
 

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

BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BULUT CBS UYGULAMALARI  

 

Taşkın KAVZOĞLU1, Emrehan Kutluğ ŞAHİN2 
1Prof. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli, kavzoglu@gyte.edu.tr 

2Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli 
 

ÖZET 

Bulut bilişim, ağ erişimi olan her yerde hizmet veren, konumdan bağımsız kaynaklara sahip, hızlı ölçeklenebilir donanım ve 
yazılımı sunan ve “kullandıkça öde” modeldeki işlem taleplerine cevap verebilen bir bilişim teknolojisi modelidir. Bulut 
teknolojisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) birbirleri ile ilişkilendirilebilirler. Bu iki sistem konuma dayalı verilerin 
toplanması, saklanması, analizi ve sunulması gibi temel CBS işlemlerini web tabanlı gerçekleştirebilmektedir. Bu çalışmanın 
ilk kısmında, bulut bilişim ve bulut CBS uygulamalarından örnekler verilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında GYTE UZALCBS 
laboratuvarlarında geliştirilen bulut CBS uygulaması verilmiştir. İlk uygulama olarak Google API’leri kullanılarak üretilen 
GYTE Çayırova kampüsünün 360 derece sanal tur çalışmasıdır. İkinci örnek ise Trabzon Düzköy ilçesine ait heyelan 
duyarlılık haritasının GIS Cloud web sitesinin yayınlanmasıdır. Bu çalışma ile son yıllarda kullanılmaya başlayan Bulut CBS 
teknolojisinin getirdiği yenilikler ve açılımlar örnek uygulamalar ile birlikte ele alınacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Bulut bilişim, Coğrafi bilgi sistemleri, Bulut CBS 

ABSTRACT 

Cloud computing is an information technology model for delivering on-demand, self-service computing resources with 
ubiquitous network access, location independent resource pooling, offering rapid elasticity hardware and software and a pay 
per use model. Cloud computing and Geographic Information Systems (GIS) can be integrated to each other. These two 
systems perform basic GIS applications such as location-based data collection, storage, analysis and presentation of 
complex geographical information on a web environment. In the first part of this study, cloud computing and cloud GIS 
sample applications were described. In the second part of the study, cloud GIS applications developed by GIT UZALCBS 
laboratory were given. In the first application, The 360 degree virtual tour of the Gebze Institute of Technology (GIT) 
Cayirova campus application produced by Google APIs. Second example, landslide susceptibility map for Düzköy district of 
Trabzon published of the GIS Cloud web site.  In this study, the cloud computing with GIS technology was discussed with 
innovations and expansions together with example applications. 

Keywords: Cloud computing, Geographical information system, Cloud GIS 

GİRİŞ 

Son dönemlerde bilişim teknolojilerinin (BT) en popüler ve çok tartışılan konulardan biri bulut bilişim 
kavramıdır. Bulut kavramının çıkış noktası basit network diyagramlarında interneti temsil eden bulut çiziminden 
yola çıkılarak üretilmiştir. Bulut bilişim ise ölçeklenebilir, gerçek zamanlı servis, altyapı ve uygulamaların 
dünyanın farklı yerlerinde bulunan sunucular üzerinden çalıştırılabilmesi anlamına gelmektedir. Bulut bilişim 
kullanıcıların sunduğu hizmetler SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service) ve IaaS (infrastructre 
as a service) olmak üzere 3 çeşit model türündedir (Velte et al., 2010). Günümüzün popüler bulut bilişim 
uygulama ve servisler olan Google Mail, Google Docs, Microsoft Skydrive, Google App Engine ve Amazon 
EC2 söz konusu bulut bilişim modelleri üzerinden hizmet vermektedirler. Microsoft, Google, Amazon gibi 
büyük şirketlerin bulut teknolojisi yapacakları yatırımların önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüz milyar dolar 
yaklaşacağı tahmin edilmektedir (Lu, 2010). BT firmaları için önemli kavramlarından biri olan bulut bilişimin, 
bilgi sistemi teknolojileri için yeni bir dönem açacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) konumsal ve konumsal olmayan verileri analiz, sorgu, depolama ve birlikte 
sunabilme yeteneği ile coğrafik verilerin işlendiği önemli bir bilgi teknolojisidir. Bilgisayar teknolojisinin 
gelişimine paralel olarak gelişen CBS teknolojisi araçları ve işlem kabiliyeti ile olgun ve yerleşik bir sisteme 
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bürünmüştür. Birçok CBS yazılımı kullanıcılarına masaüstü bilgisayar ortamında istenilen CBS araçlarını 
kolaylıkla sunabilecek potansiyeldedir. Masaüstü bilgisayarların kullanıcılara sunduğu CBS araçlarının internet 
ortamında kullanılabilir, verilerin saklanabildiği ve dünyanın herhangi bir noktasından internet üzerinden 
platform gözetmeden (Tablet PC, Mobil PC, Notebook, vb.) ulaşılabildiği coğrafi bilgi sistemi servis ve 
uygulamalarına altyapı sağlayan sisteme Bulut CBS denilmektedir. Klasik bilgisayar mimarisinin ötesinde CBS 
ve Bulut bilişimin işbirliği, veri katmanlarının depolanması, analizi ve işleme yeteneğini herhangi bir tarayıcıda 
web üzerinden kullanılabilir tam özellikli CBS uygulamalarına imkân vermektedir (Aysan, et al., 2011). 

