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ÖZET
Günümüz dünyasında, W3C tarafından standartları çok önceden hazırlanmaya başlanılan HTML5, henüz standart olarak
onaylanmamış olsa da; Google, Microsoft, Mozilla ve Apple gibi firmaların da desteği ile yaygınlaşmaya ve yeni nesil web
tarayıcılarında kullanılmaya başlanılmıştır. Gerek standartlar gerekse uygulamaların webe olan bağımlılığının artması
nedeniyle gündeme gelen yenilikler ile web tarayıcılar üzerinden 3B oyunları bile artık oynanır hale gelmiştir. Bu gelişmelere
paralel olarak CBS Web Uygulamaları da hız kazanmış ve Canvas, GeoLocation, WebGL, Web Sockets, Web Workers ve Offline
Storage gibi HTML5 yenilikleri geliştirilen yeni uygulamalarda artan bir hızla kullanılmaya başlanılmıştır. HTML5 ile birlikte
gelen söz konusu bu yenilikler ile birlikte CBS Web Uygulamaları masaüstü CBS uygulamalarına performans olarak
yaklaşmaya başlamış ve kullanıcı deneyimleri farklı boyutlara taşınmıştır. Örneğin, Google Chrome ile başlayan “Hızlandırılmış
Grafik” özelliği ile Canvas alt yapısını kullanarak daha önce yüzler mertebesinde gösterebilen vektör noktaları artık on binler
seviyesine çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca, Canvas altyapısı ile daha önce raster veri için uygulanan “tile” sistemi vektör tarafta
da kullanılmaya başlanılmış ve tarayıcı tarafında kullanıcıya özel sembolojiler kullanma imkanı doğmuştur. WebGL ile OpenGL
teknolojileri web tarayıcılarının da kullanım alanına girmiş, bu teknoloji ile Google Earth benzeri bir yapı ekstra eklentiler
kurulmadan web tarayıcıları üzerinden kullanılabilir hale gelmiştir. Web Sockets ile sunucu ile TCP protokolü üzerinden anlık
iletişim imkanı doğmuş, anlık güncellemelerin tarayıcıya direk gelmesi imkan sağlanmıştır. Diğer taraftan, Offline Storage ile de
internet bağlantısının olmadığı durumlarda da hazırlanılan web uygulamanın offline olarak çalışmaya devam etmesi imkan
sağlanmaktadır.
Bu makale kapsamında HTML5 bünyesinde gelen yenilikler ile kullanımları, CBS ortamında hazırlanan örnek uygulamalar
anlatılacak olup ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen CBS Web Uygulamalarında da HTML5’in kullanımından
bahsedilecektir.
Anahtar Sözcükler: HTML5, CBS, Web, Canvas, Servis Mimarisi

“

ABSTRACT
HTML5 and The Future of Geo Web Applications
HTML5 is the de facto standard for the web world even if it is not published by W3C and HTML5 has a backend from the
companies like Google, Microsoft, Mozilla and Apple. These companies are using HTML5 in their browsers to push the web
forward. Even 3D games are playing within new browsers with the help of new technology and standards. “Geo Web
Applications” are also gaining acceleration parallel to these technologies and usage of HTML5 components; Canvas,
GeoLocation, WebGL, Web Sockets, Web Workers and Offline Storage; in “Geo Web Applications” are using more than before.
The usage of new HTML5 components make “Geo Web Applications” performance as near as desktop applications and increase
the usability of apps. For example; using Google Chrome’s accelerated Canvas component increases the number of vector points
on map from 100 to 10000. Furthermore, tile system used for raster mapping can be applicable to vectors as “Vector Tiles” and
this tiling system makes client side symbology with the help of Canvas. OpenGL technologies transferred to browsers via WebGL
and applications like Google Earth can be possible with WebGL on browser without any third-party plugins. Web Sockets access
to servers over TCP protocol immediately and this makes sending push messages directly to browsers. World is becoming more
connected, but there some situations that need for offline solutions which Offline Storage makes HTML5 applications can be used
in these circumstances.
The context of this paper are as follows; new features and usage of HTML5, HTML5 components in sample “Geo Web
Applications” and working HTML5 “Geo Web Applications” running at State Hydraulic Works (DSİ).
Keywords: HTML5, GIS, Web, Canvas, Service Architecture

