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Sitenin genel amacı meslek lisesi öğrencilerine derslerinden önce bir önbilgi olması amacıyla
temel elektronik bilgileri vermektir. Yeni WEB 2.0 tarzı ara yüzü ile son derece çekici bir görünüme sahip
olan site öğrencilere sıkılmadan öğrenme imkanı sunmaktadır.
Sitenin görsellerini photoshop ile çizip CSS ile temayı oluşturdum. Siteyi tasarlarken çizdiğim
görselleri CD içerisindeki “psd” klasöründe bulabilirsiniz.
Statik bir site olmasına rağmen yapımında PHP kullandım. Dinamik içerikli olmayan bir siteyi PHP
ile yapmak saçma olabilir ama PHP kullanmamdaki amacım sitenin taşınabilirliğini kolaylaştırmaktır. Site
yalnızca tek bir php dosyasından oluşmaktadır. Tüm grafikleri ve içerikleri bu dosya içerisinde tuttum. Bu
sayede tek bir dosyayı taşıyarak siteyi bir yerden bir yere götürmek kolaylaştı. Ayrıca PHP hakkında çok
fazla bilgisi olmayan birisi de site üzerinde değişiklik yapamayacaktır. Bu da bir güvenlik önlemi
sayılabilir.
Birden çok sayfayı bir tek php dosyasında tutma işi basit bir if yapısından öte bir şey değil. Bir
$_GET değişkeni tanımlayıp bu değişkenin aldığı değere göre sayfayı PHP’ye oluşturttum.
$_GET[‘sayfa’] değişkenine göre değişen bir switch-case yapısı oluşturdum.
switch($_GET['sayfa'])
{
case "index": echo ‘Anasayfada gösterilecekler’; break;
case “diger”: echo ‘Diğer sayfada gösterilecekler’; break;
.
.
.
.
}
Bu mantığa göre sitedeki linklerin de http://site.com/index.php?sayfa=anasayfa gibi olması
gerekiyordu. Ama sitenin daha statik görünümlü olması ve PHP ile yapıldığının anlaşılmaması için
Apache Web Sunucusunun “rewrite” modülünü kullandım.

Not: Bu modülün kullanılabilmesi için Apache dizinindeki “modules” klasöründe “mod_rewrite.so” dosyasının olması
ve Apache ayar dosyasında(httpd.conf) “LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so” satırının bulunması gerekir.

