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ÖZET
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)' nin kullanımı birçok sektör ve bilim alanında artmaktadır. Bu artışa paralel olarak coğrafi bilgi
sistemleri yazılımları da gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu ise kullanıcıların hangi yazılımı kullanacağına karar vermelerinde
veya yazılımın temini, kurulumu ve güncellenmesi konularında sıkıntı yaşamalarına neden olabilmektedir. Ayrıca bazı
kullanıcıların bilgisayarlarının yetersiz performansı, coğrafi işlemin uzun zamanda bitirilmesine neden olmaktadır. Sanaldoku
üzerinden coğrafi bilgi sistemi komutlarını çalıştırma (Sanaldoku İşleme Hizmeti -SİH) kullanıcılara basit ve hızlı bir çözüm
sunmaktadır. SİH, CBS işlemlerine sanaldoku üzerinden erişimini standartlaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. 2005 yıllarında
başlayan bu yöndeki çalışmalar, SİH 1.0.0 standardının “Open GeospatialConsortium” tarafından 2007 yılında yayınlanmasıyla
hızlanmıştır. CBS işlemlerinin sunucu üzerinde çalıştırılmasına olanak sağlayan açık kodlu SİH yazılımlardan bazıları; 52N
WPS, PyWPS, Deegree WPS, GeoServer ve ZOO'dur. Kolay kullanımı olan bir CBS yazılımının SİH istemci özelliğiyle
sunucudaki coğrafi işlemler çalıştırılabildiği gibi, bir internet tarayıcı üzerinden işlem yapmak da olanaklıdır. Ayrıca SİH,
CBSnin bulut mimarisinde kullanımına da olanak tanımaktadır. SİH yazılım çeşitleri ve özellikleri kısaca açıklanmış, SİH'nin
yararları ve eksiklikleri konu edilmiştir. Bu çalışmada, sunucu yazılımı olarak GRASS CBS ve ZOO SİH yazılımları ile istemci
yazılımı olarak “QGIS” ve “WPS client” eklentisi kullanılmıştır. SİH’ni sınamak amacıyla hazırlanan sunucuya istemci yazılım
ile bağlanılarak coğrafi bilgi sistemi komutları çalıştırılmış, performans ve aksaklıklar belirlenmiştir.
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ABSTRACT
SHARINGGEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMSSOFTWARE PROCESSWITH WEB
PROCESSING SERVICE
Geographic information systems (GIS) are being used increasingly in many information technology sectors and scientific areas.
In parallel with this increase, gis software has been developed and varied. This may cause difficulties at selection of the suitable
software or to obtain, install, and update it. In addition, the poor performance of some of the users' computers, geographic
process takes a long time to be completed. To run GIS process via Web Processing Service offers a simple and quick solution to
the users. WPS is designed to standardize the access to GIS process on the internet. Efforts in this direction started in 2005,
increased the release of WPS 1.0.0 in 2007 by the Open Geospatial Consortium. Some of the WPS software that allows to run
GIS process on the server is as follows: 52 N WPS, PyWPS, GeoServer WPS, Deegree WPS, and ZOO. Geographical processes
on the server run via WPS client feature of an easy to use GIS software, as well as, it is also possible to process through an