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak

A. Dinçer, B. Uraz, K. Seyrek : CBS Web Uygulamalarında HTML5 ve Gelecek

1. GİRİŞ
Günümüz dünyasında teknolojinin ilerlemesi ile hayatımıza her gün farklı bir yenilik girmekte olup bunlar
yaşantımızı farklı bir şekilde değiştirmektedir. Web de bu yeniliklerin belki de en önemlisidir. Web ile tüm dünya
elimizin altında olup zaman ve mekandan bağımsız farklı işleri yapabiliyor olduk. Bu süreçte web insanların
ihtiyaçlarına göre şekillenmiş ve son halini standart olarak olmasa da HTML5 olarak almıştır.
W3C tarafından koyulmakta olan Web Standartlarının en yenisi ve en popüleri olan HTML5 ile eskiden
yavaş ya da sıkıntılı olan kısımlar düzeltilmeye ve eklenti ile çalışan kısımlarda mümkün olduğunca eklentisiz
çalıştırılmaya başlamıştır. Bu etkiler sadece web’i değil web üstünde çalışan diğer alanları da etkilemiş ve Coğrafi
Bilgi Sistemleri de bundan payına düşeni almıştır. [22]
HTML5 ile birlikte gelen birçok yenilik ile web tabanlı CBS uygulamaları büyük ölçüde etkilenmiş ve
sınırlarını zorlamaya, masaüstü uygulamalara rakip olmaya başlamıştır. Bu noktada Canvas, GeoLocation, WebGL,
Web Sockets, Web Workers ve Offline Storage gibi doğrudan CBS’yi etkileyen elemanları bu yazı kapsamında
inceleniyor olacaktır. [16] Ayrıca bu elemanların DSİ bünyesinde geliştirilen uygulamalarda nasıl kullanıldığı
konusunda da bilgiler veriliyor olacaktır.

2. HTML5 ve CBS’ye Etkisi Olan Elemanlar
2.1. Canvas
2.1.1. Genel Açıklama :
Canvas 2004 yılında Apple tarafından MacOS X işletim sistemindeki araçlarda ve Safari tarayıcında
kullanılmak üzere başlatılmış bir proje olarak hayat geçmiştir.[1] Sonrasında W3C tarafından HTML5 standartı
içerisine dahil edilerek diğer tarayıcılar tarafından da desteklenmeye başlamıştır. Canvas 2 boyutlu şekiller ve
resimler üzerinde piksel tabanlı çalışmak için güçlü bir altyapı sunmaktadır. Canvas ile eskiden yapılamayan resim
işleme, oyun geliştirme gibi işlemler artık tarayıcılar içerisinden yapılabilir olmuştur.
Canvas aslında SVG ile çok karıştırılsa ve karşılaştırılsa da SVG’ye göre daha farklı bir misyonu
bulunmaktadır. SVG (Scalable Vector Graphics) açılımından da anlaşılacağı üzere vektör tabanlı bir yapı iken
canvas raster tabanlı bir yapı oluşturmaktadır. [2] Canvas öncesinde raster veri üzerinde çalışmak için Flash ya da
Silverlight gibi eklentiler gerekmekte iken canvas sonrasında bunlara ihtiyaç kalmamıştır. Böylelikle tarayıcılarda
eklentisiz daha iyi bir web deneyimi sunulmaktadır. [8] Tarayıcılarda canvas desteği de değişiklik göstermektedir.
Chrome, Firefox, Safari, Opera, Android ve Internet Explorer’ın son sürümlerinde canvas desteği bulunmakla
beraber performans konusunda farklılıklar göstermektedirler. Tarayıcıların sürümleri ile ilgili canvas desteği için
Tablo 1’e bakabilirsiniz.
Tablo 1 : Popüler tarayıcıların versiyon bazında canvas destekleri (kırmızılar desteklemiyor)
Internet
E.