Sunucunun “www” klasörüne bir Apache ayar dosyası koyarak(.htaccess adında bir text dosyası)
Apache’nin linkleri oluşturması için şöyle bir düzenli ifade yazdım:
RewriteRule ^(.*).html$ index.php?sayfa=$1 [L,NC]
Bu düzenli ifadeye göre http://site.com/deneme.html şeklinde sunucuya bir istek gönderildiğinde
“deneme” ifadesi alınıp $1 değişkenine atanarak http://site.com/index.php?sayfa=deneme adresinden
oluşacak sayfa gösterilecektir. Ziyaretçi ise tarayıcısının adres çubuğunda http://site.com/deneme.html
adresini göreceği için sitenin php ile yapıldığını anlamayacaktır.
Resimleri de index.php içerisinde tutma işlemini ise PHP’nin “base64_encode()” ve
“base64_decode()” fonksiyonları ile yaptım. base64_encode() fonksiyonunu kullanarak bir dosyayı
fopen() ile açıp fread() ile okuyup base64 algoritmasıyla bir string ifadeye çevirdim ve bu ifadeyi
index.php içerisinde bir değişkende sakladım. Yani aşağıdaki gibi bir betikle “$dosya_ad“ değişkeninde
adını verdiğim dosyanın base64 çıktısını tarayıcı penceresinden kopyalayıp index.php içerisinde bir
değişkene kaydettim.
<?
$dosya_ad="alt.gif";
$dosya = fopen($dosya_ad, "r");
$oku = fread($dosya, filesize($dosya_ad));
echo base64_encode($oku);
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fclose($dosya); ?>
Resimleri index.php içerisinden gösterme işlemini ise bir $_GET değişkeninden resmin adını
alarak “base64_decode()” ile kaydettiğim değişkeni çözümleyip echo ile yazdırdım. Tabi direkt olarak
yazdırmak resmi tarayıcıda göstermeyeceği için “header()” fonksiyonu ile resmin tipini(Content-type)
önceden tarayıcıya gönderdim. Yani http://site.com/index.php?resim=cicek.gif gibi bir istekte daha
önceden base64_encode() ile oluşturduğum değişkenlerin içerisinde “cicek” isimli bir değişken olup
olmadığına baktım. Eğer varsa header() ile tipin gif olduğunu belirtip değişkeni yazdırdım.
header ('Content-type: image/gif');
echo base64_decode($gif[$_GET['resim']]);
Burada da Apache’nin rewrite modülü ile resimlerin linklerini oluşturdum. Yani “.htaccess” bir
düzenli ifade daha ekleyip “cicek.gif” gibi bir sorguyu “index.php?resim=cicek.gif” adresinden gösterttim.
RewriteRule ^(.*).gif$ index.php?resim=$1 [L,NC]
Benzer şekilde png grafikler içinde aynı şeyleri yaptım.
Sonuç olarak index.php’nin algoritması aşağıdaki gibidir:
1. $_GET[‘resim’] değişkeni gönderilmiş mi? Gönderildiyse ve resim değişkenler içerisinde
kayıtlıysa resmi göster ve “exit()” ile programı bitir.
2. $_GET[‘resim’] gönderilmediyse $_GET[‘sayfa’] değişkenine göre “$baslik” değişkenini
oluştur. (Bu değişken <title> etiketinde ve sayfanın tepesindeki büyük başlığı oluşturmada
kullanılacak)
3. DOCTYPE, <html>, <head>, <body>, metalar, css’ler, javascript’ler gibi her sayfaya
mutlaka eklenek şeyleri echo ile yaz.
4. $_GET[‘sayfa’] değişkenine göre sayfanın içeriğini yaz. (Buradaki switch yapısındaki
“default” değeri sayesinde $_GET[‘sayfa’] değişkeni ile olmayan bir sayfa istenmişse veya
değişken boşsa ansayfaya(index.html) yönlendirme yapılıyor. Yani
http://site.com/olmayan-sayfa.html gibi bir sorguda index.html sayfasına yönlendirme
yapılıyor.)
5. Yine her sayfaya eklenmesi gereken </body>, </html> gibi etiketleri yazdırarak programı
bitir.
Sitenin tasarımı ve kodları tamamen bana aittir. Tasarımda kullandığım grafikleri yukarıda da
belirttiğim gibi Photoshop ile çizdim ve CSS kullanarak katmanlarla(div) tablosuz bir site iskeleti
oluşturdum. Sitenin altındaki navigasyon menüsünün belirteçlerini ise bir javascript fonksiyonuyla
yaptım. Bu fonksiyon bir seçeneğin üstüne gelindiği zaman bir katmanı yukarıdan aşağı indirip parlaklık
değerini(opacitiy) arttırıyor. Bu katmanın içerisinde ilgili bölümün ismi(Anasayfa, Elektrik Akımı gibi)
yazdığı için üstüne gelinen seçeneğin sitede nereye gideceği belirtilmiş oluyor.
Yine buna benzer bir javascript fonksiyonu ile de sayfanın girişinde “fading animation” oluşturdum.
Bunu ise kapsayıcı katmanın(<div id="ana">) opacitiy değerini yavaş yavaş arttırarak yaptırdım. Her
sayfa değiştirildiğinde bu şekilde parlayarak açılıyor.
İçerikleri ise çoğunu MEGEP’in sitesindeki dokümanlardan olmak üzere google ile araştırarak
edindim.
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index.html
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elektrik-akimi.html

NAVİGASYON MENÜSÜ
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elektronik-devreler.html

lojik-yapilar.html
elemanlari.html

devre-
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