesne kimlik numarası üzerinden ilişkilendirilir. Ayrıca sorgu sonucu veritabanının dışına da katman olarak export komutuyla aktarılabilir.
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Bölüm 8

öğrenme çıktıları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konuma Dayalı
Sorgulamalar
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Konuma Dayalı Sorgulama Arayüzleri
1 Konuma dayalı sorgulama kavramını
açıklayabilme
2 Konuma dayalı sorgulama arayüzlerini
anlatabilme

2

Konuma Dayalı Sorgulamada Seçme
Yöntemleri
3 Seçme yöntemlerini karşılaştırabilme

Konuma Dayalı Sorgulama Operatörleri
4 Konuma dayalı sorgulama operatörlerini
listeleyebilme

Anahtar Sözcükler: • Konuma Dayalı Sorgulama • Kesişen • Belirli Uzaklıkta Olan • İçine Düşen
• Tümüyle İçine Düşen • İçinde Olduğu • Sınırı Kesen • Orta Kenar Paylaşan

190

Konumsal Veritabanı–I

GİRİŞ
Standart veritabanları ile karşılaştırıldığında konumsal veritabanlarının en güçlü yanı konuma dayalı sorgulama yetenekleridir. Konuma dayalı sorgulama, standart veritabanı ortamında yapılamaz.
Konumsal nesnelerin nitelik, nicelik ve konum
verilerinin bir arada depolandığı ve işlendiği konumsal veritabanları, konuma dayalı sorgulama yapabilme gücünü Coğrafi Bilgi Sistemlerinden alır.
Konuma dayalı sorgulama çevremizdeki konumsal
nesnelerin nerede bulunduklarını, etrafındaki diğer
konumsal nesnelerle ilişkilerini öğrenmek için yapılır. Örneğin yeni nesil akıllı telefonlarda bulunduğumuz yere en yakın eczane, restoran vb. diğer
konumsal nesnelerin nerede olduğunu belirlemede
konuma dayalı sorgulama kullanılır. Google Maps
gibi konumsal veritabanına erişen yazılımlar ile belirtilen yere hangi yoldan giderim sorusu, konuma
dayalı sorgulamaya örnek olarak verilebilir.
Konuma dayalı sorgulamada Veritabanı Yönetim Sistemi tarafından sağlanan standart sorgulama arayüzleri yeterli olmadığı için Coğrafi Bilgi
Sistemleri yazılımları içinde özel konuma dayalı
sorgulama arayüzleri tasarlanmıştır. Yapılandırılmış Sorgulama Dili SQL, konumsal nesnelerin
birbirleri ile olan konumsal ilişkilerini işlemekte
ve konuma dayalı sorgulama yapmakta yetersiz
kalmaktadır. Standart veritabanlarında Veritabanı
Yönetim Sistemi gerek olmadıkça tablolarda depolanan kayıtlara erişim sağlamaz, ancak listelenmek
istenen kayıtlar SQL yardımı ile görüntülenir. Bu
yapı Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarında tersine işler. CBS yazılımları önce tüm kayıtlara erişim
sağlar ve kayıtları konumsal nesne olarak yazılım
arayüzünde görüntüler. Konumsal veritabanlarında sorgulama ve seçme işlemleri erişilen kayıtlar
üzerinden CBS yazılımı arayüzü ile yapılır.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde sorgulama öznitelik
verilerine bağlı ve konuma dayalı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Kitabımızın yedinci ünitesinde
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde öznitelik verilerine
bağlı sorgulamalar anlatılmıştır. Konumsal veritabanında nitelik, nicelik ve konum verisi tek bir tablo altında depolanabilir. Eğer tablolar arası ilişkiler

gerekiyorsa öznitelik verileri farklı tablolar içinde
de bulunabilir. Her iki sorgulama türü için Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarında özel geliştirilmiş
arayüzler bulunur. Sunulan arayüzler konumsal
nesneleri nitelik, nicelik ve konum verilerine göre
sorgulama olanağı sağlar.

KONUMA DAYALI SORGULAMA
ARAYÜZLERİ
Konuma dayalı sorgulama yapabilmek için CBS
yazılımları tarafından özel arayüzler tasarlanmıştır.
Konuma dayalı sorgulamada konumsal nesnelerin
birbirleri ile olan konumsal ilişkileri kullanıldığı
için genellikle birden fazla konumsal nesne katmanı bulunur. Sorgulama sonucu içinden veri seçilecek katman hedef katman (target layer), hedef katmanın sorgulanan ilişkilerinin bulunduğu katman
kaynak katman (source layer) olarak tanımlanır.
Kaynak katmanla olan konumsal ilişkiler birden
fazla katman içinde aranacaksa, hedef katman birden fazla katman olarak belirlenir. İlişkiler sadece
bir katman içinde sorgulanacaksa hedef katman ile
kaynak katman aynı seçilir (Resim 8.1).