Son yıllarda literatürde bulut bilişim teknolojisi ile bütünleşik CBS konusunu inceleyen birçok çalışma 
sunulmuştur (Rimal et al., 2009, Pandey, 2010, Bhat et al., 2011, Aysan et al., 2011,). Bulut CBS mimarisini 
inceleyen yayınların dışında bu sistem ile yapılmış uygulamaları konu alan akademik yayınlar da mevcuttur (Lu, 
2010, Jinnan and Sheng, 2010, Park et al., 2011, Shao et al., 2011, Fujioka et al., 2012,). Bu çalışmada bulut 
bilişim ve bulut CBS teknolojisi irdelenerek, dünyada yapılmış bulut CBS uygulamaları ile birlikte GYTE 
UZALCBS laboratuvarlarında hazırlanan GYTE 360 derece sanal tur uygulaması ile GIS Cloud uygulama 
servisi kullanılarak yayınlanan Trabzon Düzköy için hazırlanmış Heyelan Duyarlılık haritası örnekleri 
verilecektir. 

1. BULUT BİLİŞİM 

Gelişen teknoloji ve internet sayesinde kullanıcılar yerel ölçek ve kısıtlı hizmet olanakları veren klasik bilgi 
teknolojileri altyapısından, esnek, ekonomik ve her yerde ulaşıma imkân veren bulut bilişim teknolojine 
kaymaktadır. Bulut bilişim masaüstü bilgisayar, tablet veya akıllı mobil cihazlar üzerinden herhangi bir yazılım 
ve depolama birimine ihtiyaç duymaksızın internet üzerinden başka sunuculara bağlanarak hizmet alma 
modelidir (Şekil 1). Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsüne (NIST) göre “ Bulut bilişim, en az yönetim 
hizmeti veya servis sağlayıcı müdahalesi ile hızla alınabilen ve verilebilen esnek yapıdaki ayarlanabilir bilişim 
kaynaklarının (ağ hizmeti, sunucu hizmeti, depolama hizmeti, uygulamalar ve diğer hizmetler gibi) paylaşıldığı 
havuza, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir modeldir.” 

 

Şekil 1. Bulut bilişim ve bileşenleri 

1.1 Bulut Servis Modelleri 

Bulut bilişim genel olarak belirli servis hizmetlerini içinde barındıran ve esnek ayarlanabilirlik ile birlikte 
kullanıcısına sunan bir ağ erişim modelidir. Bu modelde 3 ana servis hizmet vermektedir. Bu hizmetler sırası ile 
Servis olarak Yazılım, Servis olarak Platform ve Servis olarak Altyapı hizmetleridir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Bulut bilişim servis modelleri 

 Servis olarak Yazılım (SaaS) 