internet browser. WPS also provides using GIS commands in cloud architecture. In this study, GRASS GIS, and ZOO used as
server software, the QGIS and its "WPS client" plugin is used as client software. In this paper, WPS software types and
properties were briefly explained; the benefits and shortcomings of the WPS were discussed. Geographic information system
process run in WPS server executed by the client software, performance and shortcomins were identified.
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1. GİRİŞ
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Sanaldoku, “Web”kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır
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Mekansal Veri Altyapısı (MVA), ağ teknolojileri yardımıyla yer yüzeyi verisinin paylaşım ve değişimini sağlayan
ve koordine eden teknolojik bir altyapıdır (Giuliani ve ark., 2012). MVA, mekansal verinin bir veri deposundan
alınması ve kullanılmasını bir veya daha fazla web hizmeti ile olanaklı hale getirir. Bunu sağlamak için gerekli söz
konusu altyapının bileşenleri; mekansal veri, yazılım ve donanım, hukuk ve politikalar, insan (veri sağlayıcı, servis
sağlayıcı, kullanıcılar), veri ve yazılım standartlarıdır (Steiniger ve Hunter, 2012). Son yıllarda birçok kamu kurumu,
özel kuruluş ve büyük şirketler mekansal veriyi geniş kitlelere ulaştırabilmek için MVA 'nı tamamlamak üzere
çalışmaktadır. Ülkemizde de TAKBİS, ORBİS gibi bu yöndeki çabalar sürmekte ve internet üzerinden verinin bir
kısmı kullanıma açılmaktadır. Mekansal veri altyapıları henüz yaygın olarak yer yüzeyi verisinin paylaşımına
hizmet etmektedir (Foerster ve ark 2011).
Bilgisayar gücü ve ağ olanaklarındaki hızlı gelişmeler, bilgi teknolojileri dünyasında dağıtık veri işleyerek bilgi
üretmeye ilgiyi artırmaktadır. Sanaldoku hizmetleri kullanan dağıtık işleme teknolojisi de CBS alanında giderek
önem kazanmaktadır (Foerster ve ark 2011). Böylece coğrafi bilgi sistemlerinde yer alan işlemleri yerine getiren
komutlar MVA ile internet üzerinden kullanıcılara sunulabilmektedir. Bu sunum işlemi, geniş anlamda yer yüzeyi
verisini paylaşma ve işleme için gerekli sanaldoku hizmetlerini kapsayan “geospatial web services -yer yüzeyi
sanaldoku hizmetleri” ile gerçekleştirilmektedir (Zhaove ark., 2007)(Şekil 1).
Günümüzde ticari ve açık kodlu CBS yazılımı sayısı ve bu yazılımların içerdiği fonksiyonlar artmıştır. Ancak birçok
kullanıcı için kullanmak istediği fonksiyon bir yazılımın sadece küçük bir parçası olabilir veya ihtiyaç duyduğu bazı
fonksiyonlar o yazılımda bulunmayabilir. Dolayısıyla bir işlemi gerçekleştirmek için birden fazla yazılıma ihtiyaç
duyulmakta ya da çok basit bir işlem için yazılım edinmek gerekmektedir. Bu ise birçok analizin yapılabilmesini
kısıtlamaktadır. Sanaldoku hizmet teknolojileri ve birlikte işleyebilirlik standartlarının geliştirilmesi bu problemlere
çözüm sunmaktadır (Li ve ark., 2010)
Sanaldoku hizmetlerini kullanmanın üstünlükleri;
 bilgisayar kaynakların (donanım, yazılım, veri) paylaşılabilmesi,