Resim 8.1 ArcGIS yazılımı konuma dayalı sorgulama
arayüzünde hedef ve kaynak katman gösterimi f
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Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarında öznitelik verilerine bağlı ya da konuma dayalı sorgulamalar Veritabanı
Yönetim Sistemleri tarafından kullanılan SQL ile yapılan
sorgulamalara benzer. Sorgulama işlemi konumsal veritabanı tablolarında bulunan kayıtların, seçilmesi ve gösterilmesi ilkesine dayanır. CBS yazılımları, sorgulama öncesi
tablodaki tüm kayıtlara erişerek harita arayüzünde gösterdiği için, sorgulama sonucu seçilmiş kayıtların gösterimi
farklı bir renk ile belirtilir. Sorgulamada temel ilke kayıt
seçimi ve gösterimidir. CBS platformunda geliştirilen sorgulama arayüzlerinde kullanıcılara genellikle 4 farklı seçme yöntemi (selection method) sunulur. Bu yöntemler;
• Hedef katmanlardan yeni bir seçim yapmak (select
features from)
• Seçilmiş kayıtlara eklemek (add to the currently selected features)
• Seçilmiş kayıtlardan çıkartmak (remove from the
currently selected features)
• Seçilmiş kayıtların içinden seçmek (select from the
Resim 8.2 ArcGIS yazılımı konuma dayalı
currently selected features)
sorgulama seçme yöntemleri
olarak sıralanabilir (Resim 8.2).
Konuma dayalı sorgulama arayüzlerinde diğer bir
parametre konuma dayalı sorgulama operatörleridir.
Konuma dayalı sorgulama operatörleri için her ne kadar Open Geospatial Consortium (OGC) tarafından
tanımlanan standart bir çerçeve bulunsa da her yazılım
kendi yetenekleri doğrultusunda konuma dayalı sorgulama operatörlerini çeşitlendirmiştir. En çok kullanılan
temel konuma dayalı sorgulama operatörleri;
• Kesişenleri seç (intersect)
• Belirli uzaklıkta olanları seç (are within a distance of)
• İçinde olduğunu seç (contain)
• Tümüyle içinde olduğunu seç (completely contain)
• İçine düşenleri seç (are within)
• Tümüyle içine düşenleri seç (are completely within)
• Sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline of)
• Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)
şeklinde listelenebilir (Resim 8.3).

Resim 8.3 ArcGIS yazılımı konuma dayalı sorgulama
operatörleri
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ÖÇ 1 Konuma dayalı sorgulama kavramını açıklayabilme
ÖÇ 2 Konuma dayalı sorgulama arayüzlerini anlatabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Konuma dayalı sorgulama
arayüzlerinde tanımlanan
kaynak ve hedef katman
kavramları ne ifade eder?

Konuma dayalı sorgulamalarla, özniteliğe bağlı sorgulamalar karşılaştırıldığında
ne gibi ayrımlar göze çarpmaktadır?

CBS yazılımlarını diğer
veritabanı yazılımlarından
üstün kılan yönlerini tartışınız.

KONUMA DAYALI SORGULAMADA
SEÇME YÖNTEMLERİ
Konuma dayalı sorgulamada seçme yöntemlerini
açıklayabilmek için hedef katman ve kaynak katman
kavramlarını kısaca hatırlayalım. Sorgulama sonucu
içinden veri seçilecek katman hedef katman (target
layer), hedef katmanın sorgulanan ilişkilerinin bulunduğu katman kaynak katman (source layer) olarak tanımlanır. Dolayısı ile gösterimde farklı renkle
belirtilecek kayıtlar hedef katman tablolarından,
diğer bir ifade ile hedef katman olarak belirlenmiş
konumsal nesne tablolarından seçilecektir.

Hedef Katmanlardan Yeni Bir Seçim
Yapmak
En çok kullanılan seçim yöntemlerinden biri
olan bu seçim yöntemi, hedef katman olarak belirlenen konumsal nesne tablolarından daha önce
herhangi bir seçim yapılmadan, doğrudan kaynak

katman ile konuma dayalı sorgulama operatörü
gereğince konumsal ilişkisi bulunan hedef katman
kayıtlarının seçimini ifade eder.
Seçme yöntemlerinin tümünü gerçek hayatta
karşı karşıya kalabileceğimiz bir örnek ile açıklamaya çalışalım. Bunun için önce hedef katmanlardan yeni bir seçim yapmak (select features
from) için hedef katmanımız bina katmanı, kaynak katmanımız ise fay katmanı olsun. Çalışma
yapılan bölgede iki adet fay hattı ve toplam 882
bina bulunmaktadır. Haritada mor renkli çizgi ile gösterilmiş fay hatlarını kaynak katmanı
olarak belirledikten sonra fay hatlarının üzerine
inşa edilmiş binaları bulmak için kesişenleri seç
(intersect) operatörünü kullanarak sorgulamamızı
çalıştıralım. Seçilen kayıtların bina katmanının
öznitelik tablosunda ve haritada açık mavi renkle işaretlendiği görülecektir. Böylece toplam 882
binadan 48 adet binanın fay hatları üzerine inşa
edildiği bulunmuştur (Resim 8.4).
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Resim 8.4 Hedef katmanlardan yeni bir seçim yapmak

Seçilmiş Kayıtlara Eklemek
Bu seçim yöntemi, hedef katman olarak belirlenen konumsal nesne tablolarından daha önce seçilmiş kayıtlara, yapılan yeni sorgulama sonuçlarını
ekleme işlemini ifade eder.
Senaryomuzun ikinci aşamada seçilmiş kayıtlara eklemek (add to the currently selected features)
için hedef katmanımız yine bina katmanı olarak
kalsın, ancak kaynak katmanımızı zemin katmanı
olarak seçelim. Örnek senaryoda sağlam olmayan
ve az sağlam zemin üzerine inşa edilen binaları, fay
hatları üzerine yapılmış binalara ekleyerek herhangi bir deprem anında riskli olan binaları bulmaya
çalışalım. Bunun için önce binalar katmanındaki
seçilmiş binaları kaybetmeden sağlamlık kriteri sağlam değil (kırmızı) ve az sağlam (turuncu) zemin
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poligonlarını seçelim. Daha sonra kaynak katmanı
olarak belirlediğimiz zemin katmanı için seçilmişleri kullan (use selected features) kutucuğunu işaretleyelim. Sağlam olmayan ve az sağlam zemin üzerine
inşa edilmiş binaları bularak fay hatları üzerine inşa
edilmiş binalara eklemek için seçilmiş kayıtlara
eklemek (add to the currently selected features) seçme
yöntemini kullanalım. Yine kesişenleri seç (intersect)
operatörünü kullanarak sorgulamamızı çalıştıralım.
Kırmızı ve turuncu zemin poligonları ile kesişen
tüm kayıtların bir önceki seçimdeki fay hatları ile
kesişen binalara eklendiği, seçilen binaların 48’den
299’a çıktığı görülecektir. Seçilmiş tüm kayıtların
bina katmanının öznitelik tablosunda ve haritada
açık mavi renkle işaretlenmiş olduğuna dikkat edilmelidir (Resim 8.5).
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Resim 8.5 Seçilmiş kayıtlara eklemek