Servis olarak Yazılım (Software as a Service (SaaS)), kullanıcıların herhangi bir kurulum yapmadan internete 
bağlı herhangi bir platform üzerinden uygulamalara erişerek yararlandığı servis hizmetidir. Hizmetten 
faydalanan kullanıcılar ağ, sunucu, işletim sistemi ve depolama aygıtları gibi bileşenler üzerinden herhangi bir 
yönetme veya denetleme hakkına sahip değildirler. Bu hizmet kullanıcısına faydalandığı uygulama üzerinde web 
tarayıcı arayüzü üzerinde tanımlanan izinlerle sınırlı olmak şartıyla ayarlamalar ve değişiklikler yapabilir. 
Google Mail, Hotmail veya Yahoo Mail gibi web tabanlı e-mail hizmetleri en popüler ve bilindik SaaS 
servisleridir. Kullanıcısına web tabanlı olarak raster ve vektör veri modellerinin yayınlanmasına imkan veren, 
konumsal sorgulamaların ve tampon bölge analizleri yapılabildiği, çeşitli CBS araçlarının sahip giscloud.com 
sitesi CBS’de bulut bilişim kullanımı için verilebilecek önemli bir SaaS uygulamasıdır.   

 Servis olarak Platform (PaaS) 

Bu servis sağlayıcı, kullanıcısına online olarak kendi yazılım ve uygulamalarını geliştirme, test ve dağıtım 
hizmeti ile birlikte sadece bu yazılımların barındırılması için gerekli çevre birimlerini üzerinde kontrol ile 
yönetim imkânı sunar. PaaS hizmetine örnek olarak Google AppEngine ve Microsoft Azure platformları 
verilebilir.  

 Servis olarak Altyapı (IaaS) 

Bu servis modelinde kullanıcı, ihtiyacı olan işlemci, depolama alanı, ağ kaynağı ve diğer ana bilgisayar 
bileşenlerine erişerek bunlar üzerinde istediği işletim sistemini kurması ve uygulamalar geliştirip çalıştırabilmesi 
imkânına erişir. Bu servisten faydalanan müşterinin bulut altyapısı üzerinde yine tam bir yönetim ve kontrole 
sahip değildir. Fakat müşteriler, istediği işletim sistemi üzerinden tam bir hâkimiyet ile kontrole sahip olmakta 
ve firewall gibi ağ bileşenlerini yönetebilmektedirler. Bu tür servis sağlayıcısına verilebilecek en iyi önek 
Amazon Elastic Computer Cloud (EC2) uygulamasıdır. 

Bulut servisleri kullanıcılarına sundukları hizmet adımları her bir servis modeli için farklılık göstermektedir. Söz 
konusu hizmetlerin kullanıcıların yapabildikleri müdahaleler ile yönetici birimlerin işlem yüklerini içeren 
gösterim Şekil 3’te verilmiştir. 

IaaS (Altyapı Olarak Servis) PaaS (Platform Olarak Servis) SaaS (Yazılım Olarak Servis) 

 Uygulama  Uygulama  Uygulama 
 Veri  Veri  Veri 
 Çalışma Süresi  Çalışma Süresi  Çalışma Süresi 
 Middleware  Middleware  Middleware 
 İşletim Sistemi  İşletim Sistemi  İşletim Sistemi 
 Sanallaştırma  Sanallaştırma  Sanallaştırma 
 Sunucu  Sunucu  Sunucu 
 Depolama  Depolama  Depolama 
 Ağ  Ağ  Ağ 

 
Şekil 3. Bulut bilişim servisleri ve sundukları hizmetler. 

Kullanıcı 

Kullanıcı Yönetici Yönetici 

Yönetici 
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2. BULUT CBS 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), öz nitelik, raster ve vektör veriler gibi konumsal ve konumsal olmayan dijital 
veri türlerinin toplanması, saklanması, analizi işlemelerini yapan ve bu veri türlerinin sorgulanması ile 
değerlendirilmesi işlemlerini bilgisayar ortamında kullanıcıya sunan gelişmiş bir bilgi sistemidir. Geleneksel 
CBS uygulamaları en büyük dezavantajı, masaüstü ve web tabanlı işlemleri bir arada değerlendirilmesinde tek 
bir yazılım veya donanım içerisinde çözüm getirememesi, bazı durumlarda ise üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç 
duyulmasıdır. Bulut bilişim, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bu dağınık yapısını ortadan kaldırarak, yazılım, veri 
depolama, güncelleme, sorgulama ve analiz işlemlerini internet üzerinde web tabanlı olarak sunum ve yönetimi 
tek bir platformda esnek ve hızlı bir şekilde bütünleşik bir çözüm getirmektedir (Şekil 4.).  