 bakımının kolay olması,
 işletim sisteminden bağımsız olması,
 programlama dilinden bağımsız olması,
 eş zamanlı veri erişimi, taleplere göre bilgi sunumu, kolay bütünleşme ve geniş işbirliği sayılabilir (Zhao et
all 2007)..
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Şekil1MVA veaçıkkodluyazılımlar(Steinigerve Hunter, 2012)
Bu hizmetler “Open GeospatialConsortium (OGC)” tarafından standartlaştırılmakta ve tüm ilgili kesimlere
sunulmaktadır. Bu standartlarlardan veri dağıtım hizmeti için olanlar; Web Mapping Service (WMS), Web Fetaure
Service (WFS), Web Feature Service Transactions (WFS-T) ve Web Coverage Service (WCS) (OGC list) dır. Bu
standartlara uyan, veri dağıtım hizmetleri sağlayan ve yaygın kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar ise (UMN)
Mapserver, Geoserver, MapGuide Open Source, GeoServer, Degree ve QGIS Mapserver’dır (Steiniger ve Hunter,
2012).
Coğrafi bilgi sistemi yazılımları işlemlerinin internet üzerinden erişimiyle ilgili standart isesanaldoku işleme
hizmeti(SİH) dir. Bu hizmeti sağlayan açık kodlu yazılımlar ise 52N WPS, PyWPS, Deegre WPS, GeoServerWPS
ve Zoo’dur(Steiniger ve Hunter, 2012).
Sanaldoku İşleme Hizmeti (Web Processing Service), yeryüzeyiile ilgili işlemlerin yayınlanması ve bunları
kullanmak isteyenler tarafından anlaşılması ve çalıştırılmasını sağlamak için standartlaştırılmış bir arabağlantıdır.
Buradaki “işlemler”, mekansal olarak referanslanmış veriyi işleyen her türlü algoritma, hesaplama veya modeldir.
“Yayınlama” ise hem bilgisayarca okunur bağlantı ve çalıştırma bilgisi hem de insan tarafından okunabilen hizmet
anlama ve kullanımını sağlayan metaveriyi uygun hale getirmektir (Open GeospatialConsortium, Inc., 2007).
SİH, istemci tarafından gerek duyulan ve sunucu tarafından gerçekleştirilen üç işlemi belirler.
a)
Yetenekleri
Alma
(GetCapabilities)–
işlemistemcininbelirlibirsunucudavarolanyetenekleritanımlayanmetaveriyisormasıvesunucudanalmasınısağlar.
Böylecesunucudavarolanyeteneklerinadlarıvegenelaçıklamalarınaulaşılır (Şekil 2).
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Şekil2“QGIS WPS client” eklentisiilesunucudakicoğrafiişlemlerinlistelenmesi.
b) İşlem Tanımlama (DescribeProcess) – Bu işlem, istemcinin sunucuda çalıştırmak istediği sanaldoku hizmeti
hakkında detaylı bilgi istemesi ve almasını sağlar. Gereken girdi(ler) ve formatları, komut parametreleri ve
üretilecek çıktıları tanımlar(Şekil 3).
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Şekil3“QGIS WPS client” eklentisiilesunucudanseçilenişlemileilgilitanımlar.
c) Çalıştırma (Execute) – Bu işlem istemcinin verdiği girdi(ler) ve komut değişkenlerine göre belirlenen CBS
komutunu WPS tarafından tamamlanmasını sağlar (Open GeospatialConsortium, Inc., 2007).
SİH standartları ilk olarak 2005 yılında yayınlanmış ve ardından 2006 yılında 52N WPS ve PyWPS yazılımlarının
ilk sürümleri çıkmıştır. 2007 yılında WPS 1.0.0. standartının yayınlanmasından sonra ilgili yazılımlar çoğalmakta ve
artmaktadır (Şekil 4).