Seçilmiş Kayıtlardan Çıkartmak
Bu seçim yöntemi, hedef katman olarak belirlenen konumsal nesne tablolarından daha önce seçilmiş kayıtlar içinden, yapılan yeni sorgulama sonuçlarını çıkartma işlemini ifade eder.
Üçüncü aşamada seçilmiş kayıtlardan çıkartmak (remove from the currently selected features)
için hedef katmanımız bina katmanı, kaynak katmanımız zemin katmanı olarak kalsın. Senaryomuzun bu aşamasında orta sağlam, sağlam ve çok
sağlam zemin üzerine inşa edilen binaları, seçilmiş
bina kayıtlarından çıkartarak herhangi bir deprem
anında daha riskli olan sağlam olmayan ve az sağlam zemin üzerinde inşa edilmiş binaları bulmaya
çalışalım. Bunun için önce binalar katmanındaki
seçilmiş binaları kaybetmeden, kırmızı ve turuncu
poligonlardaki seçimi kaldırarak, sağlamlık kriteri

orta sağlam, sağlam ve çok sağlam olan sarı ve yeşil tonlarındaki zemin poligonlarını seçelim. Daha
sonra kaynak katmanı olarak belirlediğimiz zemin
katmanı için seçilmişleri kullan (use selected features) kutucuğunu işaretleyelim. Orta sağlam, sağlam
ve çok sağlam zemin üzerine inşa edilmiş binaları
bularak, seçilmiş bina kayıtlarından çıkartmak için
seçilmiş kayıtlardan çıkartmak (remove from the
currently selected features) seçme yöntemini kullanalım. Tekrar kesişenleri seç (intersect) operatörünü
kullanarak sorgulamamızı çalıştıralım. Sarı ve yeşil
tonlarındaki zemin poligonları ile kesişen bina kayıtlarının bir önceki seçimden çıkarıldığı, seçilen
binaların 299’dan 230’a indiği görülecektir. Seçili
kalan kayıtların bina katmanının öznitelik tablosunda ve haritada açık mavi renkle işaretlenmiş olduğuna dikkat edilmelidir (Resim 8.6).
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Resim 8.6 Seçilmiş kayıtlardan çıkartmak

Seçilmiş Kayıtlar İçinden Seçmek
Bu seçim yöntemi, hedef katman olarak belirlenen konumsal nesne tablolarından daha önce seçilmiş kayıtlar içinden, yapılan yeni sorgulama sonuçlarını seçme işlemini ifade eder. Burada koşulu
sağlayıp sağlamadığına bakılan konumsal nesne kayıtları yalnızca önceden seçilmiş kayıtlardır. Diğer
bir deyişle bu yöntemde önceden seçilmiş kayıtlar
içinden kriterler değiştirilerek yeniden seçim yapılır.
Son aşamada seçilmiş kayıtlar içinden seçmek
(select from the currently selected features) için hedef
katmanımız yine bina katmanı olarak kalsın, ancak
kaynak katmanımızı tekrar fay katmanı olarak değiştirelim. Senaryonun son basamağında seçilmiş
kayıtlar içerisinden kuzeydeki fay hattına 30 metre
yakınlıkta inşa edilen binaları bulmaya çalışalım.
Bunun için önce binalar katmanındaki seçilmiş binaları kaybetmeden, zemin poligonlarındaki seçimi
kaldırarak, kuzeydeki fay hattını seçelim. Daha
sonra kaynak katmanı olarak belirlediğimiz fay katmanı için seçilmişleri kullan (use selected features)
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kutucuğunu işaretleyelim. Kuzeydeki fay hattına
30 metre yakınlıkta inşa edilmiş binaları seçilmiş
bina kayıtları içinden seçmek için seçilmiş kayıtlar
içinden seçmek (select from the currently selected features) yöntemini kullanalım. Bu defa belirli uzaklıkta olanları seç (are within a distance of) operatörünü kullanarak sorgulamamızı çalıştıralım. Var
olan seçilmiş bina kayıtları içinden kuzeydeki fay
hattına 30 metre yakınlıkta inşa edilen bina kayıtlarının seçildiğini, seçilen binaların 230’dan 87’ye
indiği görülecektir. Seçili kalan kayıtların bina katmanının öznitelik tablosunda ve haritada açık mavi
renkle işaretlenmiş olduğuna dikkat edilmelidir.
Son sorgulamada dikkat edilmesi gereken, kuzeydeki fay hattından 30 metre yakınlıkta inşa edilen
tüm binaların değil sadece önceki seçimden kalan
sağlam olmayan ve az sağlam zemin üzerine inşa
edilen binaların içinden seçim yapıldığıdır. Diğer
bir deyişle orta sağlam zemin üzerinden (sarı zemin
poligonu) kuzey fay hattı geçmesine rağmen bina
kaydı seçilmemiştir (Resim 8.7).
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Resim 8.7 Seçilmiş kayıtlar içinden seçmek

Özetleyecek olursak konuma dayalı sorgulamada elde edilmesi hedeflenen sonuçlar göz önünde bulundurularak, amaca uygun seçme yöntemlerinin kullanılması gerekir. Dört farklı seçme yöntemi konuma
dayalı sorgulamayı çeşitlendirmekte ve veriden bilgiye ulaşma sürecini açıkça ortaya koymaktadır. Örnekte
fay hattına 30 metre yakınlıkta, sağlam olmayan ve az sağlam zemin üzerine inşa edilmiş riskli binaların
tespiti konuma dayalı sorgulamada seçme yöntemleri ile yapılmıştır.

