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“Netsis Grafik Hazırlama” aracı ile programın raporlarından ya da gridlerinden; ayrıca
Netsis programının dışındaki ortamlardan (notepad, excel vb) panoya (clipboard)
taşınan bilgilerden, istenilen iki kolonunun grafiği alınabilmektedir. Grafik Hazırlama
aracı üç farklı şekilde kullanılabilir.

1.

Rapordan Grafik Hazırlama

Herhangi bir raporu ekrana döktükten sonra, grafiği oluşturulmak istenen bölüm fare
ile seçildikten sonra, araç çubuğunda bulunan Grafik Hazırlama ikonu kullanılarak
Netsis Grafik Hazırlama Aracı’na ulaşılabilir.

Raporlardan grafik oluşturmak isteniyorsa, öncelikle mutlaka, raporda gösterilmesi
istenen bilgilerin ekranda seçilmiş olması gerekmektedir. Grafikte, seçilen kolonlardan
yalnızca 2 tanesi yer alır. Tüm kolonların seçilerek, raporlanacak kolonların daha
sonra belirlenmesi mümkündür. Ayrıca, sadece grafikleştirilecek kolonların seçilmesi
de sağlanabilir. Grafiksel rapor oluşturma ile ilgili detay bilgi için bknz Grafik
Hazırlama Aracı.

2.

Gridden Grafik Hazırlama

Ekranda açık bulunan herhangi bir grid ekran üzerindeyken, sağ klikte bulunan Grafik
Hazırlama seçeneği ile Netsis Grafik Hazırlama Aracı’na ulaşılabilir.

Böylece, gridde bulunan kolonlardan istenen iki tanesi grafik ile gösterilecektir.
Gridden grafik oluştururken başlangışta kolon seçimi yapılmayacak olup,
grafikleştirilecek kolonlar, Grafik Hazırla seçeneğinden sonra gelen Tablo
Parametreleri ekranında belirlenir. Bu ekran ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Tablo
Parametreleri.

3.
Diğer Ortamlardan Kopyalanan Verilerden Grafik
Hazırlama
Excel, Word, Notepad gibi başka ortamlarda bulunan veriler seçildikten sonra
klavyede bulunan CTRL+C tuşları veya farenin sağ butonunda bulunan Kopyala
seçeneği ile kopyalandıktan sonra, Netsis @6 paketinin herhangi bir modülüne geçip
Araçlar menüsü/Fonksiyonlar/Grafik Hazırlama seçeneği ile Netsis Grafik Hazırlama
Aracına ulaşılabilir.

Bu durumda, kopyalanan verinin hangi kolonlarının grafikte gösterileceğinin
belirlendiği Tablo Parametreleri ekranı açılacaktır. Bu ekran ile ilgili detaylı bilgi için
bakınız Tablo Parametreleri.
Notepad ve Word gibi uygulamalarda tutulan verilerin grafik ile gösterilebilmeleri için
belirli bir formata göre düzenlenmiş olmaları gerekir. Bu dosyalarda bulunan
kolonların birbirinden farklı değerler olarak algılanabilmesi için, dosya içine yazılan
veriler arasındaki boşluğun “tab” tuşu kullanılarak verilmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde “Grid’de sayısal değere sahip sütun bulunamadı” şeklinde bir uyarı mesajı
alınacak, verilerin grafik çizimine uygun olmadığı anlaşılacaktır.

Tüm kolonlar seçildikten sonra grafikleştirilecek kolonların daha sonra belirlenmesi
mümkündür. Ayrıca, sadece grafikleştirilecek kolonların seçilmesi ve bunların grafikte
gösterilmesi de sağlanabilir.

4.

Grafik Hazırlama Aracı

Bu dokümanda anlatlan grafik hazırlama yöntemlerinden (raporlardan, gridden ya da
dış ortamdan grafik hazırlama) herhangi biri kullanılarak Netsis Grafik Hazırlama
Aracına ulaşılabilir. Bu araç ile, grafiksel olarak gösterilecek bilgiler belirlenmekte ve
grafik detayları tanımlanmaktadır. Grafik Hazırlama Aracına basıldığında ilk olarak
“Tablo Parametreleri” ekranı açılır.

4.1

Tablo Parametreleri

Grafiğin X ve Y eksenlerinde gösterilecek bilgilerin seçildiği ve bu bilgilerin hangi
başlık altında gösterileceğinin belirlendiği ekrandır.

Rapor Başlığı
Grafiksel olarak gösterilen raporu başlığının girileceği sahadır.
X Sütunu Seçenekleri
Grafik gridden hazırlanıyor ise gridde bulunan bütün kolonlar X sütunu seçeneklerinde
listelenecektir. Rapordan ya da diğer ortamlardan kopyalanan verilerden
oluşturulduğu durumlarda da seçili olan kolonların tamamı listelenecektir. Grafiğin X
ekseninde gösterilecek kolon, burada listelenen kolonlar arasından seçilmelidir.
Y Sütunu Seçenekleri
Gridden grafik hazırlandığında, griddeki tüm sayısal kolonların, rapordan ya da diğer
ortamlardan hazırlanan grafiklerde de seçilen kolonlardan sayısal verilere sahip
olanların listelendiği bölümdür. Listedeki kolonlardan birisi seçilerek raporun Y
sütununda gösterilmesi sağlanabilir.
X Ekseni Başlığı
X ekseni için seçilen sütunun grafikte gösterilecek başlığının izlenebileceği ve
değiştirilebileceği sahadır.

