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ÖZET
Gerçek dünya üç boyut üzerine kurulmuş ve hayata dair her türlü işlemler de aynı şekilde 3 boyutlu (3B) olarak
yapılmaktadır. Fakat sanal dünyanın vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar ekranında çizim yapılırken işlemler
2B olarak gerçekleştirilmektedir. Bu husus ise gerçek dünyanın bilgisayar üzerinde temsil edilmesi ve kullanıcı
tarafından algılanması açısından sorun teşkil etmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak konumsal verinin
üç boyutlu modellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu modellemeler sonucunda Coğrafi Bilgi Sistemleri
de üç boyutlu yapı üzerine kurulmaya başlanmıştır. Giderek yaygınlaşan çeşitli uygulamalar sonucunda 3B
olarak modellenen verinin farklı sistemlerle birlikte çalışabilirliğinin sağlanması amacıyla uluslar arası
standartlar geliştirilmiştir. Günümüzde Open Geospatial Consortium (OGC) standartlarında yer alan Web Map
Services (WMS) Coğrafi Bilgi Sistemlerinin görsel bir parçası haline gelmektedir. İlk olarak 1999 yılında
yayınlanan WMS, kullanıcıdan gelen isteklere bağlı olarak çeşitli özellikteki haritaları ağ üzerinden
sunmaktadır. Oluşturulan haritalar istek yapılan çeşitli uygulamalar üzerinde görüntülenir. Bu çalışmada harita
ve ortofoto görüntülerin WMS ile sunulması ve üç boyutlu haritacılık uygulamalarındaki kullanılabilirliği çeşitli
yazılımlar ve geliştirilen uygulamalar ile değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Web Map Services (WMS), Open Geospatial Consortium (OGC), Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS), Üç Boyutlu Modelleme.

THREE DIMENSIONAL MAP APPLICATIONS WITH OGC WEB SERVICES
ABSTRACT
The objects, which have three dimensions (3D), constitute the real world components. So that all the operations
on real world are made by using 3D. However, on the computer screen, which is the indispensable part of the
virtual world, digitization is made on a 2D plate. This issue emerges the problem of representation of the real
world on the screen and the not easily perceiving of this representation by the users. Because of this, the
requirement of 3D modeling of spatial data emerged. After these developments, most Geographical Information
Systems (GIS) started to use these 3D structures. After widespread use of this modeling, the international
standards were developed to enable interoperability of this data between different systems. Today, Web Map
Services (WMS) which is one of the Open Geospatial Consortium (OGC) Standard, has been one of the visual
requirement of GIS. WMS, which was first published in 1999, is used to serve georeferenced map images which
are generated by a map server over the network. The requested map images are displayed over different
applications. In this work, the serving of maps and ortho imageries in WMS standard and the use of WMS in 3D
mapping applications and softwares studied.
Keywords: Web Map Services (WMS), Open Geospatial Consortium (OGC), Geographic Information Services
(GIS), 3D Modeling.

1. GİRİŞ

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişme sayesinde, basit kişisel bilgisayarlar konumsal veriyi
görüntüleyebilir ve işleyebilir hale gelmiştir. Ayrıca konumsal verinin sunumu konusunda da önemli
bir gelişme yaşanmış ve sayısal konumsal bilgiye olan talep önemli oranda artmıştır. Konumsal veriye
olan talebin artmasıyla beraber konumsal verinin görselleştirilmesi de önem kazanmıştır (Yılmaz vd.,
2009).
Konumsal verinin görselleştirilmesi geçmişte öncelikle iki boyutlu olarak ifade edilmeye
çalışılmış, teknolojik gelişmeler neticesinde üçüncü boyutta gösterim de önem kazanmıştır. Bu
kapsamda ilk olarak CAD (Computer Aided Design –Bilgisayar Destekli Tasarım) yazılımları
kullanılmış ve uzun bir süre CAD yazılımları üç boyutlu görselleştirme aracı olarak kullanılmıştır. Ağ
üzerinden sunum yapabilen sanal küre yazılımlarının ortaya çıkmasıyla beraber, tek bir bilgisayarda
CAD yazılımları ile yapılan üç boyutlu modeller, artık günümüzde herkes tarafından görüntülenebilen
verilere dönüşmüştür.
2. SANAL KÜRELER

