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ÖNSÖZ

“Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz...”
Bir karar verme olayında ilk gereksinim, karar verilecek olayla ilgili yeterli bilgidir. Genel
olarak, tüm karar verme eylemleri bilgiye dayanır. Yönetici, plancı, bilim adamı ve yargıç kararını
bilgiye dayalı olarak vermektedir. Bilgi; herhangi bir nesne ya da olayla ilgili ne, nerede, niçin,
nasıl, neden sorulardan birisinin ya da birkaçının cevabıdır. Yine bilgi, bir kaynaktan toplanan
verilerin belirli bir amaç için bir işlemden geçirilmesi ile elde edilir.
“Bilişim Çağı”nın yaşandığı günümüzde, bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen
insanların, gelişmişlik düzeylerinin de üst seviyede oldukları görülmektedir. Bugün, sadece
bilgiye sahip olmak değil, aynı zamanda bilgiyi aktif olarak hizmetlerde kullanmak, güncellemek,
şeffaf yönetimcilik, katılımcılık ve çağdaş gelişme adına büyük önem taşımaktadır.
Dünyada, tüm bilgilerin elektronik ortamlarda tutulması ve hizmetlerin bilişim araçları ile
gerçekleşmesi “bilgi sistemleri” olarak anılmakta ve bu tür sistemler ile bireylerin ve yöneticilerin
hızlı ve doğru karar-verme kapasiteleri sürekli olarak artırılmaktadır.
Modern toplumlarda aktif olarak kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin önemi ülkemizde de
son zamanlarda anlaşılmaya başlanmış ve kendine birçok uygulama alanı bulmuştur. Bilhassa,
nüfusun büyük bir kısmının kentlerde yaşadığı ülkemizde, her geçen gün nüfusa bağlı olarak
hizmetlerin de hızla artmakta olduğu düşünülür ise, bilgi sistemlerine en çok ihtiyaç duyan
kesimlerin başında yerel idarelerin olduğu açıktır. İstatistiklere göre veriler her yıl bir önceki yıla
oranla iki kat artmaktadır. Dolayısıyla kent yöneticileri yoğun ve karmaşık bir bilgi birikimi ile
karşı karşıyadır. Bu bakımdan hizmetlerin ve yönetim kararlarının doğru olabilmesi için, bilginin
sağlıklı kullanımı ve denetimi kaçınılmazdır.
Özellikle küresel gelişmelerle birlikte uluslararası ilişkilerin artması ve ülkemizin Avrupa
Birliği’nin bir parçası olma yolundaki çabaları, kamu hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun
bir biçimde düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Buna bağlı olarak, bilgi ve iletişim
teknolojisi kullanılarak, kamu yönetiminin yeniden şekillendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Günümüzde, bilgi teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda, kamu yönetiminde
hizmetlerin daha etkin yürütülmesine olanak veren yeni yönetim kavramları ortaya çıkmıştır.
Özellikle ülkemizdeki aşırı istihdam ve mevcut yönetim anlayışı, hizmetlerde kamu kesimini öncü
olmak yerine, adeta gelişmeleri engelleyici bir noktaya getirmiştir. Nitekim hizmetlerin
aksamasına neden olan bu türden sorunların aşılabilmesi için, kamu kurumları teknolojiye dayalı
yeni yönetim modellerine yönelmiştir.
Sonuçta, devlet hizmetlerinin vatandaşa en etkin bir şekilde sunulabilmesi için gerekli
elektronik dönüşüm projelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu projelerin işlerliliği için
öncelikle lokal ölçekte kent, genel ölçekte ise il yani vilayet bazında gerekli elektronik
dönüşümlerin yapılmasına gereksinim vardır.

3

İÇİNDEKİLER
1.

2.

3.

KENT BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ ........................................................................... 9
1.1.

CBS Bileşenleri ..................................................................................................... 15

1.2.

CBS'de Mekânsal Analizler ................................................................................... 18

1.2.1.

Mekânsal Sorgulama.......................................................................................... 18

1.2.2.

Mekânsal Analiz ................................................................................................ 20

1.2.3.

Yüzey Analizleri ................................................................................................ 21

1.2.4.

Enterpolasyon .................................................................................................... 22

1.2.5.

Ağ Analizleri ..................................................................................................... 23

1.2.6.

Hidrolojik Analizler ........................................................................................... 26

1.2.7.

Geometrik Hesaplamalar .................................................................................... 26

1.2.8.

Senaryo Analizleri ............................................................................................. 26

ARCGIS MİMARİSİ .................................................................................................... 33
2.1.

ArcGIS for Desktop ............................................................................................... 39

2.2.

3D Analiz .............................................................................................................. 46

2.3.

ArcMap Arayüzünde 3D Analiz Araç Çubuğuna Erişim......................................... 52

YÜZEY MODELLERİ.................................................................................................. 59
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.

4.

5.

Düzensiz Topolojik Modelleme ............................................................................. 65
Delaunay Üçgenlemesi ...................................................................................... 66
Düzenli Topolojik Modelleme ............................................................................... 67
Sayisal Yükseklik Modeli Üretim Teknikleri...................................................... 67

YÜZEY MODELİ UYGULAMALARI......................................................................... 81
4.1.

Uygulama 4.1. ....................................................................................................... 87

4.2.

Uygulama 4.2. ....................................................................................................... 94

4.3.

Uygulama 4.3. ....................................................................................................... 96

4.4.

3D Analyst Toolbar’ı Üzerindeki Araçlar İle Çalışmak .......................................... 99

4.5.

TIN Veri Modeli Üzerinde Görüş Çizgisi Oluşturma (Line Of Sight) ................... 102

4.6.

TIN Veri Modeli Üzerinde Kontur Çizdirme (Create Contours) ........................... 103

YÜZEY ANALİZLERİ VE VERİ DÖNÜŞÜMLERİ I ................................................ 109
5.1.

Uygulama 5.1 ...................................................................................................... 115

5.2.

Eğim Haritası (Slope) .......................................................................................... 118

5.3.

Uygulama 5.2. ..................................................................................................... 119

5.4.

Bakı Haritası (Aspect) ......................................................................................... 124

5.5.

Uygulama 5.3. ..................................................................................................... 124

5.6.

Gölgelendirme Analizi......................................................................................... 126

5.7.

Uygulama 5.4. ..................................................................................................... 127
4

5.8.
6.

DEM Yüzeyinden Kontur Üretmek (Contour) ...................................................... 130

YÜZEY ANALİZLERİ VE VERİ DÖNÜŞÜMLERİ II ............................................... 137
6.1.

Uygulama 6.1. ..................................................................................................... 143

6.2.

Uygulama 6.2. ..................................................................................................... 144

6.3.

Raster – Vektör Dönüşümü .................................................................................. 148

6.4.

Uygulama 6.3. ..................................................................................................... 149

7.

LIDAR VERİLERİ İLE ÇALIŞMAK.......................................................................... 162
7.1.

LIDAR Veri Yapısı ............................................................................................. 168

7.1.1.

Havadan Tarama .............................................................................................. 168

7.1.2.

Karadan Tarama .............................................................................................. 168

7.1.3.

Lidar Verilerinin TIN’e Dönüştürülmesi (LAS Dataset to TIN) ........................ 168

7.2.

Uygulama 7.2. ..................................................................................................... 169

7.3.

Uygulama 7.3. (LAS Dataset Oluşturmak) ........................................................... 171

7.4.

LAS Dataset Üzerinde Görüntüleme Özellikleri ................................................... 173

7.5.

Uygulama 7.4. ..................................................................................................... 173

7.6.

Uygulama 7.4.1. .................................................................................................. 175

8.

3 BOYUTLU MODELLEME (ARCSCENE) .............................................................. 187
8.1.

Uygulama 8.1. ..................................................................................................... 193

8.2.

Uygulama 8.2. (ArcScene İle 3B Modelleme) ...................................................... 196

8.3.

Uygulama 8.3. (ArcScene’de 3B Uçuş Animasyonu) ........................................... 209

9.

ARCGIS SPATIAL ANALİZ MODÜLÜ VE YETENEKLERİ ................................... 220
9.1.

10.

ArcGIS Spatial Analizinin Sağladığı Özellikler.................................................... 226

9.1.1.

Distance (Mesafe) ............................................................................................ 226

9.1.2.

Density (Yoğunluk) ......................................................................................... 230

9.1.3.

Surface Analysis (Yüzey Analizleri) ................................................................ 233

9.1.4.

Neighborhood Statistics (Komşuluk İstatistikleri)............................................. 233

9.1.5.

Zonal Statistics (Zone Bazlı İstatistikler) .......................................................... 234

9.1.6.

Reclassify (Yeniden Sınıflandırma).................................................................. 234

9.1.7.

Convert (Veri Dönüşüm Fonksiyonları) ........................................................... 235

MESAFE VE YOĞUNLUK ANALİZLERİ ................................................................ 243

10.1.

Mesafe Analizi .................................................................................................... 249

10.1.1. Uygulama 10.1. (Euclidean Distance) ............................................................. 249
10.1.2. Uygulama 10.1b. ............................................................................................ 251
10.2.
11.

Uygulama 10.2. (Yoğunluk Analizleri) ................................................................ 254

ENTERPOLASYON ................................................................................................... 262

11.1.

Uygulama 11.1. (Inverse Distance Weighted (IDW) Yöntemi) ............................. 268

11.2.

Uygulama 11.2. ................................................................................................... 269

5

11.3.

Uygulama 11.2b. ................................................................................................. 271

11.4.

Uygulama 11.3. (Kriging Yöntemi)...................................................................... 272

11.5.

Uygulama 11.4. (Sürekli Yüzeylerin Doğruluğunun Ölçülmesi) ........................... 275

12.

İSTATİSTİKSEL ANALİZLER.................................................................................. 283

12.1.

Uygulama 12.1. (Hücre Bazlı İstatistikler) ........................................................... 289

12.2.

Uygulama 12.2. (Zone Bazlı İstatistikler) ............................................................. 290

12.3.

Uygulama 12.2b. ................................................................................................. 291

12.4.

Uygulama 12.2c. (Tabulate Area) ........................................................................ 293

13.

RASTER VERİLERİN YENİDEN SINIFLANDIRILMASI ........................................ 300

13.1.

Uygulama 13.1. ................................................................................................... 306

13.2.

Uygulama 13.2. (Vector to Raster) ....................................................................... 311

14.

RASTER VERİLERİN ÇAKIŞTIRILMASI ................................................................ 320

14.1.

Uygulama 14.1. (Raster Calculator - Raster Hesaplayıcı) ..................................... 326

14.2.

Uygulama 14.2. (Weighted Overlay) .................................................................... 329

6

KISALTMALAR

•

KBS : Kent Bilgi Sistemleri

•

CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri

•

MAKS : Mekânsal Adres Kayıt Sistemi

•

Web CBS : Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri

•

TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

•

MERNIS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi

•

INSPIRE: AB Mekânsal Veri Altyapısı

•

AB (EU): Avrupa Birliği

•

TUCBS: Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sitemleri

•

TRKBIS: Türkiye Kent Bilgi Sistemleri

•

VTYS (DBMS): Veritabanı Yönetim Sistemi

•

MIS: Yönetim Bilgi Sistemi

•

ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
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YAZAR NOTU
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1.

KENT BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ

9

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
CBS Bileşenleri
CBS'de Mekânsal Analizler

10

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Mekan Nedir?
Mekan ve Mekansal Analizler arasındaki ilişki nelerdir?
CBS yardımı ile yapılacak Mekansal Analizler nelerdir?

11

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

CBS Bileşenleri
CBS'de Mekânsal Analizler

CBS Bileşenleri
CBS'de Mekânsal Analizler

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi

12

Anahtar Kavramlar
CBS’nin tanımı
CBS'nin bileşenleri
Mekânsal analiz çeşitleri

13

Giriş
Sistem; birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların
bileşkesidir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ise; coğrafi bilgileri yönetme, analiz etme ve görüntüleme amaçlı
bir sistemdir. Temel olarak dünyayı coğrafi terimlerle ifade eden ve verilerin anlaşılarak bilgiye
dönüştürülmesine yardımcı olan bir coğrafi veritabanıdır, “Coğrafya için Bilgi Sistemidir”.
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1.1.

CBS Bileşenleri

Şekil 1. CBS bileşenleri

Donanım; masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil cihazlar vb. araçları
kapsar.
Yazılım; coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılabilecek ticari ve açık kaynak kodlu CBS
yazılımlarını ifade eder.
Personel; yazılım ve donanımdan oluşan sistemin işe yarayabilmesi için olmazsa olmaz ve en
önemli etkendir. Çok yüksek bütçeli CBS yatırımları tecrübesiz kullanıcıların elinde işe yaramaz hale
gelebilirler.
Yöntem: CBS için gerekli bileşenlerin bir araya getirilmesinin ardından, mekânsal ve mekânsal
olmayan verilerin toplanması, depolanması, dönüştürülmesi, işlenmesi, görselleştirilmesi, analiz
edilmesi, sorgulanması, sonuç haritalarının üretilmesi ve sunulması mümkün olabilmektedir.
Veri; bir ham (işlenmemiş) gerçek ya da bilgi parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım,
deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal
bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak
adlandırılmaktadır.
CBS’de sayısal olarak ifade edilen nicel veriler, vektör ve raster veri olmak üzere 2 ana sınıfa
ayrılmaktadır.

15

Şekil 2. Veri tipleri

Raster veriler grid sistemi içerisinde satırlar ve kolonlar şeklinde dizilmiş piksellerden (veya
hücrelerden) oluşan bir matristir.
Şekil 3’de alansal bir veri için ifade edilen durum, noktasal ve çizgisel veriler için de geçerlidir.
Bunlara ek olarak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarında da çözünürlük seviyesi düştükçe görüntünün
yorumlanması zorlaşmakta ve analiz edilebilirlik seviyesi düşmektedir. Şekil 4 kapsamında verilen
soldaki ve sağdaki uydu görüntüleri aynı ölçektedir, fakat farklı çözünürlük seviyeleri dolayısıyla
görüntü kalitesi değişmektedir.

Şekil 3. Raster verinin farklı çözünürlük seviyelerinde görünümü
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Şekil 4. Aynı ölçekte fakat farklı çözünürlükte görüntülerin karşılaştırılması

Mekân, insanın bütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerdir. Dar anlamda insanın yaşadığı yer, ev,
yurt anlamına gelen mekân, geniş anlamda uzayla birlikte evrenin tümünü ifade etmektedir.
Yeryüzüne ait verilerin analizinde mekânsal bakış açısı çok önemlidir. Mekânsal bakış açısı veriyi
bilgiye dönüştürmede, veri ile mekân arasında ilişki kurmada önemli kolaylıklar sağlar. Farklı verilerin
çakıştırılması ile üretilen yeni veriler, araştırmacının sonuca ulaşmasında yol göstericidir. Örneğin;
Coğrafya bilimi için sistematik yaklaşım ile farklı konularda yeryüzüne ait çeşitli özelliklerin ölçülmesi
sonucu ortaya çıkan veriler bile mekânsal analizler ile anlam kazanmaktadır.
Mekânsal Veri öznitelik ve lokasyon bilgisine sahiptir.

•
•

Bir objenin yeryüzünde nerede olduğunu gösteren lokasyon bilgisi, buna coğrafi
konum da diyebiliriz,
Veri hakkında sözel bilgilere sahip öznitelik bilgileri (Şekil 5).

Şekil 5. Veri lokasyon ve öznitelik bilgisi
17

1.2.

1.2.1.

CBS'de Mekânsal Analizler

Mekânsal Sorgulama

Mekânsal sorgulama çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Bunlar;

•
•
•

Grafik verilerden sözel (öznitelik) verilere
Sözel (öznitelik) verilerden grafik verilere
Sözel (öznitelik) verilerden, Sözel (öznitelik) verilerin sorgulanması

olarak sıralanabilir. Bu işlemlerinin her birine mekânsal sorgulama adı verilir.

Şekil 6. Mekânsal sorgulama

18

Şekil 7. Mekânsal sorgulamaya bir örnek

Şekil 8. Mekânsal sorgulamaya bir örnek
CBS ortamında konumsal veri tabanı üzerinde kurulacak ilişkisel yapı ile birlikte aynı zamanda
sözel (öznitelik) verilerden yine istenen koşullara uyan sözel (öznitelik) verilere ulaşmak mümkündür.
Örneğin alanı 5 ha’dan büyük tarım arazilerinden pamuk ekilmiş tarım alanlarını bulmak gibi.
19

1.2.2.

Mekânsal Analiz

Grafik ve öznitelik bilgilerinin belirli bir koordinat sistemi içerisinde modellenmesi ve bu model
sonuçlarının irdelenip modellenmesi işlemlerinin tümü mekânsal analiz olarak tanımlanır.
CBS’nde genellikle aşağıdaki mekânsal analizler uygulanır;

•
•
•

Birleştirme Analizleri (Spatial Join)
Yakınlık Analizi (Proximity Analysis)
Sınır işlemleri (Boundary Operations)

Aynı koordinat sistemi içerisinde bulunan farklı coğrafi özelliklere sahip katmanların üst üste
çakıştırılarak birleştirilmesine mekânsal birleştirme analizi (overlay) olarak adlandırılır.

•
•
•

Noktasal objelerin alansal objelere birleştirilmesi (point-in-polygon overlay)
Çizgisel objelerin alansal objelere birleştirilmesi (line-in-polygon overlay):
Alansal objelerin alansal objelere birleştirilmesi (polygon-on-polygon overlay)

Yakınlık analizleri herhangi bir coğrafi objenin başka bir objeye olan uzaklığının analizi ile oluşturulur.
En yaygın kullanılan yakınlık analizi tampon (buffer) bölge analizidir.
Üç tip coğrafi bilgi için üç ayrı yakınlık analizi vardır.

•
•
•

Noktasal objeler için,
Çizgisel objeler için
Alansal objeler için yakınlık analizleridir.

Şekil 9. Yakınlık analizleri

Seçilecek bir coğrafi bölge içerisindeki mekânsal bilgilerin değişikliğe uğratılıp, komşu
bilgileriyle olan bütünleşik yapıların aynen korumak için yapılan analize “Sınır İşlemleri” denir. CBS
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ortamında yapılan sınır işlemleri; Ayırma, silme, güncelleştirme, birleştirme, sınır kaldırma olarak
sıralanabilir.

Şekil 10. Sınır işlemleri

1.2.3.