Y Ekseni Başlığı
Y ekseni için seçilen sütunun raporda gösterilecek başlığının izlenebileceği ve
değiştirilebileceği sahadır.

4.2

Satır Aralığı

Eğer grafik hazırlanan ekran rapor ise “Tablo Parametreleri” adımından sonra
kullanıcının karşısına “Satır Aralığı” ekranı gelecektir. Bu ekran yardımıyla kullanıcı,
rapordaki hangi satır aralığındaki bilgileri incelemek istediğine karar verebilecektir.
Griddeki veya diğer ortamlardaki bilgilerden grafik hazırlanırken satır aralığı
belirlenmeyecektir. Griddeki tüm satırlar, dış ortamdaki verilerden de fare yardımıyla
seçilmiş olanlar grafiğe dahil edilir.

Kullanabileceğiniz satır aralığı:
Raporda bulunan verilerin başlangıç ve bitiş satırlarının izlenebileceği bölümdür.
İlk Satır
Rapor ekranında dökülen bilgilerden, grafik çiziminde hangi satırın başlangıç kabul
edileceğinin gösterildiği sahadır. Rapor ekranındayken rapor alınmak istenen bölüm
fare ile işaretlendiği için bu bilgi otomatik olarak getirilecektir. Gelen satır bilgisi,
Kullanılabileceğiniz satır aralığı bölümünde verilen aralıktaki başka bir satırla
değiştirilebilir.
Son Satır
Rapor ekranında dökülen bilgilerden, grafik çiziminde hangi satırın bitiş kabul
edileceğinin gösterildiği sahadır. Rapor ekranındayken grafikleştirilmek alınmak
istenen bölüm fare ile işaretlendiği için bu bilgi otomatik olarak getirilecektir. İstenirse
satır aralığı bölümünde görülen aralıktaki başka bir değer ile değiştirilebilmektedir.

4.3

Grafik (chart) tipini seçiniz

Oluşturulacak grafiğin görünümünün nasıl olacağının seçildiği bölümdür. Ekranda birer
örneği bulunan grafik tiplerinde, grafik oluşması sağlanabilmektedir.

Genel Ayarlar
Grafikler 3D şeklinde gösterilsin
Grafiğin üç boyutlu gösterimi için kullanılabilecek parametredir. İşaretlenmediğinde
görünüm iki boyutlu olarak ekrana gelecektir.
Seçim aşamasında animasyon kullanılsın
Grafik tipi seçimi sırasında grafiklerin hareketli olarak gösterilmesini sağlayan
seçenektir.
Grafik Tipi
Grafiğin tipinin seçildiği bölümdür. Ekranda da örnekleri görülen tiplerden biri fare ile
seçildiğinde, seçilen tipe uygun olarak grafik oluşacaktır. Grafik Gösterim ekranında
oluşacak örnek grafik gösterimleri aşağıda görülebilir.

4.4

Grafik Gösterim Özellikleri

Grafik tipi seçildikten sonra ekrana gelen bu sayfada, seçilen veriler grafiksel olarak
gösterilecektir.
Ekranın sağ tarafında grafik gösterimi bulunmaktadır. Solda ise, grafiğin gösterimine
ait bazı seçenekler bulunmaktadır. Bu seçeneklere göre, grafik üzerinde değişiklikler
yapılabilemektedir.

Ekranın sol tarafında bulunan parametreler ile grafiğin görünümünde bazı değişiklikler
yapılabilmektedir.

4.4.1 Eksenlere ait parametreler

Eksenlerin görünümü ile ilgili bazı değişiklilklerin yapılabileceği bölümdür. Burada
bulunan parametreler, her grafik tipi için kullanılamamakta olup, kullanımı grafik
tipleri bazında değişkenlik gösterebilir.
Eksenlere ait parametreler ile X ve Y ekseninde bulunan bilgilerin grafikten taşması
engellenebilir ya da bu eksenlerde bulunan verilerin test olarak gösterilmesi
sağlanabilir. Örneğin, X ekseninde bölgeler, Ege, Marmara ve İç Anadolu sırasıyla
gösterilirken, sıralamanın İç Anadolu, Marmara ve Ege olacak şeklinde değişmesi
sağlanabilir.