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak konumsal verilerin sanal bir küre üzerinden gösterilmesi ihtiyacı
doğmuş ve söz konusu uygulamalar 2000’li yılların ilk yarısından itibaren popülerlik kazanmaya
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başlamıştır. Pek çok kullanıcı için değişik bir tecrübe olan bu uygulamalar ile konumsal veriler 3
Boyutlu ve kesintisiz bir şekilde sunulmakta, konumsal veri görüntüleme işlemleri sadece fare
kullanımı bile kontrol edilebilmekte ve bu küreler üzerinde pek çok işlem yapılabilmektedir.
Bu kapsamda 2004 yılında NASA WorldWind ve 2005 yılında Google Earth yazılımları
hemen hemen bütün bilgisayar kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu
programların yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kesintisiz olarak sunması sayesinde, her türlü
konumsal bilgiye dayalı veriler de sanal küre uygulamaları üzerinde gösterilmeye başlanmıştır (Erbaş
vd., 2009).
Günümüzde bu sanal küre uygulamaları yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Artık bir
yere gitmeden önce o yer hakkında bilgi almak için sanal küre yazılımları kullanılmakta, gidiş
güzergâhları, tatil planlamaları bu sanal küre uygulamaları üzerinde yapılmaktadır.
Konumsal verilerin görselleştirilmesinin yanında, standart bir formatta sunumu da önem
kazanmıştır. Üretilen verilerin standart bir formatta olması ve ağ üzerinden bütün kullanıcılara
sunularak herkes tarafından aynı verilerin kullanılması verinin önemini daha da çok arttırmaktadır. Ağ
üzerinden verilerin sunulmasıyla herkesin ortak veriyi kullanarak analizler ve görselleştirmeler
yapması, ortak bir dil konuşmak açısından önemli kazanmaktadır. Sanal küre uygulamalarında
kullanılacak verilerin sunumu için en iyi alternatif “wavelet” tabanlı bir raster formattır (Ueffing
2001), (Ottoson 2001). Bu kapsamda raster verilerin sunulmasında ise “web servisleri” önem
açısından ilk sırada yer almaktadır.
3. OGC WEB SERVİSLERİ

Web servisi, bir ağ ortamında yer alan sistemlerin etkileşimli olarak birlikte çalışabilmelerini
sağlamak için tasarlanmış yazılım sistemidir. Web Servislerinin sağladığı en büyük yenilik yaptıkları
işlemler değil, diğer farklı servisler tarafından görülebilir ve erişilebilir olmalarıdır. Şekil 1’de
görüldüğü gibi web servisleri, diğer web servisleri ile de iletişim içinde olarak, istemcinin ihtiyacı olan
cevabı farklı web servislerinden aldığı parametreleri kullanarak üretebilmektedir.
İstek

Web Servisi A

Ceva
İstemci

İstek

Ceva

Web Servisi B
Şekil 1. Web servisi mimarisi.

Web servisleri internet üzerinden bilgi ve mesajları gönderip alabilmek için HyperText Transfer
Protocol (HTTP) veya Simple Mail Text Protocol (SMTP) gibi standartlaştırılmış web protokollerini
kullanmaktadır ve web servisleri arasındaki iletişim; istemci ve sunucu taraflarında kurulu yazılımlar
arasında sağlanmaktadır.
Web servislerinde kullanılan standartlar ise 1994 yılında oluşturulan Açık Coğrafi Bilgi
Konsorsiyumu (Open GIS Consortium - OGC) tarafından belirlemektedir. OGC 2004 yılından sonra
ismini değiştirerek Open Geospatial Consortium (OGC) adını almıştır. Konsorsiyumun temel amacı
Coğrafi Bilgi teknolojilerindeki standart uyuşumsuzluklarının giderilmesini sağlamaktır (Veliyev,
2007). Bu kapsamda OGC’nin işlevi; mekânsal veri işleme kaynaklarının bir bilgi işlem yapısı altında
bütünleştirilmesi, coğrafi veri işleme yazılımları ve ürünlerinin standartlarla birlikte CBS işbirliğine
olanak tanıyacak şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Birlikte çalışabilirlik kapsamında OGC tarafından
web servisleri oluşturulmuştur. OGC web servisleri kısaca şu şekilde listelenebilir (OGC, 2010):
•

