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Yaratıcı Kodlama ve Akıllı Kodlama 
Aracı 
 

Yaratıcı Kodlama 

Kodlar sekmesi altında yer alan "Yaratıcı Kodlama" fonksiyonu kod sisteminin bir 
harita üzerinde düzenlenmesini sağlar. Bu haritada, yeni kodlar oluşturabilir, mevcut 
kodlarınızı düzenleyebilir ve kodlar arasındaki ilişkilere dayalı olarak hiyerarşik bir 
kod yapısı oluşturabilirsiniz. 
 

 
Şekil 1: Yaratıcı Kodlama Fonksiyonunu Çalıştırma 
 

Yaratıcı Kodlama fonksiyonu, üzerinde kodları taşıyabileceğiniz ve anlamlı gruplar 
oluşturabileceğiniz geniş bir çalışma alanı sağlar. İlişkili olan kodları yan yana 
yerleştirebilir, ana kodlar ekleyebilir, kodları yeniden adlandırabilir, renklerini 
değiştirebilir ve hiyerarşik bir yapı oluşturabilirsiniz. Bu hiyerarşik yapı genellikle açık 
kodlama sürecinin sonucunda gerçekleştirilir.  
 
Yaratıcı Kodlama fonksiyonu MAXMaps'e entegre edilmiştir ve üç adıma sahiptir:  

• Öncelikle çalışmak istediğiniz kodları "Kod Sistemi"nden MAXMaps çalışma 
alanına sürükleyin. 

• Ardından kodları gruplandırın ve düzenleyin, üst ve alt kodlar oluşturun, 
gerekirse yeni kodlar tanımlayın ve kodların rengini istediğiniz gibi değiştirin. 

• Son olarak, değişiklikleri mevcut "Kod Sistemi"ne aktarın. 

Yaratıcı Kodlama Fonksiyonuyla Çalışmaya Başlama 
Yaratıcı kodlama ile çalışmaya başlamak için Kodlar sekmesi altında yer Yaratıcı 
Kodlama (Şekil 1) düğmesine tıklamalısınız. Fonksiyonu çalıştırdıktan sonra Şekil 
2'deki gibi bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sol tarafta kodların listelendiği Kod 
Sistemi yer alacaktır. Sağ tarafta da MAXMaps formatında, kodların düzenlendiği 
alan yer almaktadır. 
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Şekil 2: Yaratıcı Kodlama Fonksiyonu Arayüz - 1 

 
Bu alanda çalışabilmek için öncelikle sol tarafta kodların listelendiği alandan 
çalışmak istediğiniz kodları seçmelisiniz. ALT (Windows) veya ⌥ (Mac) tuşlarıyla 
aynı anda birden fazla kod seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra belirli aralıktaki tüm kodları 
tek seferde seçmek için önce bir koda tıklayıp ardından Shift ⇧ tuşuna basılı tutarken 
ikinci bir koda tıklayabilirsiniz. Böylece tıklanan kodlar arasındaki tüm kodlar 
seçilecektir.  
 
Kod sisteminde çok fazla kod olması halinde, Şekil 2'de yer alan Kod Sistemi 
penceresinde yer alan Büyüteç simgesine tıklayarak kod sisteminiz üzerinden arama 
yapabilirsiniz. Ayrıca büyütecin yanında yer alan Sırala simgesine tıklayarak kod 
sisteminizde alfabetik sıralama yapabilirsiniz.  
 
Seçili kodları haritaya sürükledikten sonra kod simgeleri ve isimleri haritaya 
aktarılacaktır (Şekil 3). Buradaki kodları istediğiniz gibi sürükleyerek 
konumlandırabilirsiniz. Çalışma alanından herhangi bir kodu kaldırmak için ilgili kodu 
seçip      Haritadan Kaldır seçeneğine tıklayabilirsiniz. Kod seçimini tamamladıktan 
sonra      Kodları düzenlemeye başla düğmesine tıklayarak fonksiyonu kullanmaya 
başlayabilirsiniz. 



 

 3 

 
Şekil 3: Yaratıcı Kodlama Fonksiyonu Arayüz - 2 
 

NOT: Yaratıcı Kodlama fonksiyonu başlatıldıktan sonra programın diğer fonksiyonlarını kullanmanız 
engellenir. Yaratıcı Kodlama fonksiyonunu kapatmadan proje dosyasında başka değişiklikler 
yapamazsınız. 
 