 

Şekil 4. Bulut CBS Bileşenleri 

Bulut CBS üzerinde geliştirilen uygulamalar internet üzerinden herhangi bir web tarayıcı üzerinden kolayca 
ulaşılabilir ve gelişmiş veri merkezlerine sahip güçlü sunucuların işlem kabiliyetleri ile birlikte esnek donanım 
ve veri depolama imkânlarından faydalanabilirler (Aysan et al., 2011). Web tarayıcılar ile mekânsal analizi de 
dâhil olmak üzere birçok haritalar işleme araçları ile uygulamalar geliştirilebilir. 

CBS kullanıcılarına sunulan bulut bilişim teknolojisi sahip olduğu birçok avantaj ile birlikte bazı dezavantajları 
bulunmaktadır. Bulut CBS tabanlı hizmetlerin kullanıcılara ve hizmet sağlayıcılara sunduğu avantajlar şunlardır. 

 Düşük kurulum maliyeti: Her yeni yazılım için harcanan eğitim, yapılandırma, test ve ayarlama 
maliyetlerinde ve zaman harcamalarında azalma. 

 Düşük sermaye gereksinimi: Web tabanlı uygulamaları çalıştırmak için düşük kapasiteli sabit disk, 
bellek ve işlemciye sahip olan sistemlerin yeterli oluşu, bu nedenle güçlü donanım maliyetlerinden 
kaçınarak az maliyetle yüksek performans sağlanabilmesi. 

  Düşük bakım maliyeti: Kullanılan tüm hizmet türleri için (SaaS, PaaS ve IaaS), tüm bakım ve onarım 
hizmetlerinin servis sağlayıcının sorumluluğunda olması. 

 Esneklik (Ölçeklenebilirlik): CBS uygulamalarında kullanıcı taleplerine bağlı olarak artan yük veya 
azalmasına bağlı olarak donanım ve depolama birimlerinde esnek değişliklere gidilebilir. 
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 Yüksek kullanılabilirlik ve kurtarma: Bulut servis sağlayıcılar çoklu noktalarda veri depoladıkları ve 
yedekledikleri için herhangi bir veri merkezinde yaşanabilecek doğal ya da insan felaketi (yangın, sel, 
Internet veya elektrik kesintisi gibi) durumlarında veri ve iş kayıpları yaşanmaz. 

 Sürekli güncellik: Donanım ve yazılım ekipmanlarının sürekli kullanıcıya ek maliyet getirmeden 
güncel tutulması ve güncelleme ihtiyaçları için herhangi bir teknisyen eleman ve iş yükü maliyeti 
doğurmaması. 

Bulut bilişimin kullanıcılarına getirdiği dezavantajlar sırası ile şunlardır. 

 Sabit internet bağlantısı gerektirmesi: Web tabanlı uygulama ve servisleri kullanımı için sürekli 
internet ihtiyacı duyulur. 

 Yüksek hızlı internet altyapısı: Bulut servis ve uygulamaların sabit ve verimli çalışması için geniş 
bantlı internet altyapısına ihtiyaç duymaktadır. 

 Hizmet kesintisi: Ağ veya ekipman arızaları, doğal afetler ve siber saldırı gibi nedenlerden dolayı 
servis sağlayıcının müdahalede yetersiz kalması ile kullanıcı arasındaki web hizmetinin sağlanamaması. 

 Data kaybı: İnsan (iflas, dava, vb.) veya ekipman (sistem çökmeleri, donanım arızası, vb.) kaynaklı 
sorunlar veya tedbirsizlikler nedeniyle kalıcı veri kayıpları. 

 Güvenlik açıkları: Bulut sistem üzerindeki verilere siber saldırılar düzenlemesi, verilerin çalınması 
veya kullanılmaz hale getirilmesi. 