Yüzey Analizleri

Farklı yöntemler kullanılarak üretilen sayısal yükselti modeli kullanılarak yapılan analiz
işlemleridir:

•
•
•
•
•
•

Eğim Hesabı:
Bakı Hesabı:
Profil Çıkarma
Görünebilirlik Analizi
Hacim Hesabı
Eş Yükseklik Eğrileri Oluşturma
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Şekil 11. Yüzey analizleri

1.2.4.

Enterpolasyon

Herhangi bir katmanda bilinmeyen noktaların öznitelik değerlerinin, komşuluklarında yer alan
bilinen noktaların öznitelik değerlerini kullanarak bulunmasıdır. Sonucun doğru çıkmasında bilinen
noktaların doğruluk düzeyi son derece önem arz eder.

Şekil 12. Enterpolasyon
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1.2.5.

Ağ Analizleri

Ağ analizleri, şebeke yapısına sahip, çizgi tabanlı coğrafi varlıkların bağlantı şekillerinden, karar
vermeye yönelik sonuç çıkarmaya yarayan mekânsal analizlerdir. Ağ yapısına sahip ulaşım şebekesinin
oluşturulabilmesi için çizgilerin düğüm noktaları ile birbirine bağlanması gerekir. En uygun güzergâh
seçimi, adres belirleme, kaynak tahsisi ağ analiz uygulamalarına örnek olarak verilebilir.

Şekil 13. Ağ analizinde karşılaşılabilen durumlar
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Şekil 14. Ağ analizi diyagramı
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Şekil 15. Araç yönlendirme analizi

İki veya daha fazla nokta arasında en kısa veya en hızlı yol hesabı rota bulma olarak
değerlendirilir. En yakın tesis analizi ise: Kullanıcının belli bir kriter koyarak belli bir
objeden/objelerden belli bir mesafenin altında olan ve/veya seyahat süresinden az uzaklıkta olan
tesis/tesisleri belirleyebilmesidir.

Şekil 16. Servis alanlarının belirlenmesi
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Kullanıcı belli objelerden belli mesafelerde veya seyahat süreleri içinde olan alanları veya tesisleri
bulmasına servis alanı belirleme denir. Başlangı-Varış Noktaları Maliyet Matrisi fonksiyonu bir önceki
fonksiyondan farkı, belli noktalar arasındaki en kısa veya en hızlı rotaları bulup sadece seyahat süreleri
veya mesafeleri bir tablo (matris) şeklinde tutması ve rotaların geometrilerini üretmemesidir.

1.2.6.

Hidrolojik Analizler

CBS ortamında yapılan hidrolojik analizler sırasında üretilen temel veriler şu şekildedir;
Akış yönü; her hücrenin kendisine komşu en dik eğime olan akış yönünü hesaplanır. Akış yönü
direkt olarak bir sayısal yükseklik modelinden hesaplanır. Havza; yüzey çevresinde bulunan dökülme
noktalarını (pour points) bulunması ve her biri için yüzeyi tamamıyla kaplayacak şekilde bir alan
oluşturulması ile üretilir. Toplam akış; her bir hücreye düşen akım rasterbir veri olarak üretilir. Eğimin
başında bulunan bütün hücrelerden gelen akımın hesaplanmasıyla bulunur.
Akarsu drenaj ağı, akarsu düzeni kollarının sayısı üzerine temellendirilmiş bir drenaj
sistemindeki akarsuların hiyerarşik olarak nispi sınıflandırılması ile ortaya çıkan raster bir veridir.
Shreve ve Strahler metotları kullanırak hesaplanır.

Şekil 17. Hidrolojik analizler diyagramı

1.2.7.

Geometrik Hesaplamalar

Geometrik işlemler koordinat belirlemesi ve uzunluk, açı ve alan ölçmeden oluşmaktadır. CBS'
de herhangi bir noktanın koordinatı sisteme eklenebileceği gibi, sistemde var olan katmanlardaki
noktaların koordinatlari da otomatik olarak bulunnabilmektedir. Benzer şekilde uzunluk, açı ve alan
ölçme işlemleri de CBS'de otomatik olarak yapılabilmektedir.

1.2.8.

Senaryo Analizleri

CBS yukarıda da sözü edilen konumsal analiz fonksiyonlarının çokluğu ve veri yapısı nedeni ile
farklı senaryoların tasarlanıp analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu niteliğinden dolayı CBS
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mekânsal karar destek sistemlerinin vazgeçilmez elemanlarındandır. Senaryo analizleri özellikle doğal
afet, çevre etki değerlendirmesi ya da sistemin zamana bağlı olarak değişiminin gözlenmesi gibi
uygulamalarda oldukça etkili bir yöntemdir.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.

29

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- CBS'nin bileşenleri nelerdir?
2- CBS'de veri tipleri nelerdir?
3- Mekânsal veri hangi bilgileri barındırmaktadır?
4- Lokasyon bilgisi nedir?
5- Öznitelik bilgisi nedir?
6- Mekânsal sorgulama çeşitlerine örnekler veriniz.
7- Mekânsal analizlerden en çok kullanılanlara örnekler veriniz.
8- Mekânsal birleştirme (Overlay) analizini tanımlayınız.
9- Tampon bölge (Buffer) analizini tanımlayınız.
10- Sınır İşlemleri nedir? Açıklayınız.

Cevaplar
1- CBS'nin bileşenleri şunlardır:
•
•
•
•
•

Donanım
Yazılım
Personel
Yöntem
Veri

2- CBS’de sayısal olarak ifade edilen nicel veriler, vektör ve raster veri olmak üzere 2 ana sınıfa
ayrılmaktadır. Raster veriler grid sistemi içerisinde satırlar ve kolonlar şeklinde dizilmiş piksellerden (veya
hücrelerden) oluşan bir matristir. Vektör veriler ise nokta, çizgi ve poligonlar ile temsil edilen verilerdir.
3- Mekânsal veri öznitelik ve lokasyon bilgisine sahiptir.
4- Bir objenin yeryüzünde nerede olduğunu gösteren lokasyon bilgisi, bir başka deyişle coğrafi
konum da diyebiliriz.
5- Veri hakkında sözel bilgilere sahip öznitelik bilgileridir.
6- Grafik verilerden sözel (öznitelik) verilere
Sözel (öznitelik) verilerden grafik verilere
Sözel (öznitelik) verilerden, Sözel (öznitelik) verilerin sorgulanması
olarak sıralanabilir. Bu işlemlerinin her birine mekânsal sorgulama adı verilir.
7- CBS’nde genellikle aşağıdaki mekânsal analizler uygulanır;
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•
•
•

Birleştirme Analizleri (Spatial Join)
Yakınlık Analizi (Proximity Analysis)
Sınır işlemleri (Boundary Operations)

8- Aynı koordinat sistemi içerisinde bulunan farklı coğrafi özelliklere sahip katmanların üst üste
çakıştırılarak birleştirilmesine mekânsal birleştirme analizi (overlay) olarak adlandırılır.
9- Yakınlık analizleri herhangi bir coğrafi objenin başka bir objeye olan uzaklığının analizi ile
oluşturulur. En yaygın kullanılan yakınlık analizi tampon (buffer) bölge analizidir.
10- Seçilecek bir coğrafi bölge içerisindeki mekânsal bilgilerin değişikliğe uğratılıp, komşu
bilgileriyle olan bütünleşik yapıların aynen korumak için yapılan analize “Sınır İşlemleri” denir. CBS
ortamında yapılan sınır işlemleri; Ayırma, silme, güncelleştirme, birleştirme, sınır kaldırma olarak
sıralanabilir.
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2. ARCGIS MİMARİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ArcGIS for Desktop
3D Analiz

34

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

ArcGIS for Desktop
3D Analiz

ArcGIS for Desktop
3D Analiz

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
ArcGIS
ArcMap
ArcGIS for Desktop
ArcGIS Online
3D Analiz
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Giriş
ArcGIS genel olarak 4 ürün sistemiyle size çözüm getirmektedir. Bu ürünler;

•
•
•
•

ArcGIS for Desktop
ArcGIS for Server
ArcGIS for Mobile
ArcGIS for Online
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2.1.

ArcGIS for Desktop

Kullanımı kolay ve basit olan bir yazılım ile zengin haritalama ve görselleştirme araçlarına sahiptir.
Geniş sembol kütüphanesi, önceden tanımlanmış harita şablonları, kapsamlı harita öğeleri ve grafikleri
harita ve görselleştirme imkânlarını artırmaktadır.
Az sayıda işlem ile verilerinizi zengin düzenleme araçlarıyla düzenleme imkânına sahip bir yazılımdır.
Gelişmiş düzenleme ve koordinat geometrisi (COGO) araçlarıyla verilerin basitleştirilmesini sağlar.
Geocoding, basit bir veri analizinden, iş ve yönetim dağıtım tekniklerine kadar çok geniş bir alanda
kullanılabilir. Geocoded adreslerle, adres yerlerininin bilgilerini uzamsal olarak görebilirsiniz. ArcGIS
for Desktop ile bu bilgileri analiz araçlarıyla basit bir şekilde yapabilirsiniz.
ArcGIS for Desktop ile verisetlerini farklı kaynaklardan ortak çerçeve entegrasyonu sağlayabilirsiniz.
Kolayca, verileri birleştirerek çeşitli analitik işlemleri gerçekleştirerek, son derece doğru, profesyonel
kalitede haritalar üretebilirsiniz.
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ArcGIS for Desktop’ta görüntü verileriyle (raster veriler) yapabileceğiniz birçok şey vardır. Bu
görüntüleri başka verilerin katmanlarını analiz ederken altlık harita olarak, farklı özellikleri analiz
ederken kullanabilirsiniz.
ArcGIS Online’ın gücü ve kolaylığı ile veri paylaşımı çok daha rahat. ArcGIS for Desktop’ın 10.
sürümden başlayarak, ArcGIS Online’dan faydalanabilirsiniz. Verileriniz için özellikler, harita
altlıklarını hem kişisel hem de organizaston için de paylaşabilirsiniz.
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ArcGIS for Desktop’daki ekle kaldır butonları, menü öğelerini, araç çubuklarını kullanarak, kullanıcı
arabirimini özelleştirin veya Esri Developer Network ile de sağlayabileceğiniz, ArcGIS Engine ile
geliştirin.

Analiz

Yararları

ArcGIS 3D Analiz

Verilerinizi daha gerçekçi analiz edin.

ArcGIS Geostatistical Analiz

Verilerinizi
kullanın.

ArcGIS Network Analiz

Gelişmiş yönlendirme, yakın tesis ve hizmet alanı analizi
yapın.

ArcGIS Schematics

Karar döngülerini kısaltmak için ağları temsil ve anlamak.

ArcGIS Spatial Analiz

Gelişmiş mekânsal analizi kullanarak veri cevaplar türetin.

ArcGIS Tracking Analiz

Zaman odaklı ve güncel verileri ortaya çıkarın ve analiz
edin.

Business Analiz Online Reports Add-In

Demografik raporlara ve Business Analiz Online (BAO)
verilerine doğrudan ulaşmak için.

araştırmak

için

ileri

istatistiksel

araçları

ArcGIS yazılımı üreticisi ESRI kullanıcılara kayıt işlemi sonrası 2 ay boyunca tüm eklentilerini
kullanabileceği 60 günlük deneme sürümü imkanı vermektedir. Bu işlem için
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial web adresini ziyaret ederek aşağıdaki
adımları takip etmeniz gerekmektedir.
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1. Kayıt (Sign Up) kısmındaki İsim, soyisim, e-mail adresi ve çalışma alanınızı yazıp
Deneme Sürümünü Başlat (Start Trial) ikona tıklayınız.
2. Yazmış olduğunuz email adresine gelen maili açınız.
3. ArcGIS online hesabınızı aktif etmek için mailde gelen linke tıklayınız.

4. Ekrana açılan yeni sayfadaki formu eksiksiz doldurunuz ve hesabımı oluştur
ikonuna tıklayınız.

5. Hesabı oluşturduktan sonra mail adresinize 2 aylık deneme sürümü şifreniz ve
izlemeniz gereken adınları içeren bir mail alacaksınız.
6. trial.arcgis.com adresini ziyaret ederek ArcGIS Kurulum dosyasını indiriniz.
43

7. Kurulumu çalıştırınız.

8. Kurulum bittikten sonra ekrana gelen pencerede “ArcGIS for Desktop Advanced
(ArcInfo) Single Use” seçeneğini seçerek “Click Authorize Now” ikonuna
tıklayınız.
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9. İlk seçeneği işaretledikten sonra ‘Next/İleri >’ butonuna tıklayınız.
10. Çevrimiçi aktivasyon gerçekleştirileceğinden ilk seçeneği işaretleyip ‘Next/İleri
>’ butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçiniz.

11. Bu aşamada sizden istenen bilgileri formlara doğru bir şekilde doldurarak
‘Next/İleri >‘ butonuna tıklayınız.
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12. Mailinize gelen EVA karakterleri ile başlayan 9 haneli ArcGIS 10.3 for Desktop
(Advanced) lisans kodunuzu ilgili bölüme yazdıktan sonra ‘Next/İleri >’ butonuna
tıklayarak bir sonraki aşamaya geçiniz.
13. Lisans kodunu girdikten sonra ek modüller için aktivasyon ekranı karşınıza gelir.
Bu aşamada herhangi bir ek modül için bir aktivasyon kodunuz yoksa ilk sıradaki
seçeneği işaretledikten sonra ‘Next/İleri >’ butonuna tıklayarak bir sonraki
aşamaya geçebilirsiniz.

14. Eğer sol taraftaki panelde listelenen ek modüllere ait bir lisans kodunuz yok ise
arzu ettiğiniz ek modülleri sağ taraftaki panele geçirmek kaydı ile bunları iki ay
boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
15. Ek modüller aktifleştirildikten sonra lisanslama işleminin gerçekleştiğini gösteren
yükleme ekranı açılır. Lisanslama işlemi başarıyla gerçekleştiği takdirde,
‘Finish/Son’ butonuna tıklayarak aktivasyon işlemini sonlandırınız.
2.2.

3D Analiz

3D Analiz Modülü, çok farklı veri kaynağından istifade ederek 3 Boyutlu yüzey oluşturan,
ArcScene&ArcGlobe gibi üç boyutlu ortamlarda verinizi görüntüleyebileceğiniz ve mevcut verilerden
faydalanarak farklı mekânsal analizleri gerçekleştirebileceğiniz güçlü fonksiyonları sağlar.
ArcGlobe arayüzünü kullanarak 3B dünya üzerinde CBS verilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
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Şekil 18. ArcGlobe arayüzünde 3-boyutlu görüntü

ArcScene arayüzünü kullanarak CBS verilerinizi 3B planimetrik şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 19. ArcScene arayüzünde planimetrik görüntü

3 boyutlu mesafelerde CBS verilerinizi sorgulayabilirsiniz.
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Şekil 20. 3-boyutlu veri sorgulama

Var olan görünümlerde binanın etkisi nedir? gibi 3 boyutlu analitik sorulara cevap bulabilirsiniz.

Şekil 21. 3-Boyutlu görünürlük analizi
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Şekil 22. LİDAR verilerinin görüntülenmesi

Şekil 23. 3D Analiz modülü kullanılarak yükseklik haritasından üretilen eğim ve bakı haritaları

Şekil 24. TIN (Triangular Irregular Network) yüzeyinin sorgulanması
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Şekil 25. SketchUp görüntüsü ithal edilmiş ArcScene görüntüsü

Şekil 26. Binadaki su tesisatlarının 3-boyutlu görüntülenmesi
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Şekil 27. Binanın yüksekliğinin ölçülmesi

2 boyutlu kontur çizgilerini oluşturabilirsiniz.
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2.3.

ArcMap Arayüzünde 3D Analiz Araç Çubuğuna Erişim

Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3 üzerine tıklayınız.
ArcMap ile açılan Getting Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
Açılan ArcMap arayüzünde Main Menu (Ana Menü)’de yer alan Customize sekmesine tıklayınız
ve Extensions özelliğini seçiniz.
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Daha sonra Main Menu’de yer alan Customize sekmesine tıklayınız ve Tools özelliğini seçiniz.
Ardından açılan içerik menüsünden 3D Analiz’in çekini atınız.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- ArcGIS kaç farklı sistemden oluşmaktadır ve bunlar nelerdir?
2- ArcGIS for Desktop yazılımının özellikleri nelerdir?
3- ArcGIS 3D Analizinin özellikleri nelerdir?
4- ArcMap arayüzünde 3D araç çubuğuna erişim nasıl sağlanır?
5-ArcMap uygulaması nedir?
6- ArcCatalog uygulaması nedir?
7- ArcGIS yazılımı hangi analizleri gerçekleştirebilmektedir ve yararları
nelerdir?
8- ArcGIS yazılımının özelliklerinden bahsediniz.
9- ArcGIS Online'ın özelliklerinden bahsediniz.
10- ArcScene nedir?

Cevaplar
1- ArcGIS genel olarak 4 ürün sistemiyle size çözüm getirmektedir. Bu ürünler;
ArcGIS for Desktop
ArcGIS for Server
ArcGIS for Mobile
ArcGIS for Online
2- Kullanımı kolay ve basit olan bir yazılım ile zengin haritalama ve görselleştirme
araçlarına sahiptir. Geniş sembol kütüphanesi, önceden tanımlanmış harita şablonları, kapsamlı
harita öğeleri ve grafikleri harita ve görselleştirme imkânlarını artırmaktadır.
•
•
•
•

Az sayıda işlem ile verilerinizi zengin düzenleme araçlarıyla düzenleme imkânına sahip bir
yazılımdır. Gelişmiş düzenleme ve koordinat geometrisi (COGO) araçlarıyla verilerin
basitleştirilmesini sağlar.
3- 3D Analiz Modülü, çok farklı veri kaynağından istifade ederek 3 Boyutlu yüzey
oluşturan, ArcScene&ArcGlobe gibi üç boyutlu ortamlarda verinizi görüntüleyebileceğiniz ve
mevcut verilerden faydalanarak farklı mekânsal analizleri gerçekleştirebileceğiniz güçlü
fonksiyonları sağlar.
ArcGlobe arayüzünü kullanarak 3B dünya üzerinde CBS verilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
57

4- Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3 üzerine tıklayınız.
ArcMap ile açılan Getting Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
Açılan ArcMap arayüzünde Main Menu (Ana Menü)’de yer alan Customize sekmesine
tıklayınız ve Extensions özelliğini seçiniz.
Daha sonra Main Menu’de yer alan Customize sekmesine tıklayınız ve Tools özelliğini
seçiniz. Ardından açılan içerik menüsünden 3D Analiz’in çekini atınız.
5- ArcMap uygulaması ArcGIS for Desktop sisteminin bir bileşenidir. Görüntüleme,
düzenleme vb. işlemleri bu arayüz üzerinden gerçekleştirebiliriz.
6- ArcCatalog uygulaması ArcGIS for Desktop sisteminin bir bileşenidir. Veritabanı
yönetimini bu arayüz üzerinden gerçekleştirebilmekteyiz.
7Analiz

Yararları

ArcGIS 3D Analiz

Verilerinizi daha gerçekçi analiz edin.