ÖÇ 3 Seçme yöntemlerini karşılaştırabilme

Araştır 2

Seçme yöntemlerinde hedef katmanlardan yeni bir
seçim yapmak ile seçilmiş
kayıtlar içinden seçmek
arasındaki fark nedir?

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Dört seçme yöntemi konumsal sorgulamadaki bütün mantıksal operasyonları
gerçekleştirmeye yetmekte
midir? “Şu yöntem de olsaydı” diyebileceğiniz bir
seçme yöntemi daha ekleyebilir misiniz?

Konumsal sorgulamada konumsal nesneler arası ilişkiye ihtiyaç duyulur mu?
Neden?
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KONUMA DAYALI SORGULAMA OPERATÖRLERİ
Bu konuda OGC (Open Geospatial Consortium) standartları bulunsa da konuma dayalı sorgulama operatörleri CBS yazılımlarının yetenekleri doğrultusunda çeşitlilik göstermektedir. Temel prensip konumsal
nesnelerin birbirleri ile konumsal ilişkileri incelenerek amaca uygun sonuçların elde edilmesidir. Konuma
dayalı sorgulamada topolojik yapıyı oluşturan,
konumsal nesnelerin bağlanırlık (connectivity),
bitişiklik (adjacency) ve yakınlık (proximity) ilkeleri kullanılmaktadır.

Kesişenleri Seç

Resim 8.8 Kesişenleri seç operatörü ile fay hattında inşa

Konuma dayalı sorgulamada kesişenleri
seç (intersect) operatörü, kaynak katman olarak
belirlenen konumsal nesnenin tümü ya da bir
kısmı ile aynı lokasyonda bulunan hedef katmanındaki konumsal nesneleri seçme işleminde
kullanılır. Örnek olarak fay hattı güzergahında
inşa edilmiş binaların seçimi için kesişenleri
seç operatörü kullanılmıştır (Resim 8.8). Kesişenleri seç operatörü kullanımında kaynak ve
hedef katman farklı olabileceği gibi, bir katman
içerisinde önceden seçilmiş konumsal nesneler
kaynak olarak belirtilerek, aynı katman içerisindeki diğer konumsal nesneler hedef gösterilebilir. Kaynak veya hedef katman nokta, çizgi
veya poligon geometrisinde olabilir.

edilmiş binaların seçimi

Belirli Uzaklıkta Olanları Seç

Resim 8.9 Belirli uzaklıkta olanları seç operatörü ile
GSM baz istasyonuna 75 m. uzaklıktaki binaların seçimi
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Konuma dayalı sorgulamada belirli uzaklıkta olanları seç (are with in a distance of) operatörü ile kaynak olarak belirlenen konumsal nesne
ya da nesnelerin etrafında istenen uzaklıkta sanal bir tampon bölge oluşturulur. Oluşan sanal
tampon bölge ile kesişen kaynak katmanındaki
konumsal nesneler seçilir. Örnekte GSM baz
istasyonunun maksimum gücünün etkili olduğu varsayılan 75 metre yapı çapında dairesel sanal alan ile kesişen binaların seçimi yapılmıştır.
Sorgulamada sanal tampon bölge sınırları (açık
mavi dairesel alan) görüntülenmez. Bu alan operatörün nasıl çalıştığını açıklamak için çizilmiştir
(Resim 8.9). Akıllı telefonlar ile bulunduğum
yere 100 metre mesafedeki restoran ve kafelerin
yerlerinin gösterimi belirli uzaklıkta olanları
seç (are within a distance of) operatörü ile konumsal veritabanında konuma dayalı sorgulama
kullanılarak kullanıcılara sunulur. Akıllı telefonumuz GPS yardımı ile konumumuzu belirledikten sonra, yazılım bize çevremizdeki restoran
ve kafelerin yerlerini gösterir.

Konumsal Veritabanı–I

Nokta konumsal nesnelerinden oluşturulan sanal tampon bölge dairesel bir alandır. Ancak çizgi veya
poligon konumsal nesnelerin etrafında oluşan alanlar konumsal nesnelerin geometrilerine bağlı olmaktadır. Örneğin fay hattı çizgisel bir konumsal nesne olup, fay hattına 100 metre uzaklıktaki binaların seçimi
Resim 8.10’da verilmiştir. Benzer şekilde açık mavi alan açıklama için gösterime eklenmiştir. Sorgulama
işleminde yalnızca seçilen binalar gösterilecektir.
Aynı katmanda bulunan poligon konumsal nesnesi ile bir ilkokulun hizmet alanına düşen binaların
seçimini örnek olarak gösterelim. Bu örnekte hem kaynak hem de hedef katmanı aynıdır. Bu nedenle
kaynak olacak bina (ilkokul binası) ön seçim ile belirlendikten sonra (ön seçimi yapılmış okul binası)
konuma dayalı sorgulama yapılabilir. Örneğimizde ilkokul öğrencilerinin okula gitmek için 100 metre
yürüyebildiklerini varsayalım. Buna göre yapılan konuma dayalı sorgulamada ilkokulun hizmet alanına
düşen binaları göstermektedir. Benzer şekilde açık mavi ile gösterilen sanal alan açıklama için gösterime
eklenmiş olup, sorgulama sonucunda gösterilmez (Resim 8.11).