3. DÜNYADA BULUT CBS UYGULAMALARI 

Bulut CBS mimarisi genel olarak Web-Arayüzlü uygulamalar, CBS Server ve API hizmetleri olarak üç temel 
bileşene ayrılabilir (Bhat et al., 2011). Web Arayüzlü Bulut CBS hizmetinde, Web 2.0 ve ilişkili teknolojilerin 
avantajlarını kullanarak, kullanıcılara esnek, sağlam ve düşük maliyetli web tabanlı bir arayüz sağlamaktadır. 
CBS Server hizmeti, veri tabanları, yapılandırma, sunucu mantığı, sunucu taraflı uygulamalar, iletişim 
arabirimleri ve yüksek güçte işlem altyapısı gibi paylaşılan kaynakların yönetimini Bulut CBS içinde tutmak ve 
ölçeklenebilir bilgi işlem kaynaklarına sahip olmaktır. Uygulama Programlama Arayüzü (API), işletim 
sisteminin, bir kütüphanenin veya bir servisin diğer programlara sağladığı fonksiyon ve sınıf kümesidir (Ardıç ve 
Göktürk, 2009). Harita ve CBS uygulamaları için hazırlanan API’ler ile web siteleri içine gömülü olarak 
etkileşimli harita uygulamaları geliştirilebilir. Şu anda Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, Oracle, IBM, Dell, 
SUN gibi dünyaca ünlü bilişim teknolojisinde hizmet veren şirketler bulut bilişim teknolojisi üzerinde araştırma 
ve geliştirme yapmakta ve aktif ticari hizmet vermeye başlamışlardır. Dünyada Bulut CBS hizmeti, bulut bilişim 
hizmetinin gelişmesine paralel olarak başlamış ve birçok örnekleri mevcuttur. Bu çalışmada Google, GIS Cloud 
ve ESRI firmalarının bulut CBS çalışmalarına dair örnekler verilecektir. 

 Google Maps API 

Günümüzde en popüler arama motorlarından bir tanesi olan Google, arama motoru hizmetinin yanında coğrafik 
verilerin paylaşıldığı önemli hizmetlerde sunmaktadır. Google’un sunmuş olduğu hizmetlere örnek olarak 
Google Earth yazılımı, Google Maps ile Earth Builder servisi ve çeşitli API araçları verilebilir. Şu an için 
Google Maps Javascript API V3, Google Maps tabanlı haritalar üzerinde web ve mobil ortamlar için 
uygulamalar geliştirilmek için sunulmuş en son API hizmetidir. Ana API hizmetine ek olarak yön, mesafe, 
yükseklik, coğrafik kodlama, Streetview, enlem/boylam ve konum arama gibi ek web hizmetleri sunan çeşitli alt 
API eklentileri de mevcuttur. Google’un diğer önemli bir hizmete sunduğu servis ise Google Fusion Table 
hizmetidir. Bu servis oluşturulan veri tablolarının depolanması, paylaşımını, sorgulanması ve görselleştirilmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca servis içerisindeki veriler REST (Representational State Transfer) API hizmeti ile SQL 
sorgulamalara benzer tablo yönetimi de mümkün olmaktadır. Tüm bu hizmetlerin önemli ve ortak özellikleri 
web tabanlı olmaları ve hepsinin de bulut bilişim mimarisine sahip oluşudur. 

Google’un bulut mimari içinde sunduğu Google Maps, Fusion Table ya da API hizmetleri şu an hem 
geliştiriciler için hem de kullanıcılar için sunduklarıyla tam anlamıyla bir CBS olduğu söylenemez, fakat vermiş 
olduğu coğrafik hizmetler incelendiğinde gerçekten de birçok CBS işlemleri için çözüm getirdiği görülebilir. 
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 GIS Cloud 

Masaüstü CBS deneyimini web tarayıcılarında kullanıcılarına sunan önemli bir bulut CBS uygulamalarından biri 
ise GIS Cloud adı altındaki servis sağlayıcıdır. GIS Cloud servis sağlayıcısı, Google Maps Javascript ve Flash 
API desteğine sahiptir. Bu iki özellik sayesinde vektör, raster ve coğrafik veri tabanı içerikleri web tarayıcılar 
üzerinden kullanıcıya sunulur. Kullanıcı kendi raster ve vektör verileri yanında Google Maps kaynaklarından 
faydalanabilir. Kullanıcı servis üzerinde sunulan servis yazılım üzerinden mevcut depolama alanı kadarı ile 
verilerini sisteme aktarma, sorgu ve yayınlama imkânına sahiptir. GIS Cloud sunduğu hizmet ile SaaS Bulut 
servis modeline girmektedir. GIS Cloud servisi kullanıcısına Paas ve IaaS hizmetlerini sunmaz.  