ArcGIS Geostatistical Analiz

Verilerinizi
kullanın.

ArcGIS Network Analiz

Gelişmiş yönlendirme, yakın tesis ve hizmet alanı analizi
yapın.

ArcGIS Schematics

Karar döngülerini kısaltmak için ağları temsil ve anlamak.

ArcGIS Spatial Analiz

Gelişmiş mekânsal analizi kullanarak veri cevaplar türetin.

ArcGIS Tracking Analiz

Zaman odaklı ve güncel verileri ortaya çıkarın ve analiz
edin.

Business Analiz Online Reports Add-In

Demografik raporlara ve Business Analiz Online (BAO)
verilerine doğrudan ulaşmak için.

araştırmak

için

ileri

istatistiksel

araçları

8- ArcGIS yazılımı CBS uygulamarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla oluşturulmuş bir
yazılımdır. Yazılımın geniş bir analiz kütüphanesi bulunmaktadır. Verinin hem masaüstü hem web
hem de servis tarafında düzenlenebilmesi ve analiz edilebilmesi için çeşitli sistemler
bulunmaktadır. Hâlihazırda en çok kullanılan ve en etkin çözümleri sunan CBS yazılımı olarak
görülmektedir. Yazılım lisanslı olarak kullanılabilmekte ancak 60 günlük deneme süresi
bulunmaktadır.
9- ArcGIS Online’ın gücü ve kolaylığı ile veri paylaşımı çok daha rahat. ArcGIS for
Desktop’ın 10. sürümden başlayarak, ArcGIS Online’dan faydalanabilirsiniz. Verileriniz için
özellikler, harita altlıklarını hem kişisel hem de organizaston için de paylaşabilirsiniz.
10- ArcScene uygulaması ArcGIS for Desktop sisteminin bir bileşenidir. ArcScene
arayüzünü kullanarak CBS verilerinizi 3B planimetrik şekilde görüntüleyebilirsiniz.
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3. YÜZEY MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Düzensiz Topolojik Modelleme
Düzenli Topolojik Modelleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Düzensiz Topolojik Modelleme
Düzenli Topolojik Modelleme

Kazanım
Düzensiz Topolojik Modelleme
Düzenli Topolojik Modelleme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
Düzenli Topolojik Modelleme
Düzensiz Topolojik Modelleme
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Giriş
Yüzey Modelleri; arazi yüzey şekillerini 3 boyutlu şekilde görüntülenmesini ve arazi ile ilgili
mekânsal analizlerin yapılmasını sağlayan sayısal raster verilerdir.
CBS analizlerinde yüzey modelinin başlıca kullanım alanları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeomorfoloji için Arazi Parametrelerinin Oluşturulması
Hidroloji ve Arazi Hareketleri için Su Akışının Modellenmesi
Rölyef Haritalarının Oluşturulması
3B uçuş Planlaması
Fiziksel Modellerin Oluşturulması
Uydu Görüntülerinin ve Hava Fotoğraflarının Ortorektifikasyonu
Gravite Ölçümlerinin Redüksiyonu
Mühendislik ve Altyapı Çalışmaları
GPS Sistemleri
Görüş Çizgi Analizleri
Baz Haritalamaları
Uçuş Simülasyonu
Hassas Tarımcılık ve Ormancılık
Yüzey Analizi
Akıllı Taşıma Sistemleri (ITS)
İleri Seviye Sürüş Yardımcı Sistemleri
Arkeoloji
Yüzey modelleri üretim yöntemleri bakımında başlıca iki sınıfta ele alınabilir.
Düzensiz Topolojik Modelleme (Üçgenlendirilmiş Düzensiz Ağ- TIN)
Düzenli Topolojik Modelleme (Sayısal Yükseklik Modelleri)
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3.1.

Düzensiz Topolojik Modelleme

Arazi yapısının farklı boyut ve şekillerdeki üçgenler ile yansıtıldığı topolojik yüzey modelleridir.
Üçgenlendirilmiş Düzensiz Ağ (Triangulated Irregular Networks-TIN) olarak adlandırılır. TIN verisi
boyut ve oranları değişkenlik gösteren üstüste çakışmayan üçgenler kümesinden oluşur.
Nokta (points), çizgi (lines) ve alan (polygons) verileri girdi olarak kullanılarak TIN oluşturulur.
TIN oluşturulurken girdi noktaları üçgenlerin köşeleri olur. Köşeler üçgenlerin kenarlarını oluşturacak
çizgiler ile bağlanır. Sonuçta köşelerden ve kenarlardan oluşan sürekli bir üçgenler yüzeyi elde edilir.

TIN’in oluşturan üçgenlerin köşe noktaları x,y,z değerleridir. TIN üzerinde seçilen bir noktada
köşe noktaları o noktanın yüksekliğini matematiksel olarak tahmin etmek için kullanılır.
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3.1.1.

Delaunay Üçgenlemesi

Delaunay üçgenlemesine ait bazı önemli özellikler şunlardır:

•
•

•
•
•
•

Tek anlamlıdır. Başlangıç noktasından bağımsızdır.
Oluşan üçgenler en olası eşkenar üçgenlerdir (eşaçılık özelliği). Çok dar açılı üçgenlerin
oluşumu, dolayısıyla, birbirlerine uzak olan ve direkt ilişkisi bulunmayan noktalar
arasında doğrusal bir ilişki kurulması engellenmektedir.
Üçgenlerin çevrel çemberi içerisinde bir başka nokta yer almamaktadır (çevrel çember
özelliği).
Veri kümesinin dışbükey çerçevesi üçgenlemede yer almaktadır. Bir nokta kümesinin
dışbükey çerçevesi o kümeyi içine alan en küçük çokgendir.
Dayanak noktaları kümesinde birbirine en yakın konumda bulunan nokta çiftinin
oluşturduğu doğru parçası üçgenlemede yer almaktadır.
Her bir noktayı kendisine en yakın nokta ile birleştiren doğru parçası bir üçgen kenarını
oluşturmaktadır.
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3.2.

Düzenli Topolojik Modelleme

Raster veri yapısına sahip düzenli yüzey modellerini Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) olarak
tanımlayabiliriz. Sıklıkla İngilizce karşılığı olan “Digital Elevation Model” kısaltması “DEM” adıyla
karşılaştığımız bu modeller bir arazi yüzeyini 3B olarak tanımlayan ve araziye ait yükseklik verilerinden
elde edilmiş bir sayısal modeldir.

Sayısal yükseklik modeli işlemleri üç gruba ayrılarak incelenebilir:

•
•
•

Verilerin toplanması
SYM oluşturma
Bilgilerin depolanması ve sergilenmesi

Bir sayısal
Bu faktörler;

•
•
•
•
•
•
•

yükseklik

modelinin

veri

kalitesini

çeşitli

faktörler

etkilemektedir.

Arazinin engebeliliği
Yükselti verisinin yoğunluğu
Veri Toplama Yöntemi
Hücre boyutu
Enterpolasyon algoritması
Düşey Çözünürlük
3.2.1.

Sayisal Yükseklik Modeli Üretim Teknikleri

Geomatik bilim dalı kapsamında Sayısal Yükseklik Modeli üretim teknikleri gözden
geçirildiğinde, dört temel teknik öne çıkmaktadır;
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•
•
•
•

Sayısal fotogrametri
Radar İnterferometri (InSAR)
Stereo uydu görüntüleri
LIDAR
3.2.1.1.

RADAR Interferometri

Temel anlamda radar sistemleri enerji sistemlerinden çıkan dalgalarının yansıması sonucu veya
dalgaların varsayılan bir cisme çarpıp dönmesi ile bu arazı hız ve zaman farkından yola çıkılarak çeşitli
kavramları tanımlayan bir sistemedir.
Radarlar (Radio Detection and Ranging) elektromanyetik dalgalar kullanarak, hava araçları,
gemiler, motorlu araçlar, hava oluşumları, araziler gibi hareketsiz veya hareketli cisimlerin uzaklığı,
yüksekliği, hızı ve/veya yönünü tespit etmek için kullanılan sistemlerdir.
Her radarın çalışmasında aşağıdaki üç temel fizik kuralı rol oynar:

•
•
•

Elektromanyetik dalgaların yansıması: Elektromanyetik dalgalar elektriksel iletken bir
yüzeye çarpmaları halinde yansırlar.
Elektromanyetik dalgaların sabit yayılma hızı: Elektromanyetik dalgalar ışık hızına
yaklaşık bir hızla yayılırlar.
Elektromanyetik dalgaların doğrusal yayılması: Elektromanyetik dalgalar radarların
frekans bölgesinde doğrusal olarak yayılırlar.

SRTM kısaltma adıyla bilinen Mekik Radar Topoğrafya Görevi, Amerikan Uzay ve Havacılık
Dairesi (NASA)’nin öncülüğünde yürütülen uluslararası bir işbirliği programıdır.
Projenin öteki ortakları Amerika’nın Mekânsal Bilgi Kuruluşu (NGA) ve Jet Uçuşları
Laboratuvarı (JPL), Alman Uzay ve Havacılık Merkezi (DLR) ve İtalyan Uzay Ajansı (ASI)’dır.
Yeryüzünün topografik haritasının çıkarılması amacıyla NASA tarafından başlatılmıştır.
Yeryüzünün topografik haritasının çıkarılması amacıyla NASA tarafından başlatılmıştır.
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İki algılayıcı ile tek geçişli InSAR tekniğinin kullanıldığı bu yöntemle, yeryüzünün toplam kara
parçalarının %80'inin sayısal yükseklik modeli üretilmiştir. Radar sinyallerinin gün ışığına bağımlı
olmaması ve bulut kümelerinden içeriye kolayca geçebilmesi, SRTM’de optik algılayıcılar yerine radar
sistemlerin tercih edilmesinin nedenidir. Bu kapsamda, 2 adet SIR-C/X-SAR (Spaceborne Imaging
Radar-C/XBand Synthetic Aperture Radar) algılayıcısı kullanılmıştır. Her algılayıcı C- ve X-band
olmak üzere iki ayrı frekans kuşağında veri toplamış ve sonuçta farklı çözürlükte iki SYM üretilmiştir.
Aşağıdaki şekilde yer alan kırmızı alanlar, hiç görüntülenmemiş kara kesimini temsil etmektedir.
Okyanus sularının kapladığı bölgeler görüntü kapsamı dışında bırakılmış değerlendirmeye alınmamıştır.

Global olarak elde edilen 30*30 çözünürlüklü model (SRTM3), internet üzerinden ücretsiz olarak
yayımlanmaktadır.
Ücretsiz olarak bu veriyi indirmek için; http://earthexplorer.usgs.gov/ web sayfasına girerek yeni
üyelik oluşturup, siteye giriş yapınız.
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Veri indirmek istediğiniz alana yaklaşarak

•
•
•
•

Koordinat girilmesi,
Alan tanımlamak,
Google KML verisi ile seçmek,
ArcGIS shape verisi ile seçmek

seçeneklerinden birisini kullanarak veri indirmek istediğiniz alanı belirleyeniz.

Kırmızı ile işaretlenen “Data Sets” ikonuna tıklayarak “Digital Elevations” altındaki “SRTM”
sekmesinden 30 metre grid aralığı için “1 Arc Second Global” seçeneğini işaretleyerek “Results”
ikonuna tıklayınız.
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Ekrana gelen yeni pencereden ön izleme yapacağınız SRTM verisini ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

3.2.1.2.

Stereo Uydu Görüntüleri

ASTER (Advanced Spaceborn Thernal Emission and Reflection Radiometer) uydu teknolojileri
ile üretilen ve yaygın olarak kullanılan sayısal yükseklik verisi sağlayan bir uydudur.

Başlangıç Tarihi

1999

Yersel Çözünürlük (m)

15 /30 /90

Radyometrik Çözünürlük (bit)

8/ 8 /12

Şerit Genişliği (km)

60

Bantlar(µm)

VNIR:0.52-0.60,0.63-0.69,0.76-0.86 (S)
SWIR:1.60-1.70,2.145-2.185,2.185-2.225,2.235-2.285,
2.295-2.365,2.360-2.430
TIR: 8.125 -8.475,8.475-8.825,8.925 9.275,10.25 -10.95
10.95-11.65

Görüntüleme Sıklığı (gün)

48 (16)
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Ürün Tipi

Açıklamalar

Level-1A

Uydunun ham ve yardımcı verileri, ayrıca 1B destekli
radyometre verileri

Level-1B

Geometrik ve radiometrik düzeltme

Level-2 x

Relative Emissivity, Land Surface (LS) Radiance, LS
Temperature, LS Emissivity, LS Reflectance

Level 3A01

Rölatif SYM li arazi düzeltmeli görüntü

Level 4A01

Rölatif SYM

ASTER uydusu yakın kızılötesi, kısa dalgaboyu kızılötesi ve termal bandlarda algılama
yapabildiği gibi streo çekim kapasitesi ile sayısal yükseklik modeli üretebilmektedir. ASTER uydu
platformunun çektiği stereo görüntülerden üretilen 30 metre yersel çözünürlüğe sahip ASTER GDEM
verisinin ilk versiyonu 29 Haziran 2009 tarihinde kullanıma açılmıştır. 17 Ekim 2011 tarihinde
kullanıma sunulan ASTER GDEM 2. versiyonu ise daha gelişmiş bir algoritmaya sahip olarak
geliştirilmiştir. Böylelikle yersel çözünürlük iyileştirilmesi, verideki boşlukların azaltılması, düz
alanlarda iyileştirme gibi konularda veride gelişme sağlanmıştır.

http://earthexplorer.usgs.gov/ veya http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ web sayfaları kullanılarak
ASTER GDEM verisi ücretsiz olarak indirilebilir.
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3.2.1.3.

LIDAR (Light Detection And Ranging)

Harita sektöründe Lidar ifadesi, havadan lazer ile profil oluşturma sistemi için kullanılır. Bu
sistem ile yüzeylerin 3 boyutlu modellerinin çıkarılması sağlanmaktadır. Helikopter veya uçağa monte
edilerek kullanılan Lidar sistemler; gölgede, gece, gündüz veya bulutlar arasında veri toplayabilmek için
kızılötesine en yakın elektromanyetik ışık spektrumu (1.064 nm) kullanır.

LIDAR verilerinde, yükseklik bilgilerinin mutlak doğruluğu 15 cm, bağıl doğruluğu 5 cm’den
daha az olabilir. XY verilerinin mutlak doğruluğu uçuş yüksekliğine bağlı olmakla birlikte genellikle
10 cm ile 1 m arasındadır. Yükseklik bilgileri, saniyede 1000 nokta alacak şekilde oluşturulur ve
sonuçtaki nokta yoğunluğu, yersel ve fotogrametrik ölçme yöntemleriyle elde edilenden çok daha
fazladır.
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Harita Genel Komutanlığı tarafından 2008-2013 yılları arasında Türkiye’nin yaklaşık %80’inin
stereo, renkli, dört bantlı (kırmızı, yeşil, mavi ve yakın kızılötesi) sayısal hava fotoğrafı çekilmiş ve
ortofotosu üretilmiştir. Üretilen ortofotoların doğruluğu ± 4 metre, örnekleme aralığı ise 30 ile 45 cm
arasında değişmektedir.

Sayısal Arazi Modelleri kapsamında; topoğrafik haritalarda yer alan; münhani, deniz, göl ve geniş
yataklı dere kıyıları ile kot ve nirengi noktalarının, deniz seviyesinden olan yükseklikleri ile birlikte
bilgisayar ortamına aktarılmasıyla oluşturulan 1/25.000 ölçekli YÜKPAF üretimi 1989-1999 yılları
arasında, 1/50.000 ölçekli YÜKPAF üretimi 1994-2005 yılları arasında, 1/250.000 ölçekli YÜKPAF
üretimi 1992-2001 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.
Üretimler, topografik haritalara ait münhanilerin otomatik olarak bilgisayar ortamına aktarılmasıyla
yapılmıştır.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- CBS analizlerinde yüzey modelinin başlıca kullanım alanları nelerdir?
2- Yüzey modelleri üretim yöntemleri bakımından kaç sınıfa ayrılır?
3- Düzensiz topolojik modelleme nedir?
4- TIN nasıl oluşturulur?
5- Delaunay Üçgenlemesinin önemli özellikleri nelerdir?
6- Düzenli topolojik modelleme nedir?
7- Sayısal yükseklik modeli işlemleri kaç gruba ayrılır?
8- Bir sayısal yükseklik modelinin veri kalitesini etkileyen faktörler nelerdir?
9- Sayısal yükseklik modeli üretim teknikleri nelerdir?
10- RADAR Interferometri nedir?