Web Harita Servisi (Web Map Service-WMS)
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•
•
•
•
•
•

Web Vektör Harita Servisi (Web Feature Service- WFS)
Web Raster Servisi (Web Coverage Service-WCS)
Web Arazi Servisi (Web Terrain Service – WTS)
Web İçin Katalog Servisi (Catalogue for he Web-CS/W)
Web Kayıt Servisi (Web Registry Service - WRS)’n
Web Harita Servisi (Web Map Service-WMS)

Uygulamada Web Harita Servisi kullanılmış ve haritaların sunumu bu servis tarafından
gerçekleştirilmiştir.
4. WEB HARİTA SERVİSİ (WEB MAP SERVICE-WMS)

WMS, CBS tabanlı görselleştirme sisteminin en önemli öğesidir. WMS coğrafi verilerden raster harita
üretir ve üretilen bu raster haritalar bir resim formatı (JPEG, GIF, PNG, vb.) ile kullanıcılara
iletilmektedir. Kullanıcı URL (Uniform Resource Locator-Düzenli Kaynak Konumlayıcı) isteği ile
WMS sunucusuna istekte bulunmakta ve WMS sunucusu gelen isteğe göre haritaları hazırlamakta ve
kullanıcılara sunmaktadır.
WMS, belirtime göre ikisi zorunlu ve biri isteğe bağlı üç fonksiyondan oluşmaktadır. Bu fonksiyonlar
şunlardır:
GetCapabilities (Zorunlu): Servis meta verisini ve kabul edilen istek parametrelerini elde etmek için
kullanılan fonksiyon.
GetMap (Zorunlu): Koordinatlı mekânsal veri görüntüsünü elde etmek için kullanılan fonksiyon.
GetFeatureInfo (İsteğe bağlı): Haritada gösterilen belirli bir detay için özniteliklerin elde edilmesini
sağlayan fonksiyon (Turan vd., 2007).

Standart bir web tarayıcısı kullanılarak WMS’in zorunlu ve isteğe bağlı fonksiyonları yerine getirmesi,
ancak URL formunda istek yapılması ile mümkün olabilmektedir. İstemcinin öncelikle
GetCapabilities isteğini yaparak sunucudaki veriler ve ilgili parametreleri elde etmesi gerekmektedir.
Bu isteğin yapılması sonucunda elde edilen veriler ve ilgili parametreler, Şekil 2’de bir XML
(Extensible Markup Language –Genişletilebilir İşaretleme Dili) dosyası içerisinde detaylı olarak
görülmektedir.

Şekil 2. WMS GetCapabilities Fonsiyonu sonucunda sunucudan dönen *.xml dosya içeriği.
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5. UYGULAMA

Uygulama kapsamında temel amaç; farklı kaynaklardan elde edilen raster verilerin WMS yardımıyla
kurulan bir ağ tabanlı sistem üzerinden sunulmasını sağlamaktır. Buna yönelik olarak kullanılan
verileri şu şekilde sıralayabiliriz:
Tüm Türkiye’ye ait;
•
•
•
•

Topoğrafik Raster Haritalar (1:25.000 - 1:250.000 ölçekli),
Ortofoto Haritalar (Hava Fotoğrafları, Uydu Görüntüleri),
Vektör veriler (ESRI Shape File),
Yükseklik verileri (DTED1, DTED2, SRTM)