2005

2009

WPS 0.4.0
standartı

• 52N WPS 2.0
• PyWPS 3.1.0

2006

2010

• 52N WPS 0.x
• PyWPS 1.0.0

• Zoo WPS 1.0
• Deegree WPS 2.3
• Geoserver WPS

2007

2011

• WPS 1.0.0 standartı
• PyWPS 2.0.0
• 52N WPS 1.0

• Zoo WPS 1.2.0
• 52N WPS

2008

2012

• PyWPS 3.0.0
• Deegree WPS 2.2
• Geoserver WPS

52N WPS 3.0

Şekil4SanaldokuİşlemeHizmetinintarihselgelişimi
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Kullanılan yazılım ve donanım
Çalışmada “Debian-Squeeze” işletim sistemine sahip, 2 opteron işlemcisi (16 çekirdekli) ve 8 GB hafızası olan bir
sunucu kullanılmıştır.Sunucu üzerine Zoo WPS sunucu yazılımı ve GRASS CBS yazılımı, istemci bilgisayara ise
GRASS CBS yazılımı ve QGIS yazılımı “WPS Client” eklentisi ile birlikte kurulmuştur. Sunucu için gerekli olan
diğer yazılımlar da kurulmuştur.
GRASS yazılımı ilk olarak 1998 yılında Kaliforniya Üniversitesi tarafından veri ve bazı fonksiyonların Sanaldoku
üzerinden sunulması için kullanılmıştır. Bunun yanında başkaca web üzerinden GRASS komutları ile işlem yapma
için çalışmalar olmuş ancak hiçbiri birlikte çalışabilir olmayan ve açık standartlara uymayan denemelerdir (Li ve
ark., 2010). GRASS yazılımının OGC WPS desteği tamamlanmış ve böylece pyWPS, 52N veya Zoo gibi SİH
sağlayan sunucu yazılımları ile kullanımı sağlanmıştır (Neteler ve ark., 2012).
Kullanılan ZOO SİH sunucu yazılımının en önemli parçası C çekirdeği olan “ZOO Kernel” dir ve sunucuya
kurularak SİH uyumlu sanaldoku hizmetlerini oluşturma ve yönetmeyi sağlar. “ZOO Kernel” C dilinde olmasına
rağmen Sanaldoku hizmetleri C, Python, Java, Fortran, PHP ve JavaScript ile yazılabilmektedir. Bu çoklu dil desteği
geliştiricilere kolaylık sağlamakta açık kaynak kodlu kütüphane ve kodlar çok az değişiklikle aktarılabilmektedir
(Fenoy ve ark., 2012).
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Şekil5Kullanılan sistemyapısıveyazılımlar (http://zoo-project.org/)
2.2. Yöntem
Çalışmada vektör veri ve raster veri işleme analizleriSİH ile gerçekleştirilmiştir. Aynı işlemler tekrarlı yapılarak
bilgisayarlarda ve ağ trafiğindeki anlık olarak kaynak kullanımındaki değişmelerden olabilecek etkiler aza
indirilmeye çalışılmıştır. Performansın belirlenmesinde girdi verinin sunucuya aktarılması, işlemin yapılması ve
çıktı verinin istemciye aktarılmasının dikkate alınması önemlidir. Performans, ağırlıklı olarak bilgisayar
kaynaklarına bağlıdır (Foerster ve ark 2011).

3. SONUÇLAR
SİH, kullanılan yazılımlar ile vektör verinin transferinde ve işlenmesinde oldukça başarılı bulunmuştur. Ancak raster
verinin boyut olarak büyük olabildiği durumlarda gerek verinin transferindeki yavaşlamalar gerekse komut
işlemesindeki problemler ortaya çıkmıştır. Herhangi bir hata oluştuğunda sorunun nereden kaynaklandığı ile ilgili
mesajların yetersiz olması kullanıcılar açısından sıkıntı oluşturabilmektedir.
Geniş alanları içeren veriye ihtiyaç duyulan bilimsel çalışma yapanlar, MVA kullanarak hem veri erişimi hemde
kullanmak istedikleri coğrafi işlem(ler)i SİH ile sağlayabileceklerdir.Böylece WPS ile WMS veya WFS lerinden
alınan verinin işlenmesi olanağı da olduğu için kullanıcı sadece analiz sonucundaki verisini depolamakla
yetinecektir.Bazı aksamalar olmasına rağmen SİH alanındaki hızlı gelişmeler dağıtık hesaplama ve geniş ağ
kaynakları kullanımı için bir altyapı sunmaktadır (Zhaove ark., 2012)
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SİH’nin etkin olarak kullanılması durumunda, büyük kurumlarda gerek ticari gerekse açık kaynak kodlu cbs
yazılımlarının her bilgisayara kurulmasına gerek kalmayacak, bu ise maddi ve performans kayıplarını
önleyebilecektir.
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