Firefox

Safari
(Masaüstü)

Chrome

Opera
(Masaüstü)

Safari
(Mobil)

Opera
(Mobil)

Android
Tarayıcı

6.0

2.011.0

3.1-3.2

4.0-18.0

9.0-11.1

3.2

10.0

2.0

7.0

12.0

4.0

19.0

11.5

4.0-4.3

11.0

2.1

8.0

13.0

5.0

20.0

11.6

5.0

11.1

2.3, 3.0

9.0-10.0

14.0

6.0

21.0

12.0

6.0

12.0

4.0-4.1

2.1.2. Canvas’ın CBS’de Kullanımı :
CBS tarafında canvas kullanımı farklı şekillerde olabilmektedir. Normalde fayans (tile) gösterimi için DIV
ve IMG elemanları kullanılırken, Canvas ile birlikte fayansları kullanarak harita görünümünde direk olarak
değişiklikler yapılabilmektedir. Örneğin Resim 1’de de görüleceği üzere Google Maps API’si üstünde canvas
kullanılarak yoğunluk haritası (HeatMap) dinamik olarak oluşturulabilmiştir. Bu örnekte çoklu canvas elemanları
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birleştirilerek bir bütün haritaymış gibi davranmaktadırlar. Bunun benzeri bir yapı tek canvas kullanılarak da
yapılabilir. Tüm fayanslar tek bir canvas altında toplanarak da benzer bir harita görüntüsü elde edilebilir. Chrome ve
Internet Explorer 10 ile canvas’a GPU desteğinin de gelmesi ile canvas Coğrafi Bilgi Sistemleri için çok daha
değerli bir HTML elemanı olmuştur. Bu sayede mevcut fayansları ve raster görüntüleri istemci tarafında JavaScript
ile incelemek, analiz etmek ve değiştirmek mümkün hale gelmektedir.

Resim 1:Yoğunluk Haritaları (HeapMap) çiziminde Canvas Kullanımı

2.2. WebGL
2.2.1. Genel Açıklama :
WebGL, HTML5 ile gelen ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tarafında en büyük etkiyi yapacak olan elemanlardan
birisi olarak düşünülmektedir. WebGL’i OpenGL’in tarayıcılarda eklentisiz çalışan bir versiyonu olarak
konumlandırılmaktadır. [3] WebGL ile hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu grafikleri tarayıcı içerisinde canvas elemanı
ve JavaScript yardımıyla oluşturabilmek mümkün olmaktadır. GPU’ya direk erişiminin olması nedeniyle WebGL
eskiden masaüstünde oynadığımız oyunları artık tarayıcımız içerisinde oynamamıza imkan sağlamaktadır.
WebGL’in GPU yardımıyla görüntüleme yapması gelecekte birçok şeyi web içerisinden yapabileceğimizi
göstermektedir. Her ne kadar birçok tarayıcı WebGL’e destek verse de Microsoft GPU’ya direk erişimin güvenlik
sorunları çıkartacağını öne sürerek Internet Explorer’a WebGL desteğini vermemektedir. [4] Mobil tarafta da yavaş
çalıştığı iddia edildiğinden henüz çok net WebGL desteği bulunmamaktadır. Bütün bunlara rağmen diğer
tarayıcıların verdiği destek ve eklentisiz çalışma imkanı WebGL’in çok daha ileri gideceğini göstermektedir.
2.2.2. WebGL’in CBS’de Kullanımı :
CBS tarafında WebGL’in hem 2 boyutta hem de 3 boyutta birçok avantajı olacaktır. GPU kullanımı ile
yoğun miktarda olan CBS vektör ve raster verileri rahatça tarayıcıda kullanılabilecek ve CBS kullanıcılarına
tarayıcılarına Java ya da benzeri eklenti kurmadan 3 Boyut imkanı sağlayabilecektir. WebGLEarth ya da
OpenWebGlobe gibi Açık Kaynak yazılımlar da bu akımın başlangıcını oluşturmuşlardır. Resim 2’de de görüleceği
üzere Google Earth benzeri bir yapıyı WebGL ile tarayıcınız üzerinde görebilmektesiniz. Bu örnekte fayans sistemi
matematiksel olarak oluşturulan dünya düzlemi üstünde gösterilmekte ve kontroller ile bu sistemi
kullanabilmektedir.
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2.3. Geolocation :
2.3.1. Genel Açıklama :
Geolocation HTML5 ile gelen ve belki de en fazla kullanılan öğelerden birisi olmuştur. Geolocation ile
kullanıdığınız cihazın (telefon, tablet ya da notebook) işletim sistemi üzerinden enlem ve boylam olarak koordinat
bilgisine erişmeniz mümkün olmaktadır. [5] Bu koordinat bilgisine işletim sistemi ya mevcut GPS entegresi, Baz
İstasyonu ya da WiFi gibi internet bağlantınız üstünden erişilmektedir. Konum bilgisi alınan kaynağa göre çok
hassas (1 m) olabileceği gibi, bulunduğunuz şehri gösterebilecek kadar üstünkörü de olabilmektedir. [6] Bu
hassasiyet kullanacak uygulamaya göre uygun ya da değildir. Örneğin en yakındaki hastaneleri göstermek için şehir
bazındaki hassasiyet yeterli olmazken, en yakındaki tarihi eserleri ya da gezilecek yerleri göstermek için şehir
bazındaki hassasiyet yeterli olacaktır. Neredeyse hem masaüstü hem de mobil tarayıcılar bu özelliğe izin
vermektedirler. [7] Bu özellik kişisel mahremiyet içeren bilgi olduğu için her tarayıcı bu bilgiyi isteyen site ya da
uygulamaya vermeden önce kullanıcıdan onay istemektedir. Böylelikle gizlilik ile ilgili sıkıntıların da önüne
geçilmektedir. [9]