Bu aşamada öncelikle WMS’de sunulacak bütün verilerin sunuma hazır hale getirilmesi ve sunucu
üzerine yüklenmesi sağlanmıştır. Öncelikle parça parça ve tekil dosya halinde olan raster haritalar
birleştirilerek bir bütün haline getirilmiştir. Benzer işlem ortofoto görüntüler ve uydu görüntüleri için
de yapılmıştır. Böylelikle mozaik raster veriler elde edilmiştir. Bu oluşturulan mozaikler “JPEG2000”
formatında sıkıştırılarak hazırlanmıştır. “JPEG2000” formatının seçilmesindeki en büyük etken, açık
format yapısında olmasıdır. Yükseklik verileri olarak DTED2 verileri kullanılmış ve ayrı dosyalar
halinde olan bu veriler de birleştirilerek mozaiklenmiş ve rahatlıkla kullanılabilecek tek bir dosya
haline getirilmiştir.
Sistemin donanım mimarisine göz atacak olursak; bir ağ yapısı üzerine kurulu olduğu Şekil
3’de gösterilmektedir. Bu ağ yapısı içerisinde iki adet sunucu bilgisayarı ve birçok istemci bilgisayarı
yer almaktadır. Bu sunuculardan bir tanesi bir veritabanı sunucusudur ve coğrafi detaylara ait her türlü
öznitelik bilgisinin sunumunu yapan bir sunucudur.
Hazırlanan raster haritalar ile ortofoto haritalar WMS sunucusundan sunulmakta, vektör
veriler ile yükseklik verileri ise istemci tarafındaki bilgisayarlar üzerine, kullanıcılar tarafından
yüklenmektedir.

SUNUCULAR
HARİTA
SUNUCUSU
(WMS)

VERİ TABANI
SUNUCUSU

Raster Haritalar

Ortofoto Görüntüler

Üç Boyutlu
Uygulamalar

Yükseklik

Verisi

Vektör Veriler
Analizler

Şekil 3. Ağ tabanlı uygulama yapısı

Hazırlanan haritalar, harita sunucusu üzerine yüklenerek, WMS sunucusu ile istemcilere
sunulmaktadır. Harita sunucusu yardımıyla gösterilen haritalar ve veritabanı sunucusundan gelen
bilgiler, çeşitli sunum araçları ve uygulamalar ile kullanıcılara sunulmaktadır. Böylelikle kullanıcılar,
sanal küre uygulamaları ile verileri üç boyutlu olarak görmekte ve istedikleri analizleri
yapabilmektedirler.
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Bu uygulama içerisinde WMS’den alınan veriler Google Earth (Google), ArcGIS Explorer
(ESRI) ve Glonet (NetCAD) yazılımları kullanılarak üç boyutlu olarak gösterilmiş ve çeşitli analizler
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada tümüyle ücretsiz olarak ESRI’nin internet sitesinden indirilen ve
yazılım geliştirme arayüzü (SDK-Software Development Kit) ile sunulan ESRI ArcGIS Explorer
yazılımı kullanılmış ve bu yazılım üzerinde geliştirilen çeşitli sanal küre uygulamaları gösterilmiştir.
Sanal küre üzerinde verilerin üç boyutlu (3B) sunulabilmesi için öncelikle DTED2 yükseklik
verisinden faydalanılmıştır. WMS sunucusundan gelen ortofoto görüntüler üç boyutlu olarak
gösterilebilmektedir (Şekil 4). Benzer olarak topoğrafik haritalar kullanılarak da 3B modelleme
gerçekleştirilmiştir. Bu veriler aynı zamanda katman yönetimi araçları yardımı ile üst üste
açılabilmekte ve saydamlık ayarı değiştirilerek birbiri üzerinde görüntülenebilmektedir. Böylelikle
ortofotonun görselliği ve harita üzerindeki yorumlanmış bilgi bir arada sunulabilmektedir (Şekil 5).