Cevaplar
1- CBS analizlerinde yüzey modelinin başlıca kullanım alanları şunlardır:
•

Jeomorfoloji için Arazi Parametrelerinin Oluşturulması

•

Hidroloji ve Arazi Hareketleri için Su Akışının Modellenmesi

•

Rölyef Haritalarının Oluşturulması

•

3B uçuş Planlaması

•

Fiziksel Modellerin Oluşturulması

•

Uydu Görüntülerinin ve Hava Fotoğraflarının Ortorektifikasyonu

•

Gravite Ölçümlerinin Redüksiyonu

•

Mühendislik ve Altyapı Çalışmaları

•

GPS Sistemleri

•

Görüş Çizgi Analizleri

•

Baz Haritalamaları

•

Uçuş Simülasyonu

•

Hassas Tarımcılık ve Ormancılık

•

Yüzey Analizi
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•

Akıllı Taşıma Sistemleri (ITS)

•

İleri Seviye Sürüş Yardımcı Sistemleri

•

Arkeoloji

2- Yüzey modelleri üretim yöntemleri bakımında başlıca iki sınıfta ele alınabilir.
•
•

Düzensiz Topolojik Modelleme (Üçgenlendirilmiş Düzensiz Ağ- TIN)
Düzenli Topolojik Modelleme (Sayısal Yükseklik Modelleri)

3- Arazi yapısının farklı boyut ve şekillerdeki üçgenler ile yansıtıldığı topolojik yüzey
modelleridir. Üçgenlendirilmiş Düzensiz Ağ (Triangulated Irregular Networks-TIN) olarak
adlandırılır. TIN verisi boyut ve oranları değişkenlik gösteren üstüste çakışmayan üçgenler
kümesinden oluşur.
4- Nokta (points), çizgi (lines) ve alan (polygons) verileri girdi olarak kullanılarak TIN
oluşturulur. TIN oluşturulurken girdi noktaları üçgenlerin köşeleri olur. Köşeler üçgenlerin
kenarlarını oluşturacak çizgiler ile bağlanır. Sonuçta köşelerden ve kenarlardan oluşan sürekli
bir üçgenler yüzeyi elde edilir. TIN’in oluşturan üçgenlerin köşe noktaları x,y,z değerleridir.
TIN üzerinde seçilen bir noktada köşe noktaları o noktanın yüksekliğini matematiksel olarak
tahmin etmek için kullanılır.
5•
•

•
•
•
•

Tek anlamlıdır. Başlangıç noktasından bağımsızdır.
Oluşan üçgenler en olası eşkenar üçgenlerdir (eşaçılık özelliği). Çok dar açılı üçgenlerin
oluşumu, dolayısıyla, birbirlerine uzak olan ve direkt ilişkisi bulunmayan noktalar
arasında doğrusal bir ilişki kurulması engellenmektedir.
Üçgenlerin çevrel çemberi içerisinde bir başka nokta yer almamaktadır (çevrel çember
özelliği).
Veri kümesinin dışbükey çerçevesi üçgenlemede yer almaktadır. Bir nokta kümesinin
dışbükey çerçevesi o kümeyi içine alan en küçük çokgendir.
Dayanak noktaları kümesinde birbirine en yakın konumda bulunan nokta çiftinin
oluşturduğu doğru parçası üçgenlemede yer almaktadır.
Her bir noktayı kendisine en yakın nokta ile birleştiren doğru parçası bir üçgen kenarını
oluşturmaktadır.

6- Raster veri yapısına sahip düzenli yüzey modellerini Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM)
olarak tanımlayabiliriz. Sıklıkla İngilizce karşılığı olan “Digital Elevation Model” kısaltması
“DEM” adıyla karşılaştığımız bu modeller bir arazi yüzeyini 3B olarak tanımlayan ve araziye
ait yükseklik verilerinden elde edilmiş bir sayısal modeldir.
7- Sayısal yükseklik modeli işlemleri üç gruba ayrılarak incelenebilir:
•
•
•

Verilerin toplanması
SYM oluşturma
Bilgilerin depolanması ve sergilenmesi

8- Bir sayısal yükseklik modelinin veri kalitesini çeşitli faktörler etkilemektedir.
79

Bu faktörler;
•
•
•
•
•
•

Arazinin engebeliliği
Yükselti verisinin yoğunluğu
Veri Toplama Yöntemi
Hücre boyutu
Enterpolasyon algoritması
Düşey Çözünürlük

9- Geomatik bilim dalı kapsamında Sayısal Yükseklik Modeli üretim teknikleri gözden
geçirildiğinde, dört temel teknik öne çıkmaktadır;
•
•
•
•

Sayısal fotogrametri
Radar İnterferometri (InSAR)
Stereo uydu görüntüleri
LIDAR

10- Temel anlamda radar sistemleri enerji sistemlerinden çıkan dalgalarının yansıması sonucu
veya dalgaların varsayılan bir cisme çarpıp dönmesi ile bu arazı hız ve zaman farkından yola
çıkılarak çeşitli kavramları tanımlayan bir sistemdir.
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4. YÜZEY MODELİ UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygulama 4.1.
Uygulama 4.2.
Uygulama 4.3.
TIN Veri Modeli Üzerinde Görüş Çizgisi Oluşturma (Line Of
Sight)
TIN Veri Modeli Üzerinde Kontur Çizdirme (Create
Contours)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uygulama 4.1.
Uygulama 4.2.
Uygulama 4.3.
3D Analyst Toolbar’ı Üzerindeki
Araçlar İle Çalışmak
TIN Veri Modeli Üzerinde Görüş
Çizgisi Oluşturma (Line Of Sight)
TIN Veri Modeli Üzerinde Kontur
Çizdirme (Create Contours)

Kazanım
Uygulama 4.1.
Uygulama 4.2.
Uygulama 4.3.
3D Analyst Toolbar’ı Üzerindeki
Araçlar İle Çalışmak
TIN Veri Modeli Üzerinde Görüş
Çizgisi Oluşturma (Line Of Sight)
TIN Veri Modeli Üzerinde Kontur
Çizdirme (Create Contours)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi

84

Anahtar Kavramlar
TIN
3D Analiz
Contours
Line of Sight
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Giriş
Size verilen bağlantıda yer alan UYGULAMA_VERILERI isimli sıkıştırılmış rar dosyasını
bilgisayarınızın lokal disklerinden bir tanesine kaydediniz. Uygulama kapsamında bu veriler
kullanılacaktır.
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4.1.

Uygulama 4.1.

1. Bilgisayarınızın başlat menüsünden daha önce kurmuş olduğunuz ArcMap yazılımını açınız.
Add Data butonunu kullanarak C:\ UYGULAMA_VERILERI \4.1 uygulama klasörü içindeki
izohips.shp, elmali.shp, elmali_havza.shp isimli shape file yapıdaki katmanları klavyenizden Ctrl tuşuna
basılı tutarak seçiniz ve Add butonuna tıklayarak çalışma ortamınıza ekleyiniz.

2. Table Of Contents’te bulunan izohips katmanı üzerinde sağ tıklayarak “Open Attribute Table”
özelliğini seçiniz ve hemen ardından izohips katmanının öznitelik tablosunu açınız.
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Açılan Attribute Table penceresinde izohips katmanında yer alan her bir izohipsin yükseklik bilgisi
“YUKSEKLIK” Field’ında (sütununda) yer almaktadır. Öznitelik tablosunu inceledikten sonra
Attribute Table’ı kapatınız.
İzohips katmanının öznitelik tablosunu açabilmek için öncelikle tüm katmanların seçili olma
durumundan kurtarmanız gerekmektedir. Bu işlem için yapmanız gereken tek şey Table of Contents’te
herhangi bir yere 1 kez tıklamaktır.
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3. Standart Menu’de yer alan
ArcToolbox simgesine tıklayınız. ArcToolbox arayüzünün ekrana
geldiğini fark edeceksiniz. ArcToolbox arayüzünü herhangi bir yere sabitleyiniz.
4. ArcToolbox arayüzünde 3D Analyst Tools’un yanındaki + (artı) simgesine tıklayınız ve hemen
ardından sırasıyla, Data Management, TIN araç setlerinin artı simgelerine tıklayarak menüyü
genişletiniz. TIN araç setinden ise Create TIN aracına çift tıklayarak Create TIN penceresine erişiniz.
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ArcToolbox ta herhangi bir araç ile çalışırken doldurulması gereken bazı kutucuklar vardır. Bu
kutucukların kimisi seçmeli kimisi ise zorunlu doldurulması gereken kutucuklardır. Kutucukların hemen
yanında gözüken yeşil noktaların olduğu bölümler zorunlu doldurulması gereken kutucukları işaret
etmektedir.

5. Output TIN alanında (Browse) butonuna tıklayarak oluşturmak istediğiniz TIN yüzeyinin kaydetme
yolunu C:\ UYGULAMA_VERILERI \4.1 olarak belirtiniz ve Name kısmına elmali_tin yazınız,
ardından Save butonuna tıklayınız.
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6. Spatial Reference Properties
butonuna tıklayınız. Bu çalışmada Table of Contents’te bulunan
katmanların koordinat bilgisini kullanacaksınız. Bu sebeple Layers seçeneğinin + simgesine tıklayınız.
Tabale of Contents’te yer alan her 3 katmanın da koordinat sistemi aynı olduğundan karşınıza tek bir
seçenek çıkacaktır. ED_1950_UTM_Zone_35N seçiniz ve OK butonuna tıklayınız.

7. Input Feature Class alanında açılır ok yardımıyla öncelikle içinde yükseklik bilgisi olan “izohips”
katmanını ekleyiniz.

8. Input Feature Class alanına eklemiş olduğunuz “izohips” katmanından TIN model yüzeyini
üreteceğiniz için, içinde yükseklik bilgisini bulunduran “YUKSEKLIK” sütununu Height Field
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kısmında belirtiniz. SF Type (Surface Feature Type) kısmında yumuşak geçişler halinde bir yüzey
sunacak olan Soft_Line tekniğini seçiniz. Tag Field kısmını da <None> olarak bırakınız.

9. Create TIN penceresinde OK butonuna tıklayınız. Coğrafi işleminiz gerçekleşirken işleminizin
gerçekleştiğine dair ifade belirecektir. İşlem bittiğinde yine ArcMap arayüzünde aynı pencerede işlemin
başarıyla sonuçlandığı size bildirecektir.

Başarı ile gerçekleştirdiğiniz bu adımın ardından Table Of Contents te “elmeli_tin” adında bir katman
eklenecek ve Data View kısımında “elmali_tin” isimli katmanının model yüzeyinizi
görüntüleyebileceksiniz.
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Identify aracı ile model yüzeyiniz üzerinde herhangi bir yere tıkladığınızda TIN verinizin tek bir
katmanda elevation (yükseklik), slope(eğim) ve aspect(bakı) bilgilerini içerdiğini fark edeceksiniz.

10. Table of Contents te yer alan TIN katmanı üzerinde mouse’unuzun sağ tuşu tıklayınız. Tin
katmanında Attribute Table seçeneğinin olmadığını göreceksiniz. Çünkü TIN veri modelleri raster ya
da vektör veri değildir; raster ve vektör verilerden farklı bir yapı sunan verileri modellemek için
kullanılan yapılardır.
11. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü)de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\ UYGULAMA_VERILERI \4.1 altına Uygulama4_1.mxd
ismini vererek kaydediniz.
12. Bir sonraki uygulamaya devam etmek için ArcMap arayüzünü kapatmayınız.
Bu uygulamada eş yükselti eğrilerini kullanarak oluşturduğunuz TIN katmanınızda
düzenlemelerin ne şekilde yapıldığını öğrenecek ve TIN verinizdeki istediğiniz bir alanı çalışma
sahanızdan nasıl çıkartılacağını göreceksiniz.
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4.2.

Uygulama 4.2.

1. ArcToolbox arayüzünde 3D Analyst Tools araç kutusunda Data Management araç setine tıklayınız
ve buradan da TIN araç setine gelerek Edit TIN aracını çift tıklayarak açınız.
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2. Karşınıza gelen Edit TIN diyalog penceresinde Input TIN alanındaki açılır ok simgesine tıklayınız ve
oluşturduğunuz “elmali_tin” isimli veriyi seçerek buraya ekleyiniz.
3. Input Feature Class alanında yer alan açılır ok simgesine tıkayınız ve “elmali_havza” katmanını
seçiniz. “elmali_havza” katmanı Input Features isimli sütun altına gelmiştir.
4. Height_field sütununda <None> seçeneğini seçiniz. “elmali_havza” katmanı sadece sınırları için
kullanılacağından ötürü <None> seçeneği seçilmiştir. Yine SF_type sütununda üçgenleme metodunu
Hard_Clip olarak belirleyiniz. Böylece TIN verisi keskin hatlar dahilinde kesilecektir.

5. Arazinizdeki göl alanını çıkarmak için Input Feature Class alanında yer alan açılır ok simgesine
tıkayınız ve “elmali” katmanını seçiniz.
6. Height_field sütununda <None> seçeneğini seçiniz. “elmali” katmanı sadece sınırları için
kullanılacağından ötürü <None> seçeneği seçilmiştir. Yine SF_type sütununda üçgenleme metodunu
Hard_Erase olarak belirleyiniz. Böyle çalışma sahanızdan göl alanı çıkartılmış olacaktır.
7. Artık Edit TIN diyalog penceresinde OK butonuna tıklayabilirsiniz.
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8. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\ UYGULAMA_VERILERI \4.2 altına Uygulama4.2.mxd
ismini vererek kaydediniz.
9. Bir sonraki uygulamaya devam etmek için ArcMap arayüzünü kapatmayınız.
Bu uygulamada üretilen TIN verisi üzerinde, yeni bir katman veya analize gerek kalmadan eğim
ve bakı gibi yüzeyleri kolay bir şekilde görüntülemeyi öğreneceksiniz.

4.3.

Uygulama 4.3.

96

1. Table of Contents te yer alan “elmali_tin” katmanı üzerinde mouse unuz ile sağ tuşa tıklayınız. Açılan
içerik menüsünden Properties seçeneğine tıklayınız. Bu pencerede Symbology sekmesine tıklayınız.
Bu pencerede Show bölmesinde Edge types ve Elevation bilgileri görünmektedir. Bu alanda ilgili
görüntüleme bilgisinin çekini kaldırmak suretiyle Data View’de bu bilginin görüntülenmemesini
sağlayabilirsiniz. Add butonuna tıklayarak TIN verisinin eğim, bakı ve yükseklik gibi farklı
görüntüleme fonksiyonlarını seçebilirsiniz.

2. Edge Types ve Elevation çeklerini kaldırınız. Add butonuna tıklayarak Add Renderer penceresini
açınız.
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3. Burada TIN verisi üzerinde eğimi görüntülemek için Face slope with graduated color ramp seçeneğini
seçiniz. Sonra Add ve Dismiss butonlarına tıklayarak Add Renderer penceresini kapatınız.
4. Semboloji bölümünde eğim default olarak 9 grupta sınıflandırılmıştır. Eğim aralıklarını ve sınıf
sayısını değiştirmek için Classify butonunu kullanınız, Classification penceresi açılacaktır.
Sınıflandırmayı 5 grup olarak düzenleyiniz.
Classification penceresinde bulunan Method seçenekleri ile sınıflamanızı kolay bir şekilde
düzenleyebilirsiniz. Buradaki seçeneklerden Equal Interval ile sınıflandırma aralığınızı eşit aralıklara
bölebilirsiniz.
Classification Statistic alanı ile verilerinizin istatistiki dağılımını, minimum ve maksimum değerlerini,
ortalamasını ve standart sapmasını öğrenebilirsiniz.
Pencerenin orta kısmında bulunan grafikte de verilerin dağılışlarını şekilsel olarak görebilirsiniz.
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5. Classification penceresinde OK butonuna tıkladıktan sonra Layer Properties penceresinde önce Apply
ve ardından OK butonuna tıklayınız.
Farkedeceğiniz üzere tin katmanınız görüntülenecek, yeni bir katman üretilmeyecektir.
6. Aynı şekilde Layer Properties > Symbology > Add Renderer penceresini kullanarak TIN verinize ait
farklı görüntüleme fonksiyonlarını inceleyebilirsiniz.
7. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\ UYGULAMA_VERILERI \4.3 altına Uygulama4.3.mxd
ismini vererek kaydediniz.
8. Bir sonraki uygulamaya devam etmek için ArcMap arayüzünü kapatmayınız.

4.4.

3D Analyst Toolbar’ı Üzerindeki Araçlar İle Çalışmak

Bu uygulamada 3D Analyst araç çubuğu üzerinde yer alan araçlar ile çalışmayı öğrenecek ve bu araçları
keşfedeceksiniz.
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1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI \4.1 dizininde yer alan “elmali_tin” katmanını ArcMap arayüzüne ekleyiniz.

3.“elmali_tin” katmanı üzerinde sağ tıklayınız. Açılan seçeneklerden önce Properties seçeneğine
tıklayınız ve ardından Symbology sekmesine geçiş yapınız.
4. Symbology sekmesinde sol kısımda olan Show bölmesinde Edge types seçeneğinin çekini kaldırınız.
Bu sayede “tin” katmanı üzerindeki eş yükselti eğrilerini kaldırmış oldunuz.

5. 3D Analyst araç çubuğunda Interpolate Line butonuna tıklayınız. Harita üzerinde bir hat çiziniz. Çift
tıklayarak çiziminizi bitiriniz.
3D Analyst araç çubuğu ArcMap ortamında görüntüleyemiyorsunuz Customize/Toolbars menüsü
altından aktif hale getiriniz.
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6. 3D Analyst toolbar’ında Create Profile Graph

butonuna tıklayınız.

Çizdiğiniz hat boyunca olan bir profil grafiği ekrana gelecektir.
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Profile Graph Title penceresi üzerinde sağ tıklayarak ArcGIS for Desktop yazılımından dışarıya
çıkmadan grafiğinizi çıktıya dönüştürebilir ve birçok özelliğini değiştirebilirsiniz. Mouse ile sağ
tıkladığınızda çıkan seçenekler içinde Properties sekmesi ile grafiğe yazılar eklenebilir, grafik türü
değiştirilebilir. Add to Layout ile çıktısını almak istediğiniz haritanızın etrafında grafiğinizi
görüntüleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz profil grafiği Export seçeneği ile direkt olarak .jpeg, .bmp gibi
fotoğraf formatlarına dönüştürüp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
Profile Graph Title penceresini Close

butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz.

7. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\ UYGULAMA_VERILERI \4.4 altına Uygulama4.4.mxd
ismini vererek kaydediniz.

4.5.

TIN Veri Modeli Üzerinde Görüş Çizgisi Oluşturma (Line Of Sight)

3D Analyst’de bir noktadan bakıldığında düz bir hat boyunca hangi bölgelerin görülüp
görülemeyeceğine dair görünürlük analizi yapabilirsiniz. Bu fonksiyonla hat boyunca bakan ve bakılan
yer arasında görünür olmayan kısımları da görebilirsiniz. Görüş çizgisi oluştururken bakan veya bakılan
konumlarına yükseklik ekleyebilirsiniz. Örneğin, 50 metre yüksekliğindeki bir gözetleme kulesinden
bakıyorsanız, baktığınız noktaya 50 metrelik bir ofset yüksekliği verebilirsiniz.

1. 3D Analyst toolbar’ında Create Line of Sight butonuna tıklayınız. Line of Sight penceresi
açılacaktır.
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Açılan pencerede Observer offset bakan kişinin veya bakılan noktanın yerden yüksekliğidir. Default
olarak bakan kişi boyuna göre bu değer 1 metre gelir. Target offset bakılan hedefin yerden yüksekliğidir.
2. Default değerleri kabul ederek harita üzerinde bir noktadan bir noktaya bir hat çiziniz.
Çizilen hat üzerindeki yeşil kısımlar bu hat boyunca bakılan noktadan görülebilir olan alanlardır.
Bakılan hedef noktasının kırmızı renkte olması, bakılan noktadan bu hedefin görülemediği anlamına
gelmektedir. Mavi nokta ise kör nokta anlamına gelmektedir.
Line Of Sight aracını daha büyük alanlarda kullanarak pratik yapınız.
Çizdiğiniz çizgileri haritadan silmek için Tools toolbar’da Select Elements butonunu kullanmanız
gerekmektedir.