Resim 8.10 Belirli uzaklıkta olanları seç operatörü ile

Resim 8.11 Belirli uzaklıkta olanları seç operatörü ile

fay hattına 100 m. uzaklıktaki binaların seçimi

ilkokul binasına 100 m. uzaklıktaki binaların seçimi

İçinde Olduğunu Seç
Konuma dayalı sorgulamada içinde olduğunu
seç (contain) operatörü ile kaynak olarak belirlenen
konumsal nesne ya da nesnelerin konumsal olarak
içinde bulundukları hedef katmanındaki poligon konumsal nesnesi ya da nesneleri seçilir. Burada dikkat
edilmesi gereken konu kesişenleri seç operatöründe
olduğu gibi seçilecek hedef katmanındaki konumsal
nesne poligonları ile herhangi bir şekilde kesişmiş olmaları yeterli değildir. Kaynak olarak belirlenen konumsal nesneler içinde oldukları poligonun sınırına
dokunabilirler ancak, sınırdan taşamazlar. İçinde olduğunu seç (contain) operatörünü açıklamak için bir
sorgulama senaryosu kullanalım. Denizli kuzeyinde
Uşak sınırına yakın Çal ve Bekilli ilçeleri sınırında

5.1M büyüklüğünde bir deprem olduğu ve depremin 100 km uzaklıktan hissedildiği duyurulmuştur.
Veriler ışığında depremin hangi ilçelerden hissedildiği ve bu ilçelerin hangi illere bağlı olduğu bulunmak
istenmektedir. Senaryoya göre depremin merkez üssünden 100 km civarındaki ilçeleri bulmak için önce
belirli uzaklıkta olanları seç operatörü kullanılarak
etkilenen ilçeler belirlenmiştir. Daha sonra seçilen
ilçeler kaynak katmanında, bu ilçelerin hangi illere
bağlı olduğunu bulmak için ise hedef katmanında
il sınırları katmanı belirtilerek içinde olduğunu seç
(contain) operatörü kullanılmıştır. Sorgulama sonucunda depremden etkilenen ilçelerin Manisa, Aydın,
Denizli, Burdur, Isparta, Afyon, Uşak ve Kütahya illerine bağlı olduğu öğrenilmiştir (Resim 8.12).
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Resim 8.12 Belirli uzaklıkta olanları seç ve içinde olduğunu seç operatörleri ile depremden etkilen ilçeler ve ilçelerin
hangi illere bağlı olduğu sorgulaması

Tümüyle İçinde Olduğunu Seç
Konuma dayalı sorgulamada tümüyle içinde olduğunu seç (completely contain) operatörü ile kaynak
olarak belirlenen konumsal nesne ya da nesnelerin içinde bulundukları hedef katmandaki poligon konumsal nesnesi seçilir. Dikkat edilmesi gereken konu kesişenleri seç operatöründe olduğu gibi seçilecek
hedef katmandaki konumsal nesne poligonları ile herhangi bir şekilde kesişmiş olmaları yeterli değildir.
İkinci önemli nokta ise içinde olduğunu seç operatöründen farklı olarak, belirlenen konumsal nesneler
içinde oldukları poligonun
sınırına dokunamazlar, sınıra dokunmadan poligonun tamamen içinde olmalıdırlar. Örnekte yeşil renk
ile ön seçimi yapılmış ilçelerin, il sınırları içinde olup
sınıra dokunmadan tümüyle içinde oldukları poligon,
Konya ili seçilmiştir. Altınekin, Karatay ya da Kulu
gibi il sınırına dokunan
ilçeler önseçim ile belirlenmiş olsaydı, tümüyle içinde
oldukları poligon olmadığı
için herhangi bir il sınırı seçilmeyecekti (Resim 8.13).
Resim 8.13 Tümüyle içinde olduğunu seç operatörleri ile il sınırına dokunmayan
ilçeler ve ilçelerin hangi illere bağlı olduğu sorgulaması
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İçine Düşenleri Seç
Konuma dayalı sorgulamada içine düşenleri
seç (are within) operatörü ile kaynak olarak belirlenen poligon konumsal nesnesi ya da nesnelerin poligon alanının içinde bulunan, hedef katmandaki
konumsal nesneler seçilir. Burada dikkat edilmesi
gereken konu kesişenleri seç operatöründe olduğu
gibi seçilecek hedef katmandaki konumsal nesneler ile herhangi bir şekilde kesişmiş olmaları yeterli

değildir. Hedef katmanındaki konumsal nesneler,
kaynak olarak belirlenen poligon alanının içinde
olmalıdır. Poligon sınırına dokunabilirler ancak sınırdan taşamazlar. Örnekte alüvyon zemin poligonunun içine düşen binalar seçilmiştir. Kesişenleri
seç (intersect) operatöründen farklı olarak poligon
sınırını taşarak kesişenler seçilmemiş, poligon alanının içine düşen binalar sınıra dokunsalar da seçilmişlerdir (Resim 8.14).