 ArcGIS Online ve ArcGIS Server 

Bulut tabanlı ArcGIS Online servisi, analiz, coğrafi veri yönetimi, paylaşımı, web hosting hizmeti ve 
uygulamalarını içeren bir çok hizmeti esnek ve ölçeklenebilirlik şekilde Web 2.0 üzerinden sunmaktadır. ArcGIS 
Online bulut CBS uygulaması aşağıdaki özelliklere sahiptir. 

 Masaüstü bir yazılıma gerek kalmadan harita hizmetleri ve veri gruplarını yayınlamak. 
 Harita ve verilere her yerden ulaşım imkânı. 
 Denetim erişimi, kullanıcı ayarları ve içerik paylaşımı. 
 Özellikleştirilmiş galeri içeriği ile birlikte ArcGIS Online ana sayfasında görünüm. 

ArcGIS Online bir SaaS servisi örneği iken, ESRI firmasının diğer bir bulut CBS servisi olan ArcGIS Server 
hizmeti IaaS servis modeline örnektir. ArcGIS Server yazılımı CBS servislerini web üzerinde oluşturulması, 
yönetilmesi ve dağıtımına olanak veren ve masaüstü, mobil ve web haritalama uygulamalarının da desteklediği 
bir Cloud CBS altyapısıdır. Amazon’s Elasic Compute Cloud (EC2) altyapısını kullanan sistem tekli veya çoklu 
sunucu özelliklerine sahip elastik ve ölçeklenebilir servis altyapısı sunar. Bulut altyapısı üzerinde çalışan ArcGIS 
Server hizmetinin şuan sadece Amerikalı kullanıcılarına açıktır.  

Bulut altyapısı üzerinden çalışan ArcGIS Server kullanıcılarına sunduğu avantajlar sırası ile şunlardır (URL_1).  

 Kurulacak server için istenilen tüm ihtiyaçların tek elden sunumu. 
 Hızlı ve kolay Server yapısı ile yapılacak işe zaman kaybetmeksizin başlanabilmesi. 
 Sistem kurma, bakım gibi ücretlerin olmayışı. 
 Sistemin sürekli güncel tutulması. 
 Esnek lisans seçenekleri ile 1,3 ve 12 ay gibi yenilenebilir lisans süreleri. 

4. ÖRNEK BULUT CBS UYGULAMALARI 

Dünyada yapılan örnek uygulamalardan ile birlikte Bulut bilişim mimarisinde SaaS ve Paas servislerinin 
kullanıldığı bulut CBS örnekleri bu bölümde sunulacaktır. İncelenecek ilk uygulama GYTE Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği bölümü UZALCBS laboratuvarlarında geliştirilen GYTE Çayırova kampüsünün 360 
derece sanal tur uygulamasıdır. Diğer bir uygulama ise, Trabzon ili Düzköy ilçesi için üretilen heyelan duyarlılık 
haritasının GIS Cloud web sitesinin veri tabanına atılarak site üzerinde yayınlanması örneğidir.  

 GYTE 360 Derece Sanal Tur Örneği 

Google Maps JavaScript API kütüphanesi, Google Maps Street View uygulamasında kullanılacak görüntülerin 
elde edilmesi ve işlenmesi için bir Street View hizmeti vermektedir. API uygulaması temelde, kullanıcının harita 
üzerindeki işlemleri geliştirmekte kullanabileceği yöntemleri, özellikleri ve sınıfları içeren JavaScript 
dosyalarına sahiptir (Svennerberg, 2010).  