4.6.

TIN Veri Modeli Üzerinde Kontur Çizdirme (Create Contours)

3D Analyst araç çubuğunda bulunan bir diğer fonksiyon Create Contours
fonksiyonudur.
Bu fonksiyon oluşturduğunuz TIN üzerinde kontur eğrilerinin çizilmesini sağlar. Create Contours
butonuna seçip TIN üzerinde herhangi bir noktaya tıkladığınızda o noktadan geçen kontur eğrisi
çizilecektir. Sadece TIN yüzeyi üzerinde değil DEM ve terrain üzerinde de Create Contours aracını
kullanarak kontur çizdirebilirsiniz.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- ArcMap arayüzünde yer alan

Add Data butonu ne işe yaramaktadır?

2- ArcMap arayüzüne eklenen veriler nerede listelenmektedir?
3- Bir katmana ait öznitelik tablosu nasıl açılmaktadır?
4- ArcMap arayüzü kullanılarak TIN nasıl oluşturulur?
5- TIN verisinin oluşturulması için hangi veriler kullanılmaktadır?
6- ArcMap arayüzünde TIN verisi üzerinde herhangi bir yere Identify aracı ile
tıkladığımızda hangi bilgiler ile karşılaşırız?
7- TIN verisinin öznitelik tablosu var mıdır? Açıklayınız.
8- TIN verisi oluşturulurken SF_type sütununda üçgenleme metodunun Hard_Clip ve
Hard_Erase seçilmesi ne gibi bir sonuç doğurmaktadır?
9- TIN verisinin görütüleme türü nasıl değiştirilmektedir?
10- Görünürlük analizini tanımlayınız.

Cevaplar
1- ArcMap araayüzüne veri eklemeye yaramaktadır.
2- ArcMap araayüzüne eklenen veriler Table of Contents menüsünde listelenmektedir.
3- Table Of Contents’te bulunan katmanın üzerinde sağ tıklayarak “Open Attribute Table”
özelliğini seçiniz ve hemen ardından katmanının öznitelik tablosunu açınız.
4- Standart Menu’de yer alan ArcToolbox simgesine tıklayınız. ArcToolbox arayüzünün ekrana
geldiğini fark edeceksiniz. ArcToolbox arayüzünü herhangi bir yere sabitleyiniz. ArcToolbox
arayüzünde 3D Analyst Tools’un yanındaki + (artı) simgesine tıklayınız ve hemen ardından
sırasıyla, Data Management, TIN araç setlerinin artı simgelerine tıklayarak menüyü
genişletiniz. TIN araç setinden ise Create TIN aracına çift tıklayarak Create TIN penceresine
erişiniz. Alanları gerektiği gibi doldurarak OK seçeneğine tıklayınız.
5- İzohips eğrileri ve bu eğrilere ilişkin yükseklik bilgisi kullanılmaktadır.
6- Identify aracı ile model yüzeyiniz üzerinde herhangi bir yere tıkladığınızda TIN verinizin tek
bir katmanda elevation (yükseklik), slope(eğim) ve aspect(bakı) bilgilerini içerdiğini fark
edeceksiniz.
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7- Table of Contents te yer alan TIN katmanı üzerinde mouse’unuzun sağ tuşu tıklayınız. Tin
katmanında Attribute Table seçeneğinin olmadığını göreceksiniz. Çünkü TIN veri modelleri
raster ya da vektör veri değildir; raster ve vektör verilerden farklı bir yapı sunan verileri
modellemek için kullanılan yapılardır.
8- Hard_Clip ile TIN verisi keskin hatlar dâhilinde kesilecektir. Hard_Erase ile ise çalışma
sahanızdan istenen alan çıkartılmış olacaktır.
9- Table of Contents te yer alan “elmali_tin” katmanı üzerinde mouse unuz ile sağ tuşa
tıklayınız. Açılan içerik menüsünden Properties seçeneğine tıklayınız. Bu pencerede
Symbology sekmesine tıklayınız.
Bu pencerede Show bölmesinde Edge types ve Elevation bilgileri görünmektedir. Bu alanda
ilgili görüntüleme bilgisinin çekini kaldırmak suretiyle Data View’de bu bilginin
görüntülenmemesini sağlayabilirsiniz. Add butonuna tıklayarak TIN verisinin eğim, bakı ve
yükseklik gibi farklı görüntüleme fonksiyonlarını seçebilirsiniz.
10- 3D Analyst’de bir noktadan bakıldığında düz bir hat boyunca hangi bölgelerin görülüp
görülemeyeceğine dair görünürlük analizi yapabilirsiniz. Bu fonksiyonla hat boyunca bakan ve
bakılan yer arasında görünür olmayan kısımları da görebilirsiniz. Görüş çizgisi oluştururken
bakan veya bakılan konumlarına yükseklik ekleyebilirsiniz. Örneğin, 50 metre yüksekliğindeki
bir gözetleme kulesinden bakıyorsanız, baktığınız noktaya 50 metrelik bir ofset yüksekliği
verebilirsiniz.
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5. YÜZEY ANALİZLERİ VE VERİ DÖNÜŞÜMLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygulama 5.1
Eğim Haritası (Slope)
Uygulama 5.2.
Bakı Haritası (Aspect)
Uygulama 5.3.
Gölgelendirme Analizi
Uygulama 5.4.
DEM Yüzeyinden Kontur Üretmek (Contour)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uygulama 5.1
Eğim Haritası (Slope)
Uygulama 5.2.
Bakı Haritası (Aspect)
Uygulama 5.3.
Gölgelendirme Analizi
Uygulama 5.4.
DEM Yüzeyinden Kontur Üretmek
(Contour)

Kazanım
Uygulama 5.1
Eğim Haritası (Slope)
Uygulama 5.2.
Bakı Haritası (Aspect)
Uygulama 5.3.
Gölgelendirme Analizi
Uygulama 5.4.
DEM Yüzeyinden Kontur Üretmek
(Contour)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi

112

Anahtar Kavramlar
Slope
Aspect
DEM
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Giriş
Yüzey analizi araçları ile arazi yer şekillerine ait bilgileri ölçebilir ve görselleştirebilirsiniz. Raster
Surface Toolset’indeki araçlara girdi olarak tanımlanan ve yükseklik bilgisini içeren rasterler ile yeni
yüzey verileri üretebilirsiniz. Bu araçlar ile bakı, kontur listesi, kontur, bariyerler tanımlanarak kontur,
yamaç eğiklikleri (plan ve profil), dolgu ve kesme haritaları, eğim, gözlemci noktaları, görünürlük gibi
analizler yapabilirsiniz.
Çalışmış olduğunuz proje kapsamında üretmek istediğiniz eğim, bakı haritaları TIN değil de DEM
verisi kullanılarak üretilmektedir. Bu yüzden ilk olarak Tin isimli verinizi raster veri olan DEM
formatına dönüştürmeniz gerekmektedir. Çünkü daha sonra yapacağınız işlemlerde piksel tabanlı veriler
ile çalışan araçları kullanacaksınız.
Burada raster olarak bahsedilen veriler/yüzeyler; yüzeyi düzenli bir grid (ızgara) şeklinde
sunarken Z değerlerini kullanırlar. Grid yapısıyla çalışan rasterler ile yakın grid noktaları arasındaki Z
değerleri, herhangi bir konum için yüzey değerini tahmin etmenizi sağlayabilir.
İçinde yükseklik bilgisini barındıran, üçgenlerden oluşan TIN veri modelini, hücrelerden (pixel)
oluşan raster veriye (DEM) dönüştürmek için kullanılacak aracın ismi TIN to Raster’dır.
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5.1.

Uygulama 5.1

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız.
ArcMap ile açılan Getting Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI\5.1 dizininde yer alan “elmali_tin” katmanını ArcMap arayüzüne ekleyiniz.

3. ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools’un sol kısmında bulunan artı (+) işaretine
tıklayınız.
Açılan toolset’lerden tin verisini DEM verisine dönüştüreceğiniz için Conversion (Dönüşüm)
toolset’inin artı işaretine tıklayınız. Conversion toolset’inde bulunan toolset’leri gözlemleyiniz.
Tin verisinden dönüşüm yapacağınız için From TIN (TIN’den) toolset’i yanındaki artı (+) işaretine
tıklayınız.
Yüzeyinizi tin verisinden raster’a dönüştürmek istediğinizden TIN to Raster (TIN’den Raster’a) aracını
çift tıklayarak açınız.
Ekrana gelen TIN to Raster penceresinde zorunlu olarak oluşturmanız gereken yerler için şeklinde
bilgilendirme yapan ArcGIS yazılımı size yardımcı olmaktadır.
4. Input TIN kutucuğunun yanındaki açılır ok simgesine tıklayınız ve DEM’e dönüşüm yaparken
kullanacağınız “elmali_tin” isimli katmanı seçiniz.
5. Output Raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.1 dizinine ulaşarak Name bölümüne “elmali_dem” yazınız (Yeni
oluşturacağınız raster verinin formatını istediğiniz şekilde ayarlayabilmek için elmali_dem.tiff veya
elmali_dem.img şeklinde yazını). Bu işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
6. Sampling Distance alanı ile çıktı olarak almak istediğiniz Dem katmanının piksel değerlerini
hesaplamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Burada Cellsize ve Observations olmak üzere iki seçenek
sunulmaktadır. Bu uygulama için Cellsize 30 yapınız. Z Factor alanında yine isteğinize göre değişiklik
yapabilirsiniz.
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Z faktörü her bir yükseklik bilgisinin çarpılacağı değer olarak düşünebilirsiniz. Böylece yüksekliği 100
metre olan bir hücre değeri Z faktörü 2 olarak belirlendiğinde 200 olarak gelecektir. Benzer şekilde Z
faktör değeri için dönüşüm katsayıları (milden metreye 1 mil = 1 609,344 metre) yazılırsa elinizdeki
yükseklikler mil olarak verilmiş olsa dahi siz onu metre olarak görüntülersiniz.
7. Output Data Type (optional) alanında oluşturacağınız DEM verinizin tipini Float (Ondalıklı) olarak
ayarlayanız.
Output Data Type (optional) alanında oluşturacağınız DEM verinizin tipini Float (Ondalıklı) veya
Integer (Tam Sayı) olmasını ayarlayabilirsiniz. Bu hücrelerin değerlerini tamsayı ya da ondalıklı sayı
olarak görüntülemenizi sağlamaktadır.
8. Method (optional) alanında çıktı veriniz oluşurken kullanılacak interpolasyon metodları
belirlenmektedir. Linear veya Natural_Neighbors metotlarıyla üretilmesini ayarlayabilirsiniz. Linear
metodunu seçiniz.
TIN to Raster pencerenizin şekildeki gibi olduğundan emin olunuz.
9. OK butonuna tıklayınız ve dönüşüm işlemini gerçekleştiriniz.
İşlem arka planda yapılırken Table Of Contents alanında “TIN” katmanının çekini kaldırınız.

116

İşleminiz gerçekleştiğinde Digital Elevation Model (DEM) veriniz üretilmiş bir şekilde Table Of
Contents ve Data View alanlarında görüntülenmiş olacaktır.

DEM haritanız üzerine iyice yaklaşıp pikselleri görebilirsiniz. Identify aracı ile de haritada herhangi
bir yere tıkladığınızda piksele ait yükseklik değerini görebilirsiniz.
Dem verisindeki pixellerin yüksekliklerini Pan aracı
ile direkt olarak (mouse ile tıklamadan)
kullanmak için; Dem katmanınız üzerinde sağ tıklayarak Properties penceresini açınız ve Display
sekmesine geçiniz. Ardından Show Map Tips (uses primary display field) seçeneğinin çekini atınız.
117

Daha sonra Resample During Display Using seçeneğinin açılır okuna tıklayınız ve Bilinear Interpolation
(for conTinuous data) seçeneğine tıklayınız. Son olarak OK’a tıklayınız ve Data View alanındaki
yüksekliği Pan aracı ile gördüğünüzü ayrıca Dem katmanınızın piksel görünümünden çizgisel görünüme
geçtiğinizi farkedeceksiniz.

Ayrıca Measure aracı
ile de piksellerinizin kenarlarını ölçerek piksel boyutlarını öğrenebilir ve bu
sayede DEM verinizin çözünürlüğü hakkında bu şekilde de bilgi alabilirsiniz.
Dem katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Layer Properties > Symbology bölümüne geliniz. Burada Color
Ramp alanından istediğiniz bir renk skalasını seçerek OK’e tıklayınız. Yükseklik verisini temsil eden
Dem verisini böylece farklı renklerde tematik haritalar şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
10. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama5.1.mxd
ismini vererek kaydediniz.
11. Bir sonraki uygulamaya devam etmek için ArcMap arayüzünü kapatmayınız.

5.2.

Eğim Haritası (Slope)

Topografik bir yüzeyin yatayla yaptığı açının derece veya yüzde cinsinden ifadesine o yüzeyin
eğimi denir. Eğim analizinin yüzde cinsinden hesabı; topografik yüzeyin alçak ve yüksek seviyeleri
arasındaki yükselti farkının mesafe uzunluğuna oranının hesaplanması ile yapılır. Eğim analizi açı
cinsinden yapılıyorsa topografik yüzeyin yatayla yaptığı açının tanjant cinsinden değeri hesaplanır.
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ArcGIS 3D Analyst araçları ile yapabileceğiniz yüzeylerden biri olan eğim (slope), günlük hayatta
birçok meslek grubunun kullandığı harita yüzeyidir. Bir önceki adımda oluşturduğunuz Dem katmanınız
ile eğim haritanızı oluşturabileceksiniz. Eğim haritalarının kullanım alanları; yol yapım çalışmaları,
topraklardaki katena pozisyonları, kayak tesislerinin yer seçim çalışmaları, erozyon, heyelan ve taşkın
gibi riskleri önleme çalışmaları gibi alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

5.3.

Uygulama 5.2.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.1 dizininde yer alan “elmali_dem.img” katmanını ArcMap arayüzüne
ekleyiniz.
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3. ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools’unun sol kısmındaki artı (+) işaretine tıklayınız
ve Raster Surface araç setine geliniz. Raster Surface araç setinde bulunan Slope aracına çift tıklayınız.
Slope aracı eğim haritasını oluşturmak için kullanacağınız araçtır.
Slope penceresi açılacaktır.

4. Açılan Slope penceresinde Input raster alanında açılır oka tıklayarak bu alanda “elmali_dem.img”
katmanını tanımlayınız.
5. Output raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.2 dizinine ulaşarak Name bölümüne “elmali_egim.img” yazınız. Bu
işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
6. Output measurement alanına oluşturacağınız eğim haritanızın değerlerinin Derece (Degree) veya
Yüzde (Percent_Rise) olmasını ayarlayabilirsiniz. Bu uygulama için ilgili seçeneği Derece (Degree)
olarak ayarlayınız.
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7. Slope penceresinin aşağıda yer alan şekildeki gibi olduğundan emin olduktan sonra OK butonuna
tıklayınız.
Eğim haritası oluştuğu vakit varsayılan ayar olarak 9 sınıf olarak karşınıza çıkacaktır.
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Grup sayısını ve eğim aralıklarını değiştirmek için eğim katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Layer
Properties > Symbology > Classify fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Kayak merkezlerinde genellikle başlangıç seviyesinde olan kursiyerleri için 0°-15° arası eğimli yerler
tahsis edilir. Daha ileri seviyedeki kursiyerler için 15°’den fazla eğimli yerler tahsis edileceğinden şirket
danışmanı olarak eğim haritasını siz bu şekilde gruplamanız gerekmektedir. Ayrıca eğim grupları karın
tutunabilmesi için yani kalınlıkları için önemli bir kriterdir. Classification penceresindeki grafik
alanında bu eğim gruplarının ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz.
8. Grup sayısını ve eğim aralıklarını değiştirmek için “elmali_egim.img” katmanı üzerinde sağtıklayarak Layer Properties > Symbology penceresine geliniz. Classes kısmını 3 olarak belirleyiniz.
Böylece eğim haritanız 3 sınıf halinde görüntülenecektir, fakat aralıklara henüz müdahale etmediniz. Bu
sebeple Classify butonuna tıklayınız.

Classification penceresindeki grafik alanında bu eğim gruplarının ne kadar yer kapladığını
görebilirsiniz.
9. Method kısmında Manuel seçili iken Break Values kısmındaki değerlere sırasıyla 10, 25 ve 40 yazınız.
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Classification penceresinde 15, 25 ve 45 değerlerini yazdıktan sonra OK butonuna tıklayarak pencereyi
kapatınız.
Ekranda kalan layer Properties penceresinde bulunan Range ve Label alanlarını gözlemleyiniz.
Range sizin belirlediğiniz değer aralıkları, Label ise bu aralıkların gösterimidir. Label alanındaki
rakamları da istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Değerleri 0-15, 15-25, 25-45 şeklinde değiştiriniz.

10. Layer Properties penceresinde OK butonuna tıklayınız. Ekrana istediğiniz şekilde sınıflanmış eğim
haritası gelecektir.
11. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama5.2.mxd
ismini vererek kaydediniz.
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12. Bir sonraki uygulamaya devam etmek için ArcMap arayüzünü kapatmayınız.

5.4.

Bakı Haritası (Aspect)

Topografik bir yüzeyin konumsal yöneliminin açı cinsinden ifadesine kısaca “Bakı” adı verilir.
Dört ana yön, dört ara yön ve düz alanların “Grad” cinsinden sınıflandırılması ile bakı analizi yapılır.
Bir raster yüzeyinde, her hücrenin hangi yöne baktığını hesaplayabilirsiniz. Bakı haritası bir eğim
yönü haritası olarak da düşünülebilir. Bakı haritalarında üretilen yönler (değerler) pusulanın üzerinde
yazan yönler ile aynıdır. Buna ek olarak bir yön daha bulunur.
Bakı haritalarında üretilen yönler tam bir daire boyunca, saat yönünde eşit şekilde bölümlenmiştir.
Burada 360° olarak bilinen daire 8 eşit parçaya bölünmüştür. Buna ek olarak bulunan 9. Yön ise düz
alanları tanımlayan Flat (-1) yönüdür.

5.5.

Uygulama 5.3.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.1 dizininde yer alan “elmali_dem.img” katmanını ArcMap arayüzüne
ekleyiniz.
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3. ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools toolbox’ının sol kısmında bulunan artı işaretine
tıklayınız.
4. Açılan toolset’lerde raster formatındaki DEM verisinden yüzey oluşturacağınız için Raster Surface
(Raster Yüzey) toolset’inin artı işaretine tıklayınız.
Bakı haritası yapmak istediğiniz için de bakı anlamına gelen Aspect aracını çift tıklayarak açınız.
Ekrana iki parametreden oluşan Aspect araç penceresi gelecektir.