Resim 8.14 İçine düşenleri seç operatörleri ile alüvyon zemin
poligon alanının içindeki binaların seçimi

Tümüyle İçine Düşenleri Seç
Konuma dayalı sorgulamada tümüyle içinde
düşenleri seç (are completely within) operatörünün içine düşenleri seç (are within) operatöründen farkı hedef katmanındaki seçilecek konumsal
nesnelerin kaynak katmanında belirtilen poligonun
sınırına dokunmamasıdır. Örnekte Eskişehir il sınırları içine düşen ve tümüyle içine düşen ilçeleri
ve iki sorgulama operatörü arasındaki fark açık-

lanmıştır. Resim 8.15a’da içine düşenleri seç (are
within) operatörü kullanılmış ve ilçe sınırları il sınırına dokunduğu için tüm ilçeler seçilmiştir. Resim
8.15b’de ise tümüyle içine düşenleri seç (are completely within) operatörü kullanılmış, tümüyle içine
düşme koşulunda sınıra dokunulması istenmediği
için il sınırına dokunmayan sadece Mahmudiye ve
Beylikova ilçeleri seçilmiştir (Resim 8.15).
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(a)

(b)

Resim 8.15 Tümüyle içinde olduğunu seç operatörleri ile il sınırına dokunmayan ilçeler ve ilçelerin hangi illere bağlı
olduğu sorgulaması

Sınırını Kesenleri Seç
Konuma dayalı sorgulamada sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline of) operatörünün kesişenleri seç (intersect) operatöründen farkı hedef katmanındaki seçilecek konumsal nesnelerin kaynak
katmanında belirtilen poligonun sınırını kesmesidir. Kaynak katmanda belirtilen poligonun içine düşenler
seçilmez. Yalnızca sınırın kestiği konumsal nesneler seçilir. Sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline
of) operatörü için çizgi ve poligon konumsal nesneleri kullanılır. Örnekte önseçim yapılan (yeşil poligon)
alüvyon zemin poligon sınırının kestiği binalar seçilmiştir. Uygulamada sınırını kesenleri seç (are crossed
by the outline of) operatörü ile yalnızca poligon sınırının kestiği binaların seçildiği, alanın içindeki binaların
seçilmediği görülmektedir (Resim 8.16).
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Resim 8.16 Sınırını kesenleri seç operatörü ile poligon sınırının kestiği binaların seçimi

Ortak Kenar Paylaştıklarını Seç
Konuma dayalı sorgulamada ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment) operatörü ardışık en az iki noktayı kullanarak, ortak doğru parçası paylaşan çizgi ve poligon konumsal nesnelerini
seçmek için kullanılır. Bu operatör il, ilçe vb. poligon konumsal nesnelerinin komşularını ya da aynı
güzergahta en az bir doğru parçasının bulunduğu
yol, elektrik, doğalgaz vb. çizgi konumsal nesnelerini seçmektedir. Sınırını kesenleri seç (are crossed
by the outline of) operatöründen farklı olarak, sınırlara bir noktada dokunan ya da kesen nesneler bu

operatör ile bulunamamaktadır. Dikkat edilmesi
gereken durum ardışık nokta ile doğru parçası paylaşımıdır. Görsel olarak komşu gibi görünseler de
veri oluşturma aşamasında ortak kenar paylaşmayan çizgi ve poligonlarda seçim yapılamaz. Dolayısı
ile topolojik veri üretimi bu operatör için önemlidir. Örnek olarak Konya Selçuklu ilçesinin komşu
ilçelerini bulmak için aynı katmanda ön seçimle
belirlenen (yeşil) Selçuklu ilçesi kaynak katmanını,
sorgu sonucu seçilen komşu ilçeler (turuncu) hedef
katmanını ifade etmektedir (Resim 8.17).
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Resim 8.17 Ortak kenar paylaştıklarını seç operatörü ile Selçuklu ilçesinin komşu ilçelerinin seçimi

ÖÇ 4 Konuma dayalı sorgulama operatörlerini listeleyebilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Konuma dayalı sorgulama
operatörlerinden içine düşenleri seç (are within) ile
tümüyle içine düşenleri
seç (are completely within)
arasındaki fark nedir?

Sorgulama operatörleriyle
topoloji kurallarını karşılaştırdığınızda nasıl bir bağlantı görüyorsunuz?

Konumsal analizde zaman,
konumsal nesnenin bir boyutu olarak sorgulama aracı ya da sorgulama sonucu
olabilir mi tartışınız?
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ÖÇ 1

Konuma dayalı sorgulama
kavramını açıklayabilme

ÖÇ 2

Konuma dayalı sorgulama
arayüzlerini anlatabilme

Konumsal veritabanı ortamında sorgulama öznitelik verilerine bağlı sorgulama ve konuma dayalı sorgulama olarak
iki farklı şekilde yapılmaktadır. Öznitelik verilerinin sorgulanmasında yapılandırılmış sorgulama dili SQL kullanılırken,
konuma dayalı sorgulamada konumsal nesnelerin birbirleri ile
olan konumsal ilişkileri göz önünde bulundurulur. Konuma
dayalı sorgulamada konumsal ilişkiler topolojideki bağlanırlık (connectivity), bitişiklik (adjacency) ve yakınlık (proximity)
ilkeleri bağlamında irdelenmektedir. Konumsal veritabanının
ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gününü ortaya koyan konuma
dayalı sorgulama standart veritabanları üzerinde gerçekleştirilemez. Nerede, kime komşu, ne kadar yakında, ne ile kesişiyor
vb. sorulara yanıt veren konuma dayalı sorgulama, konumsal
analizden bir önceki aşama olarak nitelendirilebilir. Verinin
işlenerek bilgiye dönüşme sürecinde konumsal veritabanlarına
farklılık kazandıran konuma dayalı sorgulama, CBS yazılımları
bünyesinde geliştirilen sorgulama arayüzleri kullanılarak yapılabilmektedir.