Google Street View uygulaması, çekim yapılan bölgenin kapsama alanı boyunca belirlenen yol güzergâhları için 
panoramik 360 derece görünümleri sağlar (URL_2). GYTE Çayırova kampüsü için yapılan çalışmada panoramik 
görüntülerin elde edilmesinde Ladybug 2 Panoramik video kamerası kullanılmıştır. Kameradan elde edilen 
panoramik görüntülerin küreselleştirilmiş sunumu için Google Street View kütüphanesinden faydalanılmıştır. 
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Yapılan çalışmaya ait örnek bir kod aralığı Şekil 5’te verilmiştir. Örnek kod ile kampüs giriş kapısının 
panoramik görüntüsü içeren resim dosyasının çağrılması, haritada izlenmesi için koordinat bilgisi, bilgi mesajı, 
bir sonraki nokta için yön oku ve bilgisinin yazılması işlemleri gerçekleştirir. 

var panos = new Object(); 
panos['giris'] =  
{   location: {  pano: 'giris', 
   description: "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Giriş Kapısı", 
   latLng: new google.maps.LatLng(40.809150, 29.365508),  }, 
 links: [ { 
            'heading': 350, 
            'description' : 'Çayırova Kampüsü A Kapısı', 
            'pano' : 'guvenlik'  },  ], 

 
Şekil 5. Çayırova Kampüsü 360 Derece Sanal Tur çalışmasına ait örnek Google Maps API V3 kodu 

Sanal tur içerisinde gezen kullanıcının bulunduğu noktayı görmesi için uygulamanın sağ panelinde Google Maps 
ekranı eklenmiş ve kullanıcının tur içerisinde dolaştığı her nokta için eş zamanlı haritada görünmesi sağlanmıştır. 
Sanal tur içerisinde tüm kampüsün gezilerek, bölüm binaları ile idari binaların isimlerinin gösterildiği bilgi okları 
eklenmiştir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Kampüsü 360 Derece Sanal Tur 

 GIS Cloud Örneği 

GIS Cloud web sayfası ücretsiz olarak kişisel, akademik ve ticari gelir gözetmeyen kullanıcıları için Coğrafi 
verilerini analiz ve yayınlamasına yarayan SaaS servisi hizmeti vermektedir. UZALCBS laboratuvarlarında 
Trabzon Düzköy için hazırlanan Heyelan duyarlılık haritası Bulut CBS işlemi için GIS Cloud web sayfasında 
yayınlanmıştır. Raster veri formatında hazırlanan duyarlılık haritası vektör poligon formata döndürülerek beş 
duyarlılık sınıfı (çok yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük) için öznitelik verileri ile birlikte bölüm web 
sayfasında yayınlana sunulmuştur (Şekil 7.). Ayrıca Düzköy bölgesinin ilçe sınırları da sistem içerisinde veri 
katmanı olarak eklenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda heyelan duyarlılık haritası ücretsiz olarak ilgilenen her 
kullanıcı için sunulmuş ve GIS Cloud servisinin “Analysis” ekranından kullanıcılarına alan, katman 
karşılaştırılması, tampon bölge gibi analiz araçları üzerinden istedikleri analizleri yapma imkânı vermiştir.  
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Şekil 7.  Trabzon Düzköy için hazırlanan heyelan duyarlılık haritasının GISCloud web sayfasından yayınlanması 

5. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada, bulut bilişim mimarisi ile bütünleşik CBS altyapı sistemleri ve uygulamalarının klasik 
yaklaşımlarla karşılaştırılarak kullanıcılara faydaları tartışılmıştır. Diğer bir taraftan yeni sistemin beraberlerinde 
birçok özellik ve avantajlar getirdiği gibi dezavantajlar sahip olduğu görülmüştür. Ancak gelişen teknolojik 
altyapı ve bu sistem için yapılacak yatırımlar mevcut dezavantajların azalmasına yol açacağı düşünülmektedir. 
Günümüzde bulut CBS sistemlerine örnek uygulamalara değinilmiş özellikle sistem bileşenleri ile işleyiş 
mantığı iki örnek üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca ek olarak GYTE UZALCBS laboratuvarlarında hazırlanan iki 
bulut CBS uygulamasına yer verilerek sistemin işleyişi ve özellikleri bu iki örnekle daha iyi ifade edilmeye 
çalışılmıştır. Yapılan çalışma ile gelecekte CBS kullanıcıları için önemli bir konu olduğu düşünülmekte olan 
bulut bilişim ve bu sistemle bütünleşik CBS uygulamaları hakkında detaylı bilgiler sunmak ve yapılan örnekler 
ile en iyi şekilde kullanıcıları bu önemli teknolojik yenilik hakkında bilgilendirmek amaçlanmıştır. 
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