Resim 2 : WebGL Earth ile 3 Boyutlu dünya gösterimi
2.3.2. Geolocation’ın CBS’de Kullanımı :
Geolocation ile birlikte tüm akıllı cihazlar aslında birer veri toplama aracına dönmüş bulunmaktadırlar.
Üzerinde GPS entegresi bulunan bu cihazlar ile gerek çevrim içi gerekse çevrim dışı coğrafi koordinatlar toplanarak
ilişkili metinsel veriler ile birlikte toplanabilmektedirler. CBS alanında başka kullanım alanı da bir kişiye
gösterilecek verileri bulunduğu konuma göre sorgulayıp bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi olarak tanımlanabilir.
JavaScript ile web alanında örnek bir kullanımı için aşağıdaki kod bloğu kullanılabilir.
var geolocation;
if (navigator.geolocation) {
geolocation = navigator.geolocation;
}
else {
alert(“Tarayıcınız geolocation özelliğini desteklemiyor!”);
}
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geolocation.getCurrentPosition(koordinatGoster, hataVer);
function koordinatGoster (pos) {
alert(“Mevcut konumunuz : + pos.latitude + “, “ + pos.longitude);
}
function hataVer (e) {
alert(“Konum alınırken hata oluştu!”);
}

2.4. Web Sockets
2.4.1. Genel Açıklama :
HTML yapısı itibariyle statik olmak durumundadır. CSS ve JavaScript gibi yardımcı elemanlar ile her ne
kadar bu statik yapı değiştirilmeye çalışılsa da HTML’in ve Web’in temelinde HTTP istekleri yatmaktadır. Eğer bir
tarayıcı bir siteye girerse bu sitenin barındığı web sunucusuna bir HTTP isteği gönderir ve karşılığında HTML,
JavaScript, CSS ve resim gibi içerikleri alarak bağlantısını keser. Sonrasında kullanıcı bir işlem yaptığında tarayıcı
tekrar sunucu ile haberleşip gerekli cevapları alarak işler ve kullanıcıya sonucu gösterir. Görüldüğü üzere bu yapıda
durumla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. [12] PHP veya ASP.NET gibi web geliştirme ortamları farklı metodlar ile
durumu tutup buna göre davransalar da mevcut durumda statik bir yapı vardır.
Son zamanlarda AJAX teknolojisinin de gelişmesi ile gerçek zaman yakın bağlantılar kurulmaya çalışsa da
normal masaüstü uygulamaların kullandığı TCP üzerinden yayın mantığı HTML5 öncesinde maalesef yoktu.
HTML5 ile birlikte bu soruna çözüm bulmak amacıyla Web Sockets API’si önerilmiş ve yeni tarayıcılarda
kullanılmaya başlamıştır. [11]
Web Sockets aslında TCP benzeri bir haberleşme protokolü olarak adlandırılabilir. Web Sockets ile
sunucuya bağlandıktan sonra yayınlanan tüm mesajlar anında tekrar bağlantı kurmaya gerek kalmadan tarayıcınıza
ulaşmaktadır. Böylelikle ufak mesajlar için bile HTTP isteği gönderip almak yükünden kurtulmaktayız. [10] Web
Sockets ile gerçek manada masaüstü yazılımı performansı ve kullanışlılığında yazılımlar geliştirilebilmektedir.
Örneğin daha önce çok fazla HTTP isteği ile AJAX üzerinden yazılan “Chat” uygulamaları Web Sockets ile daha