Kodları düzenlemeye başla sembolüne tıkladıktan sonra artık harita üzerinden 
kodlarınızı yapılandırmaya, hiyerarşik bir biçime sokmaya hazırsınız. İlk olarak 
menüde yer alan      Yeni Kod düğmesiyle kod sisteminize yeni kodlar 
ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kodlarınız arasında hiyerarşik bir yapı oluşturmak 
için      Bağla (alt kod olarak tanımla) düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu aşamadan 
sonra yapmanız gereken üst kod olarak belirlediğiniz koda tıklayarak okun ucun alt 
koda sürüklemek. Bu işlemden sonra iki kod arasında hiyerarşik bir yapı kurmuş 
olacaksınız. Şekil 4'teki örnekte Fiziki Çevresel Faktörler kodu ile Mevsim Şartları 
kodu arasında hiyerarşik yapı kurulmuştur. Fiziki Çevresel Faktörler kodu üst kod, 
Mevsim Şartları kodu alt kod olacaktır. Bunun yanı sıra Yaratıcı Kodlama fonksiyonun 
sol tarafında yer alan renk bölümüyle kodların renklerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca 
menüde bulunan      Kod Frekansları düğmesiyle kodların frekanslarını haritada 
görüntüleyebilirsiniz.       Harita Olarak MaxMaps'e Kaydet düğmesiyle mevcut 
haritayı MAXMaps'e gönderebilirsiniz.  
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Şekil 4: Yaratıcı Kodlama Fonksiyonu Arayüz - 3 
 

Yaratıcı Kodlama fonksiyonunu kullanarak iki kodu birleştirebilirsiniz. Birleştirmek 
istediğiniz kodu seçip hedef kodun üzerine sürüklediğinizde Şekil 5'teki pencereyle 
karışılacaksınız. Burada "Evet" diyerek iki kodu birleştirebilirsiniz. 
 

 
Şekil 5: Yaratıcı Kodlama Fonksiyonu İle Kodları Birleştirme 
 

Yaratıcı Kodlama fonksiyonuyla oluşturduğunuz kod yapısını Kod Sistemi'ne 
aktarmak için öncelikle      Yaratıcı Kodlamadan Çık düğmesine tıklamalısınız. Bu 
düğmeye tıkladıktan sonra Şekil 6'daki gibi bir pencereyle karşılaşacaksınız. Burada 
yaptığınız değişiklikleri Kod Sistemi'ne uyarlamak için "Evet" seçeneğine 
seçmelisiniz. Bunun haricinde yapılan değişiklikleri iptal edip mevcut kod sistemini 
korumak için "Hayır" seçeneğini seçebilirsiniz. "İptal et" seçeneği ile de Yaratıcı 
Kodlama fonksiyonunda çalışmaya devam edebilirsiniz. 
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Şekil 6: Yaratıcı Kodlama Fonksiyonu İle Yapılan Değişiklikleri Kaydetme 
 

Aşağıdaki örnekte Yaratıcı Kodlama fonksiyonu ile ilk döngü kodlamalar sonrasında 
oluşan kodlar kategorizasyon işlemine tabi tutularak alt kod – üst kod hiyerarşisi 
kurulumuştur. Şekil 6’daki pencerede “Evet” seçeneği seçilerek Şekil 7’de yer alan 
Yaratıcı Kodlama sonrası Kod Sistemi’ne ulaşılmıştır. 

 
Şekil 7: Yaratıcı Kodlama Fonksiyonu Sonrası Kod Sistemi 
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Akıllı Kodlama Aracı 

 
Şekil 8: Akıllı Kodlama Aracını Çalıştırma 

 
Akıllı Kodlama Aracı ile daha önce kodladığınız bölümleri hızlı ve etkili bir şekilde 
kontrol edebilir ve iyileştirebilirsiniz. Bu araçla daha önce bölümlere atadığınız 
kodlama işlemlerini iptal edebilir, sınırlarını değiştirebilir veya alternatif diğer 
kodlarla tekrar kodlayabilirsiniz. Akıllı Kodlama Aracı ile Yaratıcı Kodlama 
fonksiyonunun ötesinde kodlu bölümlerinize müdahale edebilirsiniz. Buna karşın 
Yaratıcı Kodlama fonksiyonu sadece kod sistemi üzerinde değişiklik yapmanızı 
sağlar. Kodlu bölümlere müdahale edemezsiniz.  