bölüm özeti

Konuma Dayalı Sorgulama
Arayüzleri

Konuma dayalı sorgulama Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)
tarafından sunulan SQL benzeri bir dil ile yapılamaz. Bu nedenle Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları içinde özel olarak
geliştirilmiş konuma dayalı sorgulama arayüzleri bulunur. Konuma dayalı sorgulama yapabilmek için arayüzler içinde bazı
parametrelerin belirlenmesi gerekir. Bu parametrelerin başında hedef ve kaynak katmanlarının tanımlanması gelmektedir.
Konuma dayalı sorgulamada konumsal nesnelerin birbirleri ile
olan konumsal ilişkileri incelendiği için genellikle birden fazla
konumsal nesne katmanı bulunur. Sorgulama sonucu içinden
veri seçilecek katman hedef katman (target layer), hedef katmanın konumsal ilişkilerinin incelendiği katman kaynak katman
(source layer) olarak tanımlanır. Kaynak katmanla olan konumsal ilişkiler birden fazla katman içinde aranacaksa, hedef katman
birden fazla katman olarak seçilebilir. İlişkiler tek katman içinde
sorgulanacaksa hedef katman ile kaynak katman aynı olur.
Arayüzlerde belirlenen ikinci parametre ise seçme yöntemidir.
Seçme yöntemi seçilen kayıtların yeni bir seçim olarak mı, yoksa var olan seçime ekleme veya çıkartma mı yapılacağı, ya da
var olan seçim içerisinden bir seçim mi yapılacağı bu parametre
ile tanımlanır.
Konuma dayalı sorgulama arayüzlerinde belirlenen son parametre ise konuma dayalı sorgulama operatörünün ne olacağıdır.
Yazılımın yeteneklerine ve gücüne göre çeşitlilik gösteren bu
operatörler topoloji ilkeleri bağlamında kullanıcılara sunulur.
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ÖÇ 3

Seçme yöntemlerini
karşılaştırabilme

bölüm özeti

Konuma Dayalı Sorgulamada
Seçme Yöntemleri

ÖÇ 4

Konuma dayalı sorgulama
operatörlerini listeleyebilme

Konuma Dayalı Sorgulama
Operatörleri
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Konuma dayalı sorgulamada seçme yöntemleri;
• Hedef katmanlardan yeni bir seçim yapmak (select features
from)
• Seçilmiş kayıtlara eklemek (add to the currently selected features)
• Seçilmiş kayıtlardan çıkartmak (remove from the currently
selected features)
• Seçilmiş kayıtların içinden seçmek (select from the currently
selected features)
olarak sıralanabilir. Hedef katman ya da katmanlardan yeni seçim yapma yöntemi daha önceden seçilmiş konumsal nesneler
var ise bu seçim iptal edilerek yeni bir seçim kümesi oluşturma
işlemi olarak tanımlanabilir. En çok kullanılan seçme yöntemi
olarak kabul edilen bu yöntem genellikle gelişmiş bir sorgunun
başlangıç basamağı ya da basit bir sorgunun tek ögesidir. Gelişmiş sorgularda kullanılan ekleme, çıkartma ve seçim içinden
seçme yöntemleri birleşik sorgular ile çeşitlendirilir. Adında da
anlaşılacağı üzere seçilmiş kayıtlara eklemek ya da çıkartmak
önceden oluşturulmuş seçim kümesi gerektirir. Önceden yapılmış bir sorgu sonucuna farklı bir sorgulama yaparak kayıt eklemek ve kayıt çıkartma yöntemleri birleşik bir sorgunun ikinci
ya da üçüncü basamakları olacaktır. Seçilmiş kayıtların içinden
seçme yöntemi benzer şekilde seçim kümesini daraltmak için
yapılan birleşik sorguların ikinci, üçüncü ya da daha sonra uygulanan sorgulama basamaklarıdır.

Konuma dayalı sorgulama operatörlerini listelemek oldukça kısıtlayıcı bir ifadedir. Her ne kadar sık kullanılan konuma dayalı sorgulama operatörleri liste olarak verildiyse de, yazılım yeteneklerine
ve teknolojiye bağlı olarak bu liste genişlemektedir. Ayrıca OGC
(Open Geospatial Consortium) bu operatörler ile ilgili standart
oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir. Sık kullanılan ve temel
olarak kabul gören konuma dayalı sorgulama operatörleri;
• Kesişenleri seç (intersect)
• Belirli uzaklıkta olanları seç (are within a distance of )
• İçinde olduğunu seç (contain)
• Tümüyle içinde olduğunu seç (completely contain)
• İçine düşenleri seç (are within)
• Tümüyle içine düşenleri seç (are completely within)
• Sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline of )
• Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)
şeklinde listelenebilir
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1

A. Kesişenleri seç (intersect)
B. Belirli uzaklıkta olanları seç (within a distance
of )
C. İçine düşenleri seç (are within)
D. Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)
E. Tümüyle içinde olduğunu seç (completely contain)

2 Kaya zemin üzerine inşa edilen yapıları belirlemek için aşağıdaki konuma dayalı sorgulama
operatörlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Kesişenleri seç (intersect)
Belirli uzaklıkta olanları seç (within a distance of)
Benzeşenleri seç (identical to)
Sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline of)
Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)

3

Konuma dayalı sorgulama sonucu içinden
veri seçilecek katman ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Ön seçim katmanı (pre-selection layer)
Kaynak katman (source layer)
Hedef katman (target layer)
Kesişim katmanı (intersect layer)
Öznitelik katmanı (attribute layer)

4 “Veritabanı Yönetim Sistemi gerek olmadıkça
tablolarda depolanan kayıtlara erişim sağlamaz, ancak listelenmek istenen kayıtlar SQL yardımı ile görüntülenir” ifadesi aşağıdaki veritabanı türlerinden
hangisi için söylenmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Konumsal Veritabanı
Standart Veritabanı
Dağıtık Veritabanı
Kurumsal Veritabanı
Kişisel Veritabanı

5 Genellikle birleşik bir sorgunun ilk basamağı
ya da basit bir sorgunun tek işlemi olabilen seçme
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Seçilmiş kayıtlara ekleme
Seçilmiş kayıtlardan çıkartma
Seçilmiş kayıtların içinden seçme
Hedef katmanlardan yeni bir seçim
Seçilmiş kayıtlarla çarpma

6

Ankara iline komşu illeri bulabilmek için aşağıdaki konuma dayalı sorgulama operatörlerinden
hangisi kullanılmalıdır?

neler öğrendik?