hızlı çalışır hale gelmişlerdir. Ayrıca Web Sockets sunucu üzerindeki yükü de azaltarak genelde performansı
arttırmaktadır.
2.4.2. WebSockets’in CBS’de Kullanımı :
Coğrafi Bilgi Sistemleri temelindeki yoğun
kullanılabileceği yerlerden biridir. JavaScript yapısı
(binary) veriyi okuyamadığından dolayı raster veri
kullanılabilmektedir. Bu da araç takip sistemleri ya da
üzerinden gönderilmesine imkan sunmaktadır.

vektör veri kullanımı nedeniyle Web Sockets’in en iyi
nedeniyle (JavaScriptte byte tipi bulunmamaktadır) ikili
yerine JSON tabanlı vektör veri CBS uygulamalarında
anlık takip edilmesi gereken coğrafi nesneleri Web Sockets

Web Sockets ayrıca veri toplama tarafında anlık olarak verilerin sunucuya ve diğer veri toplayanlara
aktarmak açısından oldukçe verimli kullanılabilecek bir sisteminde alt yapısını oluşturabilecek kapasitededir. Benzer
bir uygulama Resim 3’te gösterilmekte olup, girilen nokta verileri anlık olarak tüm bağlantıda olan istemcilere
yayınlanmaktadır.

2.5. Web Workers :
2.5.1. Genel Açıklama :
Günümüzde sadece masaüstü bilgisayarlar değil cep telefonlarında bile çok çekirdekli işlemciler
kullanılmaya başlandı. Böylelikle bilgisayarların multi-tasking olarak nitelendirilen aynı anda birden fazla iş yapma
kapasitesi arttırılmaya çalışılmaktadır. [13] Web tarafında her ne kadar JavaScript ile asenkron çalışma ortamı
sağlansa da bazı yoğunluklu veri işlemlerinde tarayıcıların tıkandığı, hatta kimi zaman kitlendiği görülmektedir. Bu
soruna çözüm bulmak amacıyla arka planda çalışarak istediğiniz işlemleri kullanıcı arayüzünü bekletmeden
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halledecek olan Web Workers ortaya çıkmıştır. [14] Basit anlamda kullanımı ile ilgili aşağıdaki örneğe
bakabilirsiniz. [15]
var worker = new Worker(“worker_script.js”);
worker.postMessage(“Deneme”); //Bu satır ile arka planda çalışan worker nesnesine mesaj yollayabiliriz.
worker.onmessage = function (e) { //
alert(“Gelen mesaj : + e.data);
}
worker.terminate(); //Arka plandaki worker çalışmasını durdurur.

Resim 3: Web Sockets ile anlık veri toplama örneği
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2.5.2. Web Workers’in CBS’de Kullanımı :
Yukarıda da bahsedildiği üzere coğrafi vektör verinin işlenmesi bazı durumlarda çok vakit alabilmektedir.
Bu işlemler sırasında kullanıcıları beklememek için ya sunucu tarafında bazı işlemlerin yapılıyor olması lazım ya da
Web Workers gibi bir sistemle arka planda mevcut verileri işliyor olmak gerekir. Günümüzün ilerleyen
teknolojilerinde artık birçok işi sunucudan ziyade kullanıcı tarafındaki güçlü tarayıcılarda halletmek ile hem
kullanıcıların mevcut sürece dahil olmasını hem de sunucu yükünüzü azaltarak daha fazla kullanıcıya hizmet
verebilmeyi hedeflemek gerekmektedir.