5. Aspect penceresinde Input raster alanında açılır oka tıklayarak bu alanda “elmali_dem.img” katmanını
tanımlayınız.
6. Output raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.3 dizinine ulaşarak Name bölümüne “elmali_baki.img” yazınız. Bu
işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
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7. Ardından OK’a tıklayınız ve Bakı haritanız oluşturulmaya başlayacaktır.
Table Of Contents alanına gelen Baki haritası altında yazan aralıklar sabittir. Ayrılan aralıklar 45° ‘nin
yarısı olan 22,5° ‘ler şekilde düzenlenir.
8. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama_5.3.mxd
ismini vererek kaydediniz.
9. Bir sonraki uygulamaya devam etmek için ArcMap arayüzünü kapatmayınız.

5.6.

Gölgelendirme Analizi

Gölgelendirme Analizi ArcMap ortamında Hillshade aracı ile yapılır. Hillshade aracının kullanım
amacı; girdi olarak tanımladığınız raster (DEM) haritada bulunan her hücrenin, varsayımsal olarak
güneşe göre konumunu (Azimuth) ve bu konumda güneşin gökyüzünden yüzeye geliş açılarını
(Altitude) hesap ederek yeni bir yüzey üretmektir.
Bu araç içinde kullanılacak parametrelerin altyapısını oluşturmak gerekirse;
Azimuth: Bir daire olarak yönlerin, kuzeyden saat yönünde başlayıp 0’dan 360° ye kadar olan
değerler ile ifade edilen açıdır. Kartografya gibi bilimlerde Azimut açısı olarak da kullanılmaktadır.
Güneşin geliş yönü olarak da kavranabilir. Güneş aşağıdaki gibi KB yönünde bulunduğu için
oluşturacağı gölge tarafı tam zıttı olan GD yönüdür. Hillshade araç penceresinde varsayılan olarak gelen
Azimuth değeri 315’tir. Bu değerin ifade ettiği konum ise (NW/KB) aşağıdaki gibidir.
Altitude: Altitude, kelime anlamı yükseklik olarak geçmektedir. Burada ise ışık kaynağı olan
güneşin ufkun üzerinde yaptığı aydınlatmanın eğimi veya açısı olarak kullanılmaktadır. Birimi
derecedir, 0’dan başlayıp 90’a kadar uzanır. 90 değeri bilindiği gibi güneşin gelebildiği en üst derecedir,
90° ‘ye ulaştığında tam tepeden yüzeyi aydınlatmaktadır, yani herhangi bir gölge oluşmamaktadır.
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Hillshade araç penceresinde varsayılan olarak gelen Altitude değeri 45’tir. Bu değerin ifade ettiği
güneşin geliş açısı aşağıdaki gibidir.

5.7.

Uygulama 5.4.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan
Getting Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.1 dizininde yer alan “elmali_dem.img” katmanını ArcMap arayüzüne
ekleyiniz.

3. ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools toolbox’ının sol kısmında bulunan artı işaretine
tıklayınız.
Açılan toolset’lerde raster formatındaki DEM verisinden yüzey oluşturacağınız için Raster Surface
(Raster Yüzey) toolset’inin artı işaretine tıklayınız.
Gölgelendirilmiş harita yapmak istediğiniz için de Gölgelendirme anlamına gelen Hillshade aracını çift
tıklayarak açınız. Hillshade penceresi açılacaktır.
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4. Hillshade penceresinde Input raster alanında açılır oka tıklayarak bu alanda “elmali_dem.img”
katmanını tanımlayınız.
5. Output raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından C:\
UYGULAMA_VERILERI\5.4 dizinine ulaşarak Name bölümüne “elmali_golge.img” yazınız. Bu
işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.

Azimuth (optional) alanında kayak merkezine gelen güneş ışınlarının geliş yönlerini ayarlayabilirsiniz.
Bu alana 0°-360° aralığında bir değer girerek Azimut açısını belirleyebilirsiniz. Varsayılan değer olarak
315 değeri gelir ki bu da Kuzeybatı yönüne denk gelir.
Altitude (optional) alanında kayak merkezine gelen güneş ışınlarının geliş açılarını ayarlayabilirsiniz.
Bu alana 0°-90° aralığında bir değer girebilirsiniz. Varsayılan değer olarak 45 değeri gelir bu değer sizin
var olan haritanızın dünya üzerindeki yeriyle ilgili olarak değiştirebilirsiniz. Bu alandaki değer
büyüdükçe yani güneş ışınlarının geliş açıları dik açılara yaklaştıkça yüzeyiniz daha aydınlık
görünecektir. 6 Hillshade araç penceresinde OK butonuna tıklayınız ve harita oluşturma işlemini
gerçekleştiriniz.
Gölgelendirilmiş harita Table of Contents ve Data View ekranında görüntülenecektir. Table Of Contents
alanına gelen “elmali_golge.img” katmanı altında yazan Low: 0 ve High: 254 değerlerinin anlamı bu
raster haritanın 8 bitten oluştuğunu göstermektedir.
8 bit=2⁸=256 farklı renk anlamındadır. Burada 254’e inen bu değer tam siyah veya tam beyaz renklerde
bir hücrenin olmamasındandır.
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Table Of Contents alanında en üste “elmali_egim.img” katmanını, onun altına da “elmali_golge.img”
katmanını getiriniz. Diğer katmanların çeklerini kaldırarak görünmez yapınız.
“elmali_egim.img” katmanının Layer Properties’ine tıklayarak Display bölümünden Transparency’i
%50 yapınız.

7 Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer alan
Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama5.4.mxd ismini
vererek kaydediniz.
8 Bir sonraki uygulamaya devam etmek için ArcMap arayüzünü kapatmayınız.
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5.8.

DEM Yüzeyinden Kontur Üretmek (Contour)

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.1 dizininde yer alan “elmali_dem.img” katmanını ArcMap arayüzüne
ekleyiniz.

3. ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools toolbox’ının sol kısmında bulunan artı işaretine
tıklayınız. Açılan toolset’lerde raster formatındaki DEM verisinden yüzey oluşturacağınız için Raster
Surface (Raster Yüzey) toolset’inin artı işaretine tıklayınız. Kontur haritası yapmak istediğiniz için de
kontur, izohips anlamına gelen Contour aracını çift tıklayarak açınız.
Contour penceresi açılacaktır. Açılan pencerede kontur eğrilerini yeniden oluşturmak için sizden
doldurmanız gereken 3 alan bulunur. Ayrıca opsiyonel olarak dönüşüme yardımcı olabileceğiniz 2 alan
daha bulunur.
4. Contour penceresinde Input raster alanında açılır oka tıklayarak bu alanda “elmali_dem.img”
katmanını tanımlayınız.
5. Output raster alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.5 dizinine ulaşarak Name bölümüne “elmali_kontur” yazınız. Bu
işlemden sonra Save butonuna tıklayınız.
6. Belirlemeniz gereken bir diğer alan da Contour interval alanıdır. Burada çıktı olarak almak istediğiniz
eş yükselti verilerinin çizim aralığını (Eküidistans) belirleyebilirsiniz. Dem katmanınızın çözünürlüğüne
bağlı olarak da değişen bu değer manuel olarak tanımlanır ve mantıklı alt üst limit içermesi oluşacak
yüzey üzerinde önemli rol oynar. 50 değerini yazarak bir alt alana geçiniz.
7. Base contour alanında haritanızda bulunan en düşük yüksekliği yazarak daha sağlıklı veriye ulaşmak
için yardımcı olabilirsiniz. Bu uygulama için 100 yazabilirsiniz (Dem haritanızda bulunan en düşük
yüksekliği tanımlamanız uygun olacaktır).
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8. Contour araç penceresinde OK butonuna tıklayınız ve Kontur oluşturma işlemini gerçekleştiriniz.
9. İşlem sonlandığında Table Of Contents ve Data View ekranına “elmali_kontur” ekli olarak gelecektir.
Dem ve Kontur katmanları dışında Table of Contentste yer alan diğer katmanların çeklerini kaldırarak
görünmez olmasını sağlayınız ve haritanızı inceleyiniz.
10. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama5.5.mxd
ismini vererek kaydediniz.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Yüzey analizi araçları ne işe yaramaktadır?
2- Raster Surface Toolset’indeki araçlar
yapılabilmektedir?

kullanılarak

ne

gibi

analizler

3- Uygulamalarda eğim ve bakı haritaları için hangi veri altlığı kullanılmıştır?
4- DEM verisi hangi veri kullanılarak üretilmektedir?
5- Uygulamalarda DEM verisinin kullanılma sebebi nedir?
6- TIN verisi, DEM verisine nasıl dönüştürülmektedir?
7- TIN to Raster işleminde Z faktörü ne işe yaramaktadır?
8- TIN to Raster işleminde Output Data Type ne işe yaramaktadır?
9- Slope (Eğim Haritası) nedir?
10- Aspect (Bakı Haritası) nedir?

Cevaplar
1- Yüzey analizi araçları ile arazi yer şekillerine ait bilgileri ölçebilir ve görselleştirebilirsiniz.
2- Raster Surface Toolset’indeki araçlara girdi olarak tanımlanan ve yükseklik bilgisini içeren
rasterler ile yeni yüzey verileri üretebilirsiniz. Bu araçlar ile bakı, kontur listesi, kontur,
bariyerler tanımlanarak kontur, yamaç eğiklikleri (plan ve profil), dolgu ve kesme haritaları,
eğim, gözlemci noktaları, görünürlük gibi analizler yapabilirsiniz.
3- Çalışmış olduğunuz proje kapsamında üretmek istediğiniz eğim, bakı haritaları TIN değil de
DEM verisi kullanılarak üretilmektedir.
4- DEM verisi TIN verisinden üretilmektedir. Bu işlem için önce izohips eğrileri kullanılarak
TIN üretilir. Daha sonra TIN, DEM verisine dönüştürülür.
5- Yapılan işlemlerde piksel tabanlı veriler ile çalışan araçları kullanılmaktadır. Raster olarak
bahsedilen veriler/yüzeyler; yüzeyi düzenli bir grid (ızgara) şeklinde sunarken Z değerlerini
kullanırlar. Grid yapısıyla çalışan rasterler ile yakın grid noktaları arasındaki Z değerleri,
herhangi bir konum için yüzey değerini tahmin etmenizi sağlayabilir.
6- İçinde yükseklik bilgisini barındıran, üçgenlerden oluşan TIN veri modelini, hücrelerden
(pixel) oluşan raster veriye (DEM) dönüştürmek için kullanılacak aracın ismi TIN to Raster’dır.
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7- Z faktörü her bir yükseklik bilgisinin çarpılacağı değer olarak düşünebilirsiniz. Böylece
yüksekliği 100 metre olan bir hücre değeri Z faktörü 2 olarak belirlendiğinde 200 olarak
gelecektir.
8- Output Data Type (optional) alanında oluşturacağınız DEM verinizin tipini Float (Ondalıklı)
veya Integer (Tam Sayı) olmasını ayarlayabilirsiniz. Bu hücrelerin değerlerini tamsayı ya da
ondalıklı sayı olarak görüntülemenizi sağlamaktadır.
9- Topografik bir yüzeyin yatayla yaptığı açının derece veya yüzde cinsinden ifadesine o
yüzeyin eğimi denir. Eğim analizinin yüzde cinsinden hesabı; topografik yüzeyin alçak ve
yüksek seviyeleri arasındaki yükselti farkının mesafe uzunluğuna oranının hesaplanması ile
yapılır. Eğim analizi açı cinsinden yapılıyorsa topografik yüzeyin yatayla yaptığı açının tanjant
cinsinden değeri hesaplanır.
10- Topografik bir yüzeyin konumsal yöneliminin açı cinsinden ifadesine kısaca “Bakı” adı
verilir. Dört ana yön, dört ara yön ve düz alanların “Grad” cinsinden sınıflandırılması ile bakı
analizi yapılır.
Bir raster yüzeyinde, her hücrenin hangi yöne baktığını hesaplayabilirsiniz. Bakı haritası bir
eğim yönü haritası olarak da düşünülebilir. Bakı haritalarında üretilen yönler (değerler)
pusulanın üzerinde yazan yönler ile aynıdır. Buna ek olarak bir yön daha bulunur.
Bakı haritalarında üretilen yönler tam bir daire boyunca, saat yönünde eşit şekilde
bölümlenmiştir. Burada 360° olarak bilinen daire 8 eşit parçaya bölünmüştür. Buna ek olarak
bulunan 9. Yön ise düz alanları tanımlayan Flat (-1) yönüdür.
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6. YÜZEY ANALİZLERİ VE VERİ DÖNÜŞÜMLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygulama 6.1.
Uygulama 6.2.
Raster – Vektör Dönüşümü
Uygulama 6.3.
Reclassify
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

139

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uygulama 6.1.
Uygulama 6.2.
Raster – Vektör Dönüşümü
Uygulama 6.3.

Kazanım
Uygulama 6.1.
Uygulama 6.2.
Raster – Vektör Dönüşümü
Uygulama 6.3.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
Raster to Vector
Reclassify

141

Giriş
Surface Volume fonksiyonu, yüksekliğe veya bir referans düzleme göre bir yüzeyin 2-boyutlu
gösterimdeki alanını, gerçek yüzölçümünü ve hacmini hesaplar.
Bu tip istatistikleri hesaplayabilmeniz için TIN, raster, terrain formatinda bir yüzeyi sisteme girdi
olarak tanıtmanız ve çıtayı koymak istediğiniz yüksekliği tanımlamanız gereklidir.
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6.1.

Uygulama 6.1.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI \5.1 dizininde yer alan “elmali_dem.img” katmanını ArcMap arayüzüne
ekleyiniz.

3. ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools toolbox’ının sol kısmında bulunan artı işaretine
tıklayınız. Functional Surface araç setine gelerek Surface Volume aracına tıklayınız. Surface Volume
penceresi açılacaktır.

4. Surface Volume penceresinde Input Surface alanında açılır oka tıklayarak bu alanda
“elmali_dem.img” katmanını tanımlayınız.
5. Output Text File alanında (Browse) butonuna tıklayınız ve hemen ardından C:\
UYGULAMA_VERILERI\6.1dizinine ulaşarak Name bölümüne Hacim yazınız. Bu işlemden sonra
Save butonuna tıklayınız.
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6. Reference Plane (optional) alanında bir sonraki alanda belirleyeceğiniz yükselti değerinin altında veya
üstünde kalan yerlerin alan - hacim hesabının yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu alanı Above olarak
tanımlayınız.
7. Plane Height alanında bir önceki parametreyi Above olarak belirlediğinizden ötürü, yazılan yükseklik
değeri ile haritanızın sahip olduğu maksimum yükseklik arasında kalan yerin hesaplanması yapılacaktır.
Bu alana 250 değerini tanımlayınız.

Table Of Contents alanında Dem katmanının değer aralığında maksimum yükseklik olarak 434 değeri
yazıyor. Surface Volume aracını çalıştırdığınızda size 250-434 metreler arasındaki hacmi çıkaracaktır.
8. Surface Volume araç penceresinde OK butonuna tıklayınız ve alan, hacim hesaplama işlemini
gerçekleştiriniz.
9. Sonucunuz Table of Contents’e tablo olarak eklenecektir. Eğer Hacim isimli tabloyu göremiyorsanız
Table of Contents’te List by Source sekmesine geçiniz. Tablonuzu açarak hesaplanan bilgileri
inceleyiniz.
Area_2D: İki boyutlu alan
Area_3D: Gerçek Alan
Volume: Hacim
10. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama6.1.mxd
ismini vererek kaydediniz ve ArcMap’ i kapatınız.

6.2.

Uygulama 6.2.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
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2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI\4.1 dizininde yer alan “elmali_tin” katmanını ArcMap arayüzüne ekleyiniz.

3. Table Of Contents alanında TIN katmanı üzerinde sağ tıklayınız ardından Properties seçeneğine
ardından Symbology sekmesine tıklayınız.
4. Bu sekmede solda bulunan Show bölümünde Edge Types ve Elevation seçeneklerinin çekini
kaldırınız. Ardından Add butonuna tıklayınız. Size açılan Add Renderer penceresinde eğim gruplarına
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göre TIN haritanızı Feature Class’a çevireceğinizden Face slope with graduated color ramp seçeneğine
tıklayınız. Ardından önce Add sonra Dismiss butonuna tıklayınız.

Böylelikle tin verinizi eğim haritası olarak görüntülemiş oldunuz. Symbology sekmesinde varsayılan
değer olarak 9 grupta sınıflandırılan eğimi değiştirmeden bırakınız ve OK’a tıklayınız.

5. ArcToolbox arayüzünde bulunan 3D Analyst Tools toolbox’ının sol kısmında bulunan artı işaretine
tıklayınız. “Conversion” sekmesine gelerek From TIN araç setine ulaşınız. From TIN araçsetinde
bulunan TIN Triangle aracına çift tıklayınız. TIN Triangle penceresi açılacaktır.
6. TIN Triangle penceresinde Input TIN alanında açılır oka tıklayarak bu alanda tin verisini tanımlayınız.
7. Output Feature Class alanında çıktı olarak almak istediğiniz vektör
C:\UYGULAMA_VERILERI\6.2\Sonuc.gdb dizinine TIN_Ucgen adını vererek kaydediniz.

veriyi

8. Slope Units alanında oluşacak vektör verisinin eğim tipini belirleyiniz. 4. adımda Add Renderer
penceresinde belirlediğiniz eğim tipi derece cinsinden olduğu için Slope Units alanında da Degree
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(derece) olarak tanımlayınız. Bu bilgiyi Table Of Contents’te bulunan tin verisinden de elde
edebilirsiniz.