Bir fay hattının 100 m. çevresinde bulunan
binaları seçmek için aşağıdaki konuma dayalı sorgulama operatörlerinden hangisi kullanılmalıdır?

A.
B.
C.
D.

Kesişenleri seç (intersect)
Belirli uzaklıkta olanları seç (within a distance of)
Sınırına dokunanları seç (touch the boundary of)
Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)
E. Komşu olduğunu seç (neighbour of )

7 Tramvay güzergahı üzerindeki durak alanlarını seçmek için aşağıdaki konuma dayalı sorgulama operatörlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A.
B.
C.
D.

İçine düşenleri seç seç (are within)
Sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline of)
Benzeşenleri seç (identical to)
Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)
E. İçinde olduğunu seç (contain)

8

Bir ile bağlı ilçelerin tümünü seçebilmek için
aşağıdaki konuma dayalı sorgulama operatörlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A. Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)
B. Sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline of)
C. Sınırına dokunanları seç (touch the boundary of)
D. Tümüyle içine düşenleri seç (are completely
within)
E. İçine düşenleri seç (are within)
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neler öğrendik?

9
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Anadolu’da denize kıyısı ve yabancı bir ülkeye komşuluğu olmayan illeri bulmak için aşağıdaki
konuma dayalı sorgulama operatörlerinden hangisi
kullanılmalıdır?
A. Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)
B. Sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline of)
C. Sınırına dokunanları seç (touch the boundary of )
D. Tümüyle içine düşenleri seç (are completely within)
E. İçine düşenleri seç (are within)

10 Bir okulun hizmet alanı içine düşen binaları
bulabilmek için aşağıdaki konuma dayalı sorgulama operatörlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Sınırını kesenleri seç (are crossed by the outline of)
Komşu olduğunu seç (neighbour of )
Benzeşenleri seç (identical to)
Ortak kenar paylaştıklarını seç (share a line segment)
E. Belirli uzaklıkta olanları seç (within distance of )

Konumsal Veritabanı–I

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulama Arayüzleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulamada Seçme Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Konuma Dayalı Sorgulama Operatörleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

neler öğrendik yanıt anahtarı

1. B

Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 1

Araştır 2

Konuma dayalı sorgulama oluşturabilmek için hedef ve kaynak katmanlarının
tanımlanması gereklidir. Hedef katman bir ya da birden fazla tanımlanabilir.
Sorgulama işleminin yapılacağı, diğer bir deyişle kayıtların seçileceği tablo veya
tabloları belirleyen hedef katman, CBS yazılımlarının özel olarak geliştirdikleri
konuma dayalı sorgulama arayüzlerinde temel parametrelerden biridir. Arayüzlerde ayrıca kaynak katman da belirtilmelidir. Kaynak katman, hedef katman
ile konumsal ilişkilerin sorgulandığı katmandır. Kaynak katman birden fazla
katman olamaz. Ancak bazı durumlarda hedef katman ile kaynak katman aynı
olabilir. Bu gibi durumlarda kaynak katman içinde ön seçim yapmak gerekir.
Ön seçimi yapılmış konumsal nesnenin aynı katman içerisindeki diğer konumsal nesneler ile konumsal ilişkisi sorgulanır. Örneğin iller konumsal nesne
tablosundan ön seçim ile belirlenen Sivas ilinin, komşu illerini bulmak için ön
seçimli Sivas ili kaynak katman olurken, diğer iller hedef katman olarak seçilir.
Hedef katmanlardan yeni bir seçim yapma yöntemi genellikle birleşik sorgunun ilk basamağı ya da basit bir sorgunun tek işlemi olabilir. Hedef katmanlardan yeni bir seçim yapma işlemi önceden seçilmiş kayıtları iptal ederek
seçim kümesini yeniden oluşturur. Seçilmiş kayıtlar içinden seçme yöntemi
ise seçim kümesini daraltarak seçilmiş kayıtlar içinden istenen konumsal ilişkiyi sağlayan kayıtları belirlemeye yarar. Ayrıca diğer taraftan bakıldığında,
seçilmiş kayıtlar içinden seçme yöntemi birleşik bir sorgunun ikinci ya da
daha sonraki basamağıdır. Konuma dayalı karmaşık sorgulamalar gerektiren
çözümlerde birden fazla seçme yöntemi kullanılmaktadır.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

8
Araştır 3

Konuma dayalı sorgulamada bir poligon konumsal nesnesinin başka katmanlarda hangi konumsal nesneleri içine aldığını belirlemek için iki farklı konuma dayalı sorgulama operatörü kullanılır. Bunlardan ilki içine düşenleri seç
(are within), diğeri ise tümüyle içine düşenleri seç (are completely within)
operatörleridir. İçine düşenleri seç ile tümüyle içine düşenleri seç arasındaki
temel fark, ilkinde alanın içinde olan seçilecek konumsal nesneler sınırlarına
dokunabilirken, ikincisinde dokunmaz. Her iki operatörde de seçilecek konumsal nesneler alan sınırlarını taşamaz. Diğer bir deyişle bu kesişim değildir.
Konumsal nesne sınırlarına dokunsa da, dokunmasa da alan içinde kalmalı
sınırı kesmemelidir. Aslında bu iki operatör içinde olduğunu seç ve tümüyle
içinde olduğunu seç operatörlerinin tersini yapmaktadır.
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