4.4.2 Üst Başlık

Grafiğin üst bölümünde bulunan başlık ile ilgili düzenlemelerin yapılabileceği
bölümdür. Başlık Gösterilsin seçeneği işaretlendiğinde, Tablo Parametreleri bölümünde
belirlenen grafik başlık gösterilecektir. Başlık, grafiğin sağında, solunda ya da
ortasında gösterilebilir. Başlığın gösterileceği yer ise, parametrenin altında bulunan
combox’tan seçilebilir.
Başlığın yazı karekteri, rengi, boyutu gibi ayarlarının yapılması için Font seçeneği
kullanılmaktadır. Yapılan Font seçimleri sonucunda başlık gösteriminin nasıl olacağı
Font başlığı altındaki metinde izlenebilir.

4.4.3 Alt Başlık
Grafik olarak gösterilecek raporda alt başlık olması halinde, alt başlığın gösterilip
gösterilmeyeceği ya da ekranın neresinde ve ne şekilde gösterileceği ile ilgili
tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

4.4.4 Grafik Etiketleri

Grafikte gelen verilere ait etiketlerin gösterim şeklinin düzenlenebileceği bölümdür.
Örneğin, grafik tipi olarak BarSeries seçildiğinde, her bar üzerinde, hangi veriye ait

olduğunun gösterilmesi amacıyla etiket eklenebilir. Bunun için “Gösterilsin” seçeneği
işaretlenmelidir. Örneğin, Şekil 1’de, bölgeler bazında satış tutarlarını gösteren bir
rapordan alınmış kesit bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bar ile Marmara
bölgesinin satış tutarı gösterilmektedir. Şekil 2’de ise, etiket saydam olarak
gösterilmektedir.

Şekil 1

Şekil 1

Ayrıca etiket ile bar arasında bulunan yardımcı çizgilerin gösterilip gösterilmeyeceği
belirlenebilir ve etiketlerin grafik dışına taşmaması sağlanabilir. Saydam gösterim
işaretlenmediğinde etiket arka fonunun ne renk olacağı ve etiket yazı karekteri
kullanıcılar tarafından belirlenebilmektedir.

4.4.5 Legend

Grafikle gösterilen bilgilerin, grafiğin üst kısmında özet olarak gösterildiği bölümün,
ekrandaki yerinin ve görünümle ilgili özelliklerinin ayarlanabileceği bölümdür.
Örneğin, burada bulunan Sol % ve Sağ % seçenekleri ile, grafikte gösterilen
değerlerin toplam içindeki yüzdelerinin göstergede izlenmesi sağlanabilir. Örneğin
alınan raporun bölgeler bazında satış tutarları olduğunu düşünelim. X ekseninde
bölgeler, Y eksininde bölge bazında satış tutarları gösteriliyor olsun. Bu durumda,
herhangi bir bölgenin satış tutarının toplam satış tutarına oranı asıl grafikte
gösterilmeyecek olup, göstergede izlenebilecektir.

4.4.6 Sayfalama

Grafiğin kaç sayfadan oluşacağı ve bir sayfada kaç nokta gösterileceği gibi
düzenlemelerin yapılabileceği bölümdür. Sayfalar arasında geçiş işlemi de yine bu
bölümden yapılabilmektedir.

4.4.7 Yazıcı İşlemleri

Oluşturulan grafiğin yazıcıya gönderilmesi ile ilgili işlemlerin yapılabileceği bölümdür.
Burada bulunan seçenekler ile, grafiğin basılacağı yazıcının seçimi, yazıcı ile ilgili diğer
ayarların yapılması, grafiğin yazdırılması ve basımda geçerli olacak çözünürlüğün
seçimi mümkündür.

4.4.8 Zoom İşlemleri

Grafikle ilgili yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerinin yapılabileceği bölümdür.

4.4.9 Dosya Saklama

Grafiğin bitmap ya da metafile olarak saklanması işleminin yapılabileceği bölümdür.
Bitmap/ Metafile (*.bmp / *.wmf) seçeneği ile grafiğin hangi dizine, hangi isimle
saklanacağının sorgulandığı ekran açılacaktır.

4.4.10

Arka Alan İçin Resim

Grafik alanın arka planına resim dosyası eklenmesi ve daha sonra bu dosyanın
kaldırılması mümkündür. Resim eklemek için Dosyadan resim okuma seçeneği
kullanılmaktadır. bu seçenek ile, eklenecek resim dosyası seçilebilir. Grafiğe eklenecek
resim dosyalarının mutlaka Bitmap ya da Metafile (*.bmp / *.wmf) formatında olması
gerekmektedir. Eklenen resimlerin ortalanması, dağıtılması ya da genişletilmesi
mümkündür.

4.4.11

Gradient Renk Kullanımı

Renk skalasından seçilen başlangıçrenginden bitiş rengine geçilerek arka plan renginin
oluşturulması için kullanılacak bölümdür. “Gradient renk kullanımı aktif” seçeneğinin
işaretlenmemesi aslında seçilen başlangıç ve bitiş renkerli dikkate alınmayacak olup,
arka fon beyaz olarak gösterilecektir. “Gradient renk dağılım şekli” seçeneğinde
bulunan tipler ile, başlangıç ve bitiş renkleri arasındaki geçişin nasıl yapılacağının
belirlenmesi mümkündür.