2.6. Çevrim Dışı Depolama (Offline Storage)
2.6.1. Genel Açıklama :
İnternet günümüzde her alanda hayatımıza girmiş olsa da bazı durumlarda çevrim dışı kalmamız
gerekebiliyor ya da bazı bölgelerde hala 3G yerine Edge kullanıldığı durumlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda
internet uygulamalarının çalışması eskiden imkansızdı. Bu sorunun da üstesinden gelmek ve internet uygulamalarını
çevrim dışı çalıştırabilmek için HTML5 ile birlikte yeni bir kavram ortaya atıldı. Bu kavram genel olarak altında
birden fazla konsepti içerdiği için tek “Offline Storage” olarak anılsa da aslında “Local Storage”, “Application
Cache” ve “Web SQL” gibi çok farklı API’leri içermektedir. [17] [18] [19]
“Application Cache” ile uygulamanın HTML, JavaScript, CSS ve resim dosyalarını çekerek çevrim dışı
durumlarda tarayıcının hafızasından uygulamaya erişilebilir. Bunun için sayfanızı yayınladığını klasöre bir adet
manifesto dosyası ekleyerek tarayıcıya hangi dosyaları hafızasına kaydetmesini söylememiz gerekiyor. Böylelikle
uygulamayı çevrim dışı durumlara hazırlamış oluyoruz. Burada en büyük sıkıntı uygulamanın yenilenmesine
rağmen hala eski versiyonun yayınlanıyor gibi görünmesidir ki bu noktada manifesto dosyasının versiyon kısmını
mantıklı bir şekilde yönetmemiz gerekmektedir. Örnek bir manifesto dosyası aşağıdaki gibi olmaktadır.
# Bu kısıma çevrim dışı çalışabilecek kısımlar eklenir
CACHE MANIFEST
index.html
styles.css
img/logo.png
scripts/api.js
# Bu kısıma internet bağlantısı gerektirenler yazılır
NETWORK:
giris.php
http://api.facebook.com
“Local Storage” ise hem kalıcı hem de geçici olarak 2 farklı şekilde tutulmakla beraber NoSQL yapısına
benzer bir şekilde verilerinizi tutmaktadır. [21] Bu kapsamda istediğiniz verileri tekil anahtar kelimeler ile bu
depolama alanına sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Aşağıda kalıcı olan “Local Storage”ın nasıl
kullanılabileceği konusunda örnek kod bloğu bulunmaktadır.
var saklanacakDeger = “123456789”;
window.localStorage.setItem('anahtar1', saklanacakDeger); //Değeri “anahtar1” ile kaydediyoruz.
console.log(window.localStorage.getItem('anahtar1')); //Değeri “anahtar1” ile geri çekiyoruz.
“Web SQL” ise HTML5 ile birlikte gelen ve uygulamalara belli limitler altında veritabanı desteği sağlayan
bir yapıdır. Web SQL ile çevrimdışı çalışacak veriler ya kullanıcıdan çalışma sırasında istenebilir ya da uzaktaki
sunucudan çekilerek sonra kullanmak üzere Web SQL üzerinde depolanabilir. Bu yapı sayesinde normalde sunucu
üzerinde kullanılan SQL cümleleri JavaScript ile de çevrim dışı olarak kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kod
bloğundan Web SQL kullanımı ile ilgili fikir edinebilirsiniz.
var db = openDatabase("DBTest", "1.0", "HTML5 Database API", 200000); //Veritabanını açıyoruz
db.transaction(function(tx) {
tx.executeSql("SELECT * FROM tablo1", [], function(tx, result) { //Sorgulama yapıyoruz.
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for (var i = 0, item = null; i < result.rows.length; i++) {
item = result.rows.item(i);
console.log(item['text']); //Sonucu konsola basıyoruz.
}
});
});
}
2.6.2. Çevrim Dışı Depolama’nın CBS’de Kullanımı :
İnternetin olmadığı durumlarda veri toplamak ya da görüntülemek amacıyla çevrim dışı depolama
kullanılabilir. Raster verinin boyutunun yüksek olmasından dolayı bu alanı genellikle vektör veri için kullanmak
daha mantıklı olmaktadır. [20] Hem yapısal olarak veri tutmak sorgulama sırasında işlerimizi kolaylaştırırken diğer
yanda da perfomans olarak artıları bulunmaktadır.