Akıllı Kodlama Aracı ile Çalışmaya Başlama 
Aracı, Kodlar sekmesi altında yer alan Akıllı Kodlama Aracı (Şekil 1) düğmesiyle 
çalıştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra herhangi bir koda çift tıkladığınızda açılan Kodlu 
Bölümler (Şekil 9) penceresindeki     simgesine tıklarsanız yine aracı 
çalıştırabilirsiniz. 
 

 
Şekil 9: Kodlu Bölümler Penceresi 
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Aynı şekilde Geri Çağrılan Bölümler (Şekil 10) penceresinde yer alan      düğmesiyle 
de Akıllı Kodlama Aracını çalıştırabilirsiniz. Aracı, Kodlu Bölümler veya Geri Çağrılan 
Bölümler penceresi ile açtığınızda sadece buralarda seçili kodlu bölümler için aracı 
çalıştıracaktır. Bunun yanı sıra Kodlar sekmesinden çalıştırdığınızda projedeki tüm 
kodlu bölümler için araç açılacaktır. 

 
Şekil 10: Geri Çağrılan Bölümler Penceresi 
 

Aracı çalıştırdığınızda Şekil 11'deki arayüze ulaşacaksınız. Sol tarafta kod listeniz yer 
alacaktır. Herhangi bir koda tıkladığınızda hemen sağ tarafta ilgili kodla kodlanan 
bölümleri bulacaksınız. Burada ilk sütunda belgelerinizin ismi, ikinci sütunda ilgili 
belgede seçtiğiniz kodla kodlanmış bölümler, üçüncü sütunda da aynı bölüme 
atadığınız diğer kodlar yer almaktadır. Bunun yanı sıra menüde yer alan      Kodlu 
bölümlerdeki yorumları görüntüle düğmesi ile bölümlere atanan yorumları 
görebileceğiniz dördüncü sütunu etkin hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda buradan 
kodlu bölümlerinize yeni yorumlar da ekleyebilirsiniz. Kod Sistemi penceresinin 
hemen üzerinde yer alan      simgesi ile kod sisteminize yeni kod ekleyebilirsiniz. 
Seçtiğiniz bir bölümü farklı bir kodla kodlamak için ilgili metni seçip koda sürükleyip 
bırakmanız yeterli. Belge Tarayıcısı üzerinde yapılan kodlama işlemi burası için de 
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geçerlidir.      sembolü ile sadece etkinleştirdiğiniz kodları,      sembolü ile de sadece 
etkinleştirdiğiniz belgeleri Akıllı Kodlama Aracı'nda görüntüleyebilirsiniz.  

 
Şekil 11: Akıllı Kodlama Aracı Arayüz - 1 

 
Akıllı Kodlama Aracı'nda kodlu olan bir bölüme çift tıklandığında, bölüm içerisinden 
sadece bir kısmı seçmenizi sağlayacak bir imleç açılacaktır. Burada yapmak 
istediğiniz ikinci bir kodlamayı Şekil 12'de gösterildiği gibi metnin tamamıyla değil 
de sadece bir bölümüyle de yapabilirsiniz. 
 

 
Şekil 12: Akıllı Kodlama Aracı Arayüz - 2 
 

Şekil 13'te gösterilen Büyüteç düğmesi ile kodlu bölümler içerisinde kelime bazlı 
aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra buluşları Şekil 13'te gösterildiği gibi 
oto-kodlama düğmesi ile isteğinize göre otomatik olarak kodlayabilirsiniz. 

Seçili Kod 

Seçili Koda Ek 
Olarak Atanan Diğer 

Kodlar 
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Şekil 13: Akıllı Kodlama Aracı Arayüz - 3 
 

Kodlu bölümlerinize dair Şekil 14'te gösterilen Kelime Bulutu düğmesiyle kelime 
bulutu alabilir, sık geçen kelimeleri kontrol edebilirsiniz. Özellikle ilk kodlama 
sonrasında ikinci döngü kodlamalar için bu araç fikir verici nitelikte olabilir. Bunun 
yanı sıra menüde bulunan     ,    ,      düğmeleriyle Akıllı Kodlama Aracı sayfasını dışa 
aktarıp farklı programlarla görüntüleyebilirsiniz.  

 
Şekil 14: Akıllı Kodlama Aracı Arayüz - 4 
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