9. TIN Triangle penceresinde OK butonuna tıklayınız.

Table Of Contents alanında “Tin” katmanının çekini kaldırınız. Bu sayede bilgisayarınız “TIN_Ucgen”
katmanındaki polygonları daha hızlı oluşturabilecektir.
Table Of Contents ve Data View ekranına TIN_Ucgen katmanı eklenip görüntülenecektir.
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10. TIN_Ucgen katmanının öznitelik tablosunu açarak her üçgenin alan ve eğim derecesini kontrol
ediniz. Bu bilgiler Shape_area ve Slope_Deg sütunlarında yer almaktadır.
From TIN araç setinde bulunan diğer araçlar hakkında bilgi vermek gerekirse:

•
•
•
•
•

TIN Domain ile tüm TIN haritanızdan .shp uzantılı bir alan oluşturabilir,
TIN Edge ile TIN verisinin bileşenlerinden olan üçgen kenarlarından (edge) farklı tipte
kenarlar oluşturabilir,
TIN Line ile TIN verisinde bulunan izohipsleri otomatik çizebilir,
TIN Node ile TIN verisinde bulunan izohipsleri nokta olarak çizebilir,
TIN Polygon Tag ile TIN Domain işlevine benzerdir fakat bu aracı yapabilbek için önce
3D Analyst>TIN Management araç seti içinde bulunan Edit TIN aracını kullanarak TIN
katmanınız üzerine alanlar çizerek bunları polygon olarak gösterebilirsiniz.

11. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama6.2.mxd
ismini vererek kaydediniz.
12. Bir sonraki uygulamaya devam etmek için ArcMap arayüzünü kapatmayınız.

6.3.

Raster – Vektör Dönüşümü

Çalışılan projelerde, oluşturulan haritalarda, yapılan analizlerde ihtiyaca göre raster ve vektör
verilerin birbirlerine göre avantajları olabilmektedir. Elinizde hazır bir raster veriniz varken verinizi
vektöre dönüştürmeniz mümkün olduğu gibi, vektör verilerinde rastera dönüşümü mümkündür.
Raster to Feature (Polygon-Polyline-Point): Bu bölümde raster verinin vektör veri formatına
dönüşüm işlemi yapılacaktır. Uygulama için raster veri yapısında bir eğim haritası kullanılacak ve vektör
veriye dönüştürülecektir. Ancak öncesinde eğim haritanızı yeniden sınıflandırmanız gerekmektedir.
Böylece raster haritanızdaki ondalıklı değerleri tam sayılarla ifade etmiş olacaksınız. Raster verinizde
ondalıklı değerler varsa vektör veriye dönüşüm işlemini gerçekleştirmeniz mümkün değildir.
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6.4.

Uygulama 6.3.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.

2. ArcMap arayüzünde Standart Toolbar’da yer alan (Add Data) butonu ile C:\
UYGULAMA_VERILERI\5.2 dizininde yer alan “elmali_egim” katmanını ArcMap arayüzüne
ekleyiniz.

Eğim haritanız varsayılan semboloji ile farklı renklerde gelebilir. Layer properties>Symbology
sekmesinden sembolojisini değiştirebilirsiniz.
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3. Arctoolbox arayüzünü açınız ve 3D Analyst Toolda Raster Reclass araç setine gelerek Reclassify
aracına çift tıklayınız. Reclassify penceresi açılacaktır.

4. Reclassify penceresinde Input raster alanına yeniden sınıflandırma yapacağınız eğim haritanızı
tanımlayınız. ReClass field olarakta Value ifadesini seçiniz ve Classify… butonuna tıklayınız.
Classification penceresi açılacaktır.

5. Classification penceresinde eğim haritanızı 3 grupta sınıflandırınız. Gruplarınızı;

•
•
•

0-10
10-25
25-39
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şeklinde belirleyiniz.
Classification bölümünde grupların değerlerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Reclassification penceresinde yer alan Reverse New Values butonuyla sınıflandırmanızı tam tersine
çevirebilirsiniz. Load butonuyla dilerseniz verileriniz dış bir kaynaktan Table olarak yükleyebilirsiniz.
Save butonuyla oluşturduğunuz yeni değerleri Info Tables formatında kaydedebilirsiniz. Precision
butonuyla değerler üzerinde diğer önemli ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
6. Classification penceresinde OK butonuna basınız. Reclassification penceresine geri döneceksiniz.
Burda değerlerinizi kontrol ettikten sonra yeniden sınıflandırdığınız eğim haritanızı Output raster
alanında C:\UYGULAMA_VERILERI\6.3 klasörüne “egim_reclass.img” adıyla kaydediniz ve OK
butonuna tıklayınız.

Aracın çalışması bittiğinde “egim_reclass.img” adında raster haritanız Table Of Contents’e
eklenerek Data View ekranında görüntülenecektir.
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“egim_reclass.img” katmanın üzerinde sağ tıklayarak Open Attribute Table seçeneğini seçiniz.
Öznitelik tablosunda Value sütunu tamsayı olduğundan rasterdan vektöre dönüşüm işleminizin
gerçekleşmesinde bir engel bulunmamaktadır. Öznitelik tablosunu kapatınız.

Eğim haritanızın yeniden sınıflandırma başarıyla gerçekleştiyse vektör veriye dönüşüm işlemine
geçebilirsiniz.
7. ArcToolbox arayüzünde Conversion Tool’un artısına tıklayarak From Raster araç çubuğuna geliniz.
From Raster araç çubuğunda Raster to Polygon aracına çift tıklayınız. Raster to Polygon penceresi
açılacaktır.

8. Raster to Polygon penceresinde Input raster alanına vektör veriye dönüştüreceğiniz
“egim_reclass.img” katmanını tanıtınız.
9. Field alanına açılır ok ile VALUE değerini gösteriniz.
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10.
Output
polygons
features
alanında
oluşacak
vektör
verinizin
kaynağını
C:\UYGULAMA_VERILERI\6.3\egim.gdb dizinine erişerek egim_vektor adıyla kaydediniz.
Böylece 3 grupta sınıflandırılmış olan raster formatındaki eğim haritası VALUE değerlerine göre
poligon özellik tipinde vektör veriye dönüştürülmüştür.

11. Yeni oluşturduğunuz poligon katmanı “egim_vektor” üzerinde sağ-tıklayarak Layer Properties’i
açınız. Symbology > Categories > Unique Values’e tıklayınız. Value Field alanında GRIDCODE’u
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seçiniz. GRIDCODE’u üç grupta sınıflandırdığınız eğim gruplarını göstermektedir. Add All Values
butonuna tıklayınız. OK’e tıklayarak Layer Properties penceresini kapatınız.

“egim_vektor” katmanının öznitelik tablosunu inceleyiniz.

“egim_vektor” dosyanızın öznitelik tablosunu açarak Add Field yardımıyla float tipinde, Alan
isimli yeni bir sütun ekleyiniz. Alan sütunun üzerinde Mouse ile sağ tıklayarak Calculate Geometry
seçeneğine geliniz. Units kısmında Square Meters [sq m] olmasına dikkat ediniz. Ok butonuna basınız.
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Eğim katmanının vektör veriye dönüşümü gerçekleşmiştir. Böylece eğim katmanı üzerinde mekânsal
sorgular yapabilirsiniz. Bu sorgular; eğimi 10 – 25 derece olan bölgelerdeki yerleşim merkezlerinin
bulunması gibi örneklerle şekillendirebilirsiniz.
Öznitelik tablosuna dikkat edilirse her poligonun alanı ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bazı çalışmalarda alan
bilgisi her detay için değil de eğim grupları için istenebilir. Mesela 0-10 derece eğime sahip yerlerin
toplam alanı gibi. Bu gibi ihtiyaçlar doğrultusunda sütunlar üzerinde işlemler yapılarak istenen sonuca
ulaşmak mümkündür. EgimPoligon katmanındaki her detayın alanı hesaplanmış olarak Alan sütununa
eklenecektir.

12. “egim_vektor” katmanın öznitelik tablosunu açınız ve grid_code sütunun üzerinde mouse ile sağ
tıklayarak Summarize seçeneğine geliniz. Summarize penceresi açılacaktır.
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Grid_code (hücre kodu) sütunu rasterdan vektör veriye dönüştürüldüğünde, dönüşen her detayın hangi
value değerini (hangi eğim grubunun içinde olduğunu) aldığını gösteren sütundur.
14. Specify output table alanı ise oluşacak tablonun kayıt yerini sormaktadır.
C:\UYGULAMA_VERILERI\6.3\egim.gdb klasörüne “ToplamAlan” adıyla kaydediniz.
İşlem bittiğinde uyarı penceresi açılacaktır. Sonucunuzu tablo olarak eklemek istiyor musunuz?
sorusunu size yöneltecektir, Yes butonuna basınız.
Sonucunuz Table of Contents menüsüne ToplamAlan adıyla tablo olarak eklenecektir. Open Attribute
Table diyerek öznitelik tablosunu inceleyiniz.
15 Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama6.3.mxd
ismini vererek kaydediniz.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Surface Volume fonksiyonu ne işe yaramaktadır?
2- Bir yüzeyin 2-boyutlu gösterimdeki alanı, gerçek yüzölçümü ve hacmi gibi ne gibi
girdiler kullanılmaktadır?
3- Surface Volume işleminde Reference Plane ne işe yaramaktadır?
4- Surface Volume işleminde Plane Height ne işe yaramaktadır?
5- Sruface Volume işleminden sonra oluşan Area_2D ve Area_3D ve Volume öznitelik
bilgilerini tanımlayınız.
6- From TIN araç setinde bulunan araçlarla ilgili bilgiler veriniz.
7- Raster ve vektör veri arasındaki dönüşüm ile ilgili bilgi veriniz.
8- Classify aracı ne işe yaramaktadır?
9- Reclassification penceresinde yer alan Reverse New Values butonu ne işe
yaramaktadır?
10- Summarize fonksiyonu ne işe yaramaktadır?

Cevaplar
1- Surface Volume fonksiyonu, yüksekliğe veya bir referans düzleme göre bir yüzeyin 2boyutlu gösterimdeki alanını, gerçek yüzölçümünü ve hacmini hesaplar.
2- Bu tip istatistikleri hesaplayabilmeniz için TIN, raster, terrain formatinda bir yüzeyi sisteme
girdi olarak tanıtmanız ve çıtayı koymak istediğiniz yüksekliği tanımlamanız gereklidir.
3- Reference Plane (optional) alanında bir sonraki alanda belirleyeceğiniz yükselti değerinin
altında veya üstünde kalan yerlerin alan - hacim hesabının yapılmasını sağlayabilirsiniz.
4- Plane Height alanında Reference Plane alanındaki parametreye göre, yazılan yükseklik
değeri ile haritanızın sahip olduğu maksimum yükseklik arasında kalan yerin hesaplanması
yapılacaktır.
5•
•
•

Area_2D: İki boyutlu alan
Area_3D: Gerçek Alan
Volume: Hacim
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6- From TIN araç setinde bulunan diğer araçlar hakkında bilgi vermek gerekirse:
•
•
•
•
•

TIN Domain ile tüm TIN haritanızdan .shp uzantılı bir alan oluşturabilir,
TIN Edge ile TIN verisinin bileşenlerinden olan üçgen kenarlarından (edge) farklı tipte
kenarlar oluşturabilir,
TIN Line ile TIN verisinde bulunan izohipsleri otomatik çizebilir,
TIN Node ile TIN verisinde bulunan izohipsleri nokta olarak çizebilir,
TIN Polygon Tag ile TIN Domain işlevine benzerdir fakat bu aracı yapabilbek için önce
3D Analyst>TIN Management araç seti içinde bulunan Edit TIN aracını kullanarak TIN
katmanınız üzerine alanlar çizerek bunları polygon olarak gösterebilirsiniz.

7- Çalışılan projelerde, oluşturulan haritalarda, yapılan analizlerde ihtiyaca göre raster ve vektör
verilerin birbirlerine göre avantajları olabilmektedir. Elinizde hazır bir raster veriniz varken
verinizi vektöre dönüştürmeniz mümkün olduğu gibi, vektör verilerinde rastera dönüşümü
mümkündür.
8- Belli değerlerle üretilmiş bir raster verinin piksel değerlerinin belli paramatrelere göre
yeniden türetilmesi işlemini gerçekleştirmektedir.
9- Reclassification penceresinde yer alan Reverse New Values butonuyla sınıflandırmanızı tam
tersine çevirebilirsiniz.
10- Öznitelik tablosuna dikkat edilirse her poligonun alanı ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bazı
çalışmalarda alan bilgisi her detay için değil de eğim grupları için istenebilir. Mesela 0-10
derece eğime sahip yerlerin toplam alanı gibi. Bu gibi ihtiyaçlar doğrultusunda sütunlar
üzerinde işlemler yapılarak istenen sonuca ulaşmak mümkündür. Summarize fonksiyonu bir
sütun üzerinde aynı değerlere sahip olan satırlar için istenen diğer öznitelik bilgileri ile ilgili
toplam, çarpım, standart sapma gibi istatistiksel bilgiler üretmek için kullanılmaktadır.
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7. LIDAR VERİLERİ İLE ÇALIŞMAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
LIDAR Veri Yapısı
Uygulama 7.2.
Uygulama 7.3. (LAS Dataset Oluşturmak)
LAS Dataset Üzerinde Görüntüleme Özellikleri
Uygulama 7.4.
Uygulama 7.4.1.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

164

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
LIDAR Veri Yapısı
Uygulama 7.2.
Uygulama 7.3. (LAS Dataset
Oluşturmak)
LAS Dataset Üzerinde
Görüntüleme Özellikleri
Uygulama 7.4.
Uygulama 7.4.1.

Kazanım
LIDAR Veri Yapısı
Uygulama 7.2.
Uygulama 7.3. (LAS Dataset
Oluşturmak)
LAS Dataset Üzerinde
Görüntüleme Özellikleri
Uygulama 7.4.
Uygulama 7.4.1.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
Raster to Vector
Reclassify
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Giriş
Light Detection And Ranging veya Lazer Imaging Detection And Ranging kelimelerinin kısaltması
olarak kullanılan ve Türkçe anlamı Işık algılaması ve ölçmesi olan LIDAR, uzaktan algılama
tekniklerinden biridir.
LIDAR, uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin gönderiliş zamanı ile
nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki fark sayesinde uzaklık ve
yükseklik ölçülür.
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7.1.

LIDAR Veri Yapısı

Light Detection And Ranging veya Lazer Imaging Detection And Ranging kelimelerinin
kısaltması olarak kullanılan ve Türkçe anlamı Işık algılaması ve ölçmesi olan LIDAR, uzaktan algılama
tekniklerinden biridir.
LIDAR, uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin gönderiliş zamanı ile
nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki fark sayesinde uzaklık ve
yükseklik ölçülür. LIDAR verileri toplama aletleri olarak uçaklar, helikopterler ve tripotlar, lazer
tarayıcı sistemler, GPS ve INS (inertial navigation system) kullanılmaktadır. LIDAR verilerinin elde
edilme yöntemleri iki tanedir. Bunlar havadan tarama ve karadan tarama olarak ayrılmaktadır. LIDAR
verileri nokta bulutları halinde bulunur ve ArcGIS 10.3.1 sayesinde yönetilebilir, görselleştirilebilir,
analiz edilebilir ve paylaştırılabilir.
LIDAR verileri sizlere çoğunlukla “.las” bazen de “.laz” uzantılı halde ulaşır. Bu “.las” uzantılı
LIDAR verileri ArcGIS ürünleri ile bir Dataset halinde toplanabilir ki buna da LAS Dataset ismi
verilmiştir. LAS Dataset haline gelen bu veriler daha sonra ArcGIS yazılımlarında rahatlıkla
sınıflandırılabilir, analiz edilip istatistikleri ortaya çıkarılabilir. RGB değerleri bulunan veriler ise
renklerine göre görselleştirilip size 3 boyutlu ortamda sunulabilir. LAS Dataset’ten profil çıkartılarak
sunulabilir. Ayrıca LAS Dataset haline getirilen veriler kolayca TIN verilerine dönüştürülebilir. LAS
Dataset, ArcMap ve ArcScene arayüzlerinin her ikisinde de 2 ve 3 boyutlu halde görüntülenebilir.

7.1.1.

Havadan Tarama

Havadan tarama ile elde edilen LIDAR verileri kendi içinde topografik LIDAR ve batimetrik
LIDAR olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Topografik LIDAR ile yüzey modellerinin yanı sıra
ormancılık, hidroloji (özellikle taşkın), jeomorfoloji, şehir planlama, peyzaj yönetimi, kıyı alanları
yönetimi, fay hatlarının tespiti ve hacim, dolgu, erozyon hesaplamalarında kullanılmaktadır. Batimetrik
LIDAR ile denizaltı simülasyonları, denizaltı jeomorfolojisi elde edilerek petrol ve maden aramaları
kolaylıkla yapılabilmektedir. Elde edilen veriler ArcScene arayüzünde görüntülenerek sondaj bilgileri
de eklenebilmektedir. Ayrıca yakın kıyı çizgileri, deniz seviyesi değişimleri ve buzul durumları, körfez
durumları gibi önemli bilgiler de elde edilebilmektedir.

7.1.2.

Karadan Tarama

Karadan tarama ile elde edilen LIDAR verileri kendi içinde mobil LIDAR ve statik LIDAR olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Mobil LIDAR ile sensörler tren, bot, kara taşıtı gibi platformlara monte
edilerek yüzeye ait veri toplanabilmektedir. Mobil LIDAR ile karayolunun yapısı, yol işaretçileri ve
levhalara ait veriler, aydınlatma direkleri ve elektrik telleri ile bunların ağaçlarla olan durumlarına ait
veriler toplanabilmektedir. Statik LIDAR’da sensörler sabit yerlere monte edilmiştir. Genellikle
taşınabilir olan tripotlar üzerinde kurulan sensörler madencilik, mühendislik, ölçme ve özellikle
arkeolojide bolca kullanılmaktadır.

7.1.3.

Lidar Verilerinin TIN’e Dönüştürülmesi (LAS Dataset to TIN)

Elde edilen .las ve .laz görüntüleri ArcGIS 10.3.1 ile birlikte LAS Datasetler altında toplanarak
ya da multipointlere dönüştürülerek görüntüleme ve üzerlerinde analiz işlemleri yapılabilir hale
gelmektedir.
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7.2.

Uygulama 7.2.

1 Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan
Getting Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.

2. Add Data butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\7.2 dizininden LasVeriKumesi.lasd dosyasını
çağırınız.
Eğer bir önceki uygulamanız üzerinden devam ediyorsanız Table Of Contents’te bulunan diğer
katmanların çekini kaldırınız. Sadece LasVeriKumesi.lasd katmanının çekini atınız.