3. HTML5’in DSİ’de Kullanımı
DSİ olarak da teknolojiyi takip ederek gerek iç gerekse dış kullanıcılarımıza en hızlı ve kullanışlı hizmeti
vermeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle de yeni nesil teknolojik gelişmeleri web uygulamalarımız içine entegre
etmekteyiz. Bu yazının da kapsamına giren HTML5 her ne kadar Internet Explorer’ın kullanımının fazla olmasından
dolayı tüm kullanıcılara hitap etmese de yakında Microsoft’un da HTML5’e verdiği destek ve eski Internet Explorer
sürümlerinin azalması ile daha fazla kullanıcı ile buluşacaktır.
Bu kapsamda geliştirdiğimiz DSİ GeoWeb Uygulamasında kullanıcının tarayıcısına göre bazı özellikleri
açıp kapatabilme özelliğini ekledik. Böylelikle eğer kullanıcı HTML5’in tüm özelliklerini kullanabilen bir tarayıcı
ile uygulamamıza bağlandıysa tüm fonksiyonları kullanabilmektedir. Eğer eski nesil bir tarayıcı ile girerse de baz
olarak sağladığımız araçlara ve katmanlara erişimi olmaktadır.
Uygulamamızda öncelikle yukarıda tanıtılan elemanlardan “Canvas” desteği olan tarayıcılarda aktif hale
gelmekte ve veri işleme sürecimizi hızlandırmaktadır. Canvas ile ilerleyen dönemde tarayıcı üstünde farklı işlemler
yaparak basit hidrolik analizler yapmayı planlamaktayız. Ayrıca Resim 4’te de görüleceği üzere haritadan bağımsız
grafik işlemlerini de uygun olması durumunda canvas üzerinden yapmaktayız.
Uygulamamızın henüz geliştirilmesi devam eden kısımlarında ise mobil ortamda ve çevrim dışı olarak
çalışabilmesi için “Geolocation”, “Web Workers” ve “Offline Storage” elemanları kullanılmakta olup bu kısımların
mevcut uygulamaya entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca DSİ bünyesinde üretilen verileri 3 Boyutlu
olarak göstermek üzere WebGL ile bazı denemeler yapılmaya başlanmıştır, fakat bu çalışma çok yeni olduğu için
geliştirilme sürecinin zaman alacağı öngörülmektedir.

Resim 4: DSİ bünyesinde geliştirilen CBS Web Uygulaması
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4. SONUÇ
HTML5 her ne kadar yeni bir teknoloji olsa da Google, Apple ve Mozilla gibi firmaların destekleri ile her
geçen gün ileriye gitmekte ve daha önce buna karşı koyarak Silverlight gibi bir teknolojiyi çıkaran Microsoft’u bile
HTML5’e karşı sempatik bakmaya itmektedir. Öyle ki Microsoft’un yeni çıkardığı Windows 8 işletim sistemi ile
gündeme gelen yeni uygulamalarda HTML5, CSS ve JavaScript ile geliştirme yapma imkanı doğmuştur.
Bu noktada HTML5’e hazır olmak ve mevcut uygulamaları şimdiden bu teknolojilere entegre etmeye
başlamak geleceğe yatırım olarak görülmelidir. HTML5’in son 2 senede ilerlemesini göz önüne alarak gelecek
olarak bahsettiğimiz zamanın çok da uzak olmadığı görülmektedir. Bu nedenle DSİ olarak da bu teknolojilere
şimdiden entegre etmeye çalışarak gerek yazılımcıların gerekse kullanıcıların bu teknolojilere hazırlanmasını
sağlamaktayız.
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