Şekil 4. Ortofoto görüntülerin ve Topoğrafik raster haritaların üç boyutlu modellenmesi

Mevcut yazılıma kendi yazılım geliştirme araçları kullanılarak yeni yetenekler kazandırılmıştır.
Bunlardan ilki olan “Koordinat Bulma” uygulaması ile kullanıcı tarafından girilen koordinatın harita
üzerinde yerinin işaretlenmesi, o koordinatın yükseklik değeri ve mevcut koordinatın UTM (Universal
Transvers Mercator) ve Askeri Grid Sistemi (Military Grid System-MGRS) gibi çeşitli koordinat
sistemlerindeki değerleri otomatik olarak yazılım tarafından kullanıcıya gösterilmesi sağlanmıştır.
(Şekil 6).
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Şekil 5. Ortofoto görüntülerin ve Topoğrafik raster haritaların aynı anda üst üste üç boyutlu
modellenmesi

Şekil 6. Koordinat bulma penceresi

Yukarıdaki uygulamaya benzer olarak geliştirilen “Nokta Bilgisi Al” aracı ile de harita üzerinde
kullanıcı tarafından fare yardımıyla işaretlenen bir noktanın çeşitli koordinat sistemlerindeki
değerlerine, noktanın yükseklik bilgisine ve 1:25.000 ölçekli pafta adı bilgisine ulaşılmaktadır (Şekil
7).
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Şekil 7. Nokta Bilgisi Al Arayüzü

Ayrıca kullanıcı WMS sunucusundan aldığı haritalar üzerinde kendi istediği analizlerini rahatlıkla
yapabilmektedir. Şekil 8’de üç boyutlu model üzerinde yapılan bir görüş analizi örneği
görüntülenmektedir. Böylelikle arazi üzerinde bir bakış noktasına göre nerelerin görüşe açık, nerelerin
görüşe kapalı olduğu bilgileri üç boyutlu model üzerinde gösterilebilmektedir. Bu da kullanıcıya
araziyi çok daha iyi yorumlayabilme ve daha gerçekçi analizler yapabilme olanağını vermektedir.
Sanal küre üzerinde bu analiz yapılırken her türlü veri kullanılabilmektedir.

Şekil 8. Sanal küre üzerinde ortofoto ve raster haritalarla birlikte üç boyutlu görüş analizi.
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6. SONUÇLAR

Günümüzde haberleşmenin ve bilgi paylaşımının önemi hızla artmaktadır. Yapılan çalışmada
kullanılan verilerin büyük bir bölümünün konumsal veri olduğu gerçeği, bu verilerin kullanımının ve
görselleştirilmesinin önemini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu verilerin görselleştirilmesinde ise
günümüzde çoğunlukla sanal küre uygulamaları kullanılır hale gelmiştir.
Sanal küreler kullanılarak yapılan görselleştirme çalışmalarında ise standart ve ortak veri
kullanımı sayesinde bütün kullanıcılar aynı verilere ulaşabilmektedirler. Ayrıca aynı verileri çok farklı
sanal küre uygulamaları üzerinde kullanabilmektedirler. Standart veri kullanımı konusunda ise OGC
Web Servisleri önemli bir rol üstlenmektedir. Ayrıca kullanılan yazılımların bu servisleri desteklemesi
nedeniyle de web servisleri ile haritaların sunulması ve kullanıcıların bu haritaları bir masaüstü
uygulaması içerisinde kullanabilmesi, günümüzde bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Günümüzde her seviyeden kullanıcılar ellerindeki mevcut çeşitli yazılımlarla coğrafi tabanlı
çeşitli analizler ve uygulamalar yapmakta, bu analizler için de web servisleri tarafından sunulan çeşitli
özellikte haritaları, ortofotoları, uydu görüntülerini ve çeşitli coğrafi verileri kullanmaktadırlar.
Böylelikle konumsal veri kullanımının yaygınlaşması, veri paylaşımının artması ve standart sayısal
coğrafi veri kullanımının gerekliliği açısından ağ üzerinden coğrafi veri sunumunun önemi her geçen
gün artmaya devam etmektedir. Bu sayede kullanıcılar aynı haritaları eş zamanlı olarak kullanabilecek
ve bu sayede coğrafi veri kullanımında standartlık sağlanabilecektir.
Yapılan bu çalışma ile de bir verilerin WMS ile nasıl bir yapı üzerinde sunulabileceği ve bu
sunum sonucunda kullanıcı tarafından kullanılabilecek yazılımların yapısı açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu yazılımların üzerine kullanıcıların kendi ihtiyaçları doğrultusunda farklı uygulamalar
geliştirebilecekleri ortaya konulmuştur.
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