3. Arctoolbox arayüzünü açınız ve 3D Analyst Toolda Conversion araç setine gelerek LAS Dataset to
TIN aracına çift tıklayınız. LAS Dataset to TIN penceresi açılacaktır.
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4. LAS Dataset to TIN penceresinde Input LAS Dataset alanı için açılır ok yardımıyla
LasVeriKumesi.lasd katmanını tanımlayınız.
5. Output TIN alanında ise oluşturacağınız tin veriniz için C:\UYGULAMA_VERILERI\7.1 dizinine
ulaşarak LasTin ismini veriniz.
Thinning Type alanında oluşacak tin veriniz oluşurken kullanılacak noktaların seyreltilmesi
ayarlanmaktadır. Random ve Windows size olmak üzere iki seçenek sunulmuştur. Bu iki seçeneğe bağlı
olarak Thinning Method ve Thinning Value değerleri değişiklik göstermektedir. Bu parametreler
hakkında detaylı bilgi için http://resources.arcgis.com/en/home/ kaynağını kullanabilirsiniz.
6. Thinning Type ve sonrasında gelen parametreleri şekildeki gibi belirleyerek OK butonuna basınız.

Diğer katmanların çeklerini kaldırınız ve oluşan LasTin verisini inceleyiniz.
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7. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama7.2.mxd
ismini vererek kaydediniz.
8. ArcMap arayüzünü kapatınız.

7.3.

Uygulama 7.3. (LAS Dataset Oluşturmak)

Bu uygulamada mevcut LAS dosyası (.las) ArcCatalog arayüzünde LAS Dataset haline
getirilecektir.
1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.

2. ArcCatalog arayüzünde bulunan Catalog Tree penceresinden C:\UYGULAMA_VERILERI\7.2
klasörüne bağlantı sağlayınız. Verilerim klasörü üzerinde sağ tıklayınız. Açılan seçeneklerde New
ardından LAS Dataset seçeneğine tıklayınız.
3. Görüntülenen “New LasDataset.lasd” nesnesini “LASDataset.lasd” olarak isimlendiriniz.
4. “LASDataset.lasd” üzerinde sağ tıklayınız ve açılan seçeneklerden Properties seçeneğine tıklayınız.
LAS Dataset Properties penceresi görüntülenecektir.
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5. LAS Dataset Properties penceresinde LAS Files sekmesine tıklayınız. Show kısmında File
seçeneğinin seçili olduğundan emin olduktan sonra Add Files butonuna tıklayınız.
6. Görüntülenen Add File penceresinde C:\UYGULAMA_VERILERI\7.2 klasörüne bağlantı
sağlayınız. Bu klasörde bulunan “LAS12_RGB.las” isimli veriyi seçiniz ve Open butonuna tıklayınız.
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7. LAS Dataset Properties penceresinde OK butonuna tıklayınız. Geride kalan adımlarda .las uzantılı bir
LIDAR verisini, ArcGIS 10.3.1 ile gelen LAS Dataset’e dönüştürmüş oldunuz. LAS Dataset oluşturma
işleminin yapılabileceği diğer yol ise ArcToolbox arayüzünde Data Management araç kutusunda
bulunan LAS Dataset araç setine tıklayarak, ardından da Create LAS Dataset aracıdır.
Ayrıca LAS Dataset araç seti içinde bulunan;

•
•
•
•

Add Files to LAS Dataset ile mevcut LAS Dataset’inize yeni “.las” uzantılı LIDAR
verilerini ekleyebilirsiniz.
LAS Dataset Statistics aracı ile mevcut LAS Dataset’inize ait istatistikleri Text (.txt)
LAS Point Statistics as Raster aracı ile mevcut LAS Dataset’inize ait nokta
istatistiklerini çeşitli metotlar kullanarak raster veriye dönüştürebilirsiniz.
Remove Files from LAS Dataset ile mevcut LAS Dataset’inizden “.las” uzantılı LIDAR
verilerini silebilirsiniz.

ArcGIS ürünlerinde LIDAR verisini işleyebileceğiniz diğer yöntem ise “.las” verisini direkt olarak
Multipoint geometrisine çevirmektir. Bu işlem de ArcToolbox arayüzünde 3D Analyst araç kutusunda
bulunan Conversion araç setine tıklayarak, ardından From File ve sonra LAS to Multipoint aracıyla
yapılmaktadır.

7.4.

LAS Dataset Üzerinde Görüntüleme Özellikleri

ArcScene ve ArcMap arayüzlerinin kullanılacağı bu uygulamada, LAS Dataset her iki arayüzde
de 3 boyutlu olarak görselleştirilecek ve zenginleştirilecektir. Burada kullanılacak LAS Dataset, önceki
uygulamada oluşturulan LAS Dataset’tir. İlk olarak ArcScene arayüzünde LAS Dataset verisi
eklenecek, RGB renk değerlerine göre zenginleştirilecektir. Ardından ArcMap arayüzüne geçiş
yapılarak LAS Dataset verisi 3. boyutta görselleştirilecek, noktalara ait profil çıkarılacaktır.

7.5.

Uygulama 7.4.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan
Getting Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
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2. Add Data butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\7.4 dizininden LASDataset.lasd dosyasını
çağırınız.

3. Ana menü sekmelerinden Customize sekmesine, ardından imlecinizi Toolbars açılır menüsüne
getiriniz ve açılan seçeneklerden LAS Dataset seçeneğine tıklayınız.

4. Ekrana gelen LAS Dataset araç çubuğu üzerinde sınıflandırma seçeneğinden RGB seçeneğine
tıklayınız.
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“LASDataset12_RGB” katmanı RGB (Red, Green, Blue) değerlerine sahip olduğundan dolayı
ArcScene arayüzünde renk değerlerine göre sınıflandırılmış oldu.
5. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama7.4.sxd
ismini vererek kaydediniz.
Geride kalan adımlarda RGB değerlerine sahip “LASDataset.RGB” katmanı ArcScene arayüzünde
sınıflandırılmış oldu. Devam eden adımlarda ArcMap arayüzüne geçiş yapılacak ve ArcGIS 10.3.1 ile
gelen LAS Dataset yenilikleri anlatılacaktır.

7.6.

Uygulama 7.4.1.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan
Getting Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
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2. Add Data butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\7.4 dizininden LASDataset.lasd dosyasını
çağırınız.

3. ArcMap arayüzünde Tools araç çubuğu üzerinde bulunan Zoom In aracıyla katmanınızın aşağıdaki
yerine yaklaşınız.

4. Ana menü sekmelerinden Customize sekmesine, ardından imlecinizi Toolbars açılır menüsüne
getiriniz ve açılan seçeneklerden LAS Dataset seçeneğine tıklayınız.
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LAS Dataset araç çubuğu görüntülenecektir.

5. LAS Dataset araç çubuğu üzerinde LAS Dataset Profile View butonuna tıklayınız.

6. İmleciniz çizim moduna geçecektir. Çizim modunda iken aşağıdaki gibi bina olan yüksekliğin bir
köşesinde mousenizin sol tuşuna tıklayın, ardından diğer köşede sol tıklayın. Daha sonra genişleyen bir
aralık çıkacaktır bunu yaklaşık 2 metre kadar genişletin ve tekrar sol tıklayın.

7. Profile View penceresinde Select Points by Envelope aracına tıklayınız ve konutun profilinde bulunan
noktaları seçiniz.
Noktalar aşağıdaki gibi seçildiğinde Change Class Code penceresi görüntülenecektir. Bu
pencerede seçilen noktalara bir sınıf atanabilmekte veya değiştirilebilmektedir. Uygulamamızda
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bulunan “LASDataset” katmanında herhangi bir sınıf olmadığından devam eden adımlarda bir sınıf
belirlenecek yani noktalar sınıflandırılabilecektir.

8. Change Class Code penceresinde açılır seçeneklerden “6 Building” seçeneğini seçiniz. Apply
butonuna tıklayınız.
Apply butonuna tıklamadan önce LAS dosyasını sabit diskinizde yedekleyiniz. Bu adımda yapılan işlem
kalıcı şekilde verinize uygulanmaktadır.

9. Change Class Code penceresini ve Profile View pencerelerini kapatınız. Ardından LAS Dataset araç
çubuğunda sınıflandırma menüsünden Class seçeneğine tıklayınız ve önceki adımda yaptığınız
sınıflandırmanın değerini gözlemleyiniz.
Geride kalan adımlarda ArcMap arayüzünde “LASDataset” katmanı üzerinde profil alma ve bu
alınan profili sınıflandırmayı öğrendiniz. Devam eden adımlarda ArcMap arayüzünde 3 boyutlu LAS
verisini görüntülemeyi öğreneceksiniz.
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10. LAS Dataset araç çubuğu üzerinde bulunan LAS Dataset 3D View butonuna tıklayınız ve yeni gelen
pencerede Navigate aracıyla görüntünüzü gözlemleyiniz.

11. 3D View penceresinde bulunan Point size factor (Nokta boyu katsayısı) alanına 3.0 yazınız ve
değişikliği gözlemleyiniz.
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12. LAS Dataset araç çubuğu üzerinde sınıflandırma menüsünden Elevation seçeneğine tıklayınız.

13. 3D View penceresinde Refresh butonuna tıklayınız ve pencerenizdeki değişikliği gözlemleyiniz.
Ardından Zoom In aracıyla aşağıdaki gibi yaklaşınız.
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14. 3D View penceresinde bulunan Point size factor (Nokta boyu katsayısı) alanına önce 0.5, sonra 2.0
yazınız ve değişikliği gözlemleyiniz.
15. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama7.4.1.mxd
ismini vererek kaydediniz.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- LIDAR nedir?
2- LIDAR ile ölçülen nedir?
3- LIDAR verileri hangi uzantılarda oluşturulur?
4- LIDAR için kaç türlü tarama mevcuttur?
5- LAS Dataset to TIN aracı ne işe yaramaktadır?
6- LAS Dataset to TIN işleminde Thinning Type seçeneği ne işe yaramaktadır?
7- LAS Dataset Profile View penceresinde Select Points by Envelope işleminde Change
Class Code penceresi ne işe yaramaktadır?
8- LIDAR'da havadan taramayı tanımlayınız.
9- LIDAR'da karadan taramayı tanımlayınız.
10- LAS Dataset'in görüntülenmesinde kullanılabilecek araçlara örnekler veriniz.

Cevaplar
1- Light Detection And Ranging veya Lazer Imaging Detection And Ranging kelimelerinin
kısaltması olarak kullanılan ve Türkçe anlamı Işık algılaması ve ölçmesi olan LIDAR, uzaktan
algılama tekniklerinden biridir.
2- LIDAR, uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin gönderiliş zamanı
ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki fark sayesinde
uzaklık ve yükseklik ölçülür.
3- LIDAR verileri sizlere çoğunlukla “.las” bazen de “.laz” uzantılı halde ulaşır. Bu “.las”
uzantılı LIDAR verileri ArcGIS ürünleri ile bir Dataset halinde toplanabilir ki buna da LAS
Dataset ismi verilmiştir.
4- Havadan tarama ve karadan tarama olmak üzere 2 tarama tipi mevcuttur.
5- LIDAR verilerinin TIN verisine dönüştürülmesini sağlamaktadır.
6- Thinning Type alanında oluşacak tin veriniz oluşurken kullanılacak noktaların seyreltilmesi
ayarlanmaktadır. Random ve Windows size olmak üzere iki seçenek sunulmuştur.
7- Noktalar aşağıdaki gibi seçildiğinde Change Class Code penceresi görüntülenebilmektedir.
Bu pencerede seçilen noktalara bir sınıf atanabilmekte veya değiştirilebilmektedir. Uygulamada
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bulunan “LASDataset” katmanında herhangi bir sınıf olmadığından devam eden adımlarda bir
sınıf belirlenecek yani noktalar sınıflandırılabilmektedir.
8- Havadan tarama ile elde edilen LIDAR verileri kendi içinde topografik LIDAR ve batimetrik
LIDAR olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Topografik LIDAR ile yüzey modellerinin yanı sıra
ormancılık, hidroloji (özellikle taşkın), jeomorfoloji, şehir planlama, peyzaj yönetimi, kıyı
alanları yönetimi, fay hatlarının tespiti ve hacim, dolgu, erozyon hesaplamalarında
kullanılmaktadır. Batimetrik LIDAR ile denizaltı simülasyonları, denizaltı jeomorfolojisi elde
edilerek petrol ve maden aramaları kolaylıkla yapılabilmektedir. Elde edilen veriler ArcScene
arayüzünde görüntülenerek sondaj bilgileri de eklenebilmektedir. Ayrıca yakın kıyı çizgileri,
deniz seviyesi değişimleri ve buzul durumları, körfez durumları gibi önemli bilgiler de elde
edilebilmektedir.
9- Karadan tarama ile elde edilen LIDAR verileri kendi içinde mobil LIDAR ve statik LIDAR
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mobil LIDAR ile sensörler tren, bot, kara taşıtı gibi
platformlara monte edilerek yüzeye ait veri toplanabilmektedir. Mobil LIDAR ile karayolunun
yapısı, yol işaretçileri ve levhalara ait veriler, aydınlatma direkleri ve elektrik telleri ile bunların
ağaçlarla olan durumlarına ait veriler toplanabilmektedir. Statik LIDAR’da sensörler sabit
yerlere monte edilmiştir. Genellikle taşınabilir olan tripotlar üzerinde kurulan sensörler
madencilik, mühendislik, ölçme ve özellikle arkeolojide bolca kullanılmaktadır.
10- LAS Dataset, ArcMap ve ArcScene arayüzlerinin her ikisinde de 2 ve 3 boyutlu halde
görüntülenebilir.
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8. 3 BOYUTLU MODELLEME (ARCSCENE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygulama 8.1.
Uygulama 8.2. (ArcScene İle 3B Modelleme)
Uygulama 8.3. (ArcScene’de 3B Uçuş Animasyonu)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uygulama 8.1.
Uygulama 8.2. (ArcScene İle 3B
Modelleme)
Uygulama 8.3. (ArcScene’de 3B
Uçuş Animasyonu)

Kazanım
Uygulama 8.1.
Uygulama 8.2. (ArcScene İle 3B
Modelleme)
Uygulama 8.3. (ArcScene’de 3B
Uçuş Animasyonu)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
ArcScene ile 3B Modelleme
ArcScene ile 3B Uçuş Animasyonu
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Giriş
Uydu verileri ile yüzey modelleri kullanılarak CBS ortamında 3 boyutlu analiz yeteneği ile gerçekçi bir
model oluşturmak mümkündür. Böylelikle güncel arazi örtüsü ve arazi kullanımı ile topografya
arasındaki ilişkiler daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi sağlanır.
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8.1.

Uygulama 8.1.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcScene 10.3.1 üzerine tıklayınız.

2. Add Data butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\8.1 dizininden ilk olarak dem.img ve daha
sonra uydu.img katmanlarını Arcscene projenize ekleyiniz.

3. dem.img katmanının kutucuğuna tıklayıp katmanı görünmez yapınız.
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4. ekranda sadece uydu verisini görmektesiniz. Siyah alanlar uydu verisindeki veri olmayan alanları
temsil etmektedir. Siyah alanları görmemek için uydu.img verisine sağ tıklayarak Layer Properties
menüsüne erişiniz. Buradan Symbology sekmesinden “Display background value” kutucuğuna
tıklayarak aktif hale getiriniz. Uygula sekmesine tıklayanız.

5. “Layer Properties” sekmesini kapatmayınız. Base “Heights” sekmesine tıklayınız. “Floating on a
custom surface” seçeneğini aktif hale getirerek dem.img verisini gösteriniz. Uygula ve tamam
sekmelerine tıklayarak ekrandaki değişimi gözlemleyiniz.

6. Zoom tuşu ile aşağıda gördüğünüz sahaya yakınlaşın.

7. Navigate butonu ile ekran üzerine sol tuş ile tıklayıp ekranı yukarı çekerek sola doğru döndürünüz.
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Böylelikle elde ettiğimiz görüntü ile akarsu vadisi ve hemen gerisindeki jeomorfolojik birimleri
gözlemleme şansına sahip oluruz.
8. uydu.img katmanına sağ tıklayarak “Layer Properties” sekmesini açınız. Base “Heights” sekmesine
tıklayınız. “Factor to convert layer elevation values to scene units” seçeneğinde değeri 2 yaparak
topografya yüzeyini 2 kat abartma katınız. Uygula ve tamam sekmesine basınız.
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9. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız File menüsünde yer alan Save
As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama8.1.sxd ismini
vererek kaydediniz.

8.2.

Uygulama 8.2. (ArcScene İle 3B Modelleme)

Kente ait sayısal yükseklik modeli, bina, yol, ağaç, enerji hatları gibi katmanları kullanarak
ArcScene ile basit 3 boyutlu modellemeler yapmak mümkündür.
1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcScene 10.3.1 üzerine tıklayınız.
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2. Add Data
butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\8.2 dizininden ilk olarak dem.img
katmanını Arcscene projenize ekleyiniz.

3. Navigate
butonu veriyi üç boyutta hareket ettirmenizi sağlar. Mouse’un sol tuşu veriyi aşağıyukarı veya sağa-sola hareket ettirebilirsiniz.
Sağ tuş zoom-in / zoom-out yapmanızı sağlar. Mouse’nizdeki silindir ile de yakınlaşıp
uzaklaşabilirsiniz. Bu yakınlaşma uzaklaşma ayarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu Customize
sekmesi altında bulunan ArcScene Options penceresindeki General sekmesinde Mouse Wheel, Navigate
Tool, and Zoom In/Out Tool bölümünden yapabilirsiniz. Her iki tuşa birden basarsanız pan özelliği ile
veriyi ekran üzerinde kaydırabilirsiniz.
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4. “dem.img” katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Properties’e tıklayınız. Layer Properties penceresinde
ArcMap arayüzünden farklı gelen sekmelerden biri olan Base Heights (Taban Yüksekliği) sekmesine
tıklayınız. Eklenen “dem.img” verisi DEM formatında bir sayısal yükseklik verisidir. İlgili yükseklik
bilgilerini kendi veritabanında tutan raster bir veridir. Veriler ArcScene arayüzüne ilk eklendiği zaman
sıfır düzleminde açılırlar. Yani, herhangi bir yükseklik girdisi tanımlanmış değildir. O yüzden veriye
yükseklik bilgisinin tanıtılması gereklidir.

5. “Layer Properties” sekmesini kapatmayınız. Base “Heights” sekmesine tıklayınız. “Floating on a
custom surface” seçeneğini aktif hale getirerek dem.img verisini gösteriniz. Uygula ve tamam
sekmelerine tıklayarak ekrandaki değişimi gözlemleyiniz.
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Navigate
ve Zoom to Target
topografyasına göre şekillendiğini göreceksiniz.

aracıyla veriyi inceleyebilirsiniz. Verinin arazinin

6. Görsel açıdan veriyi daha da zenginleştirmek için Scene Layers üzerinde sağ-tıklayarak Scene
Properties’i seçiniz. General sekmesinde Vertical Exaggeration (Dikey Abartı) alanına 2 yazınız.
Böylece görüntü dikey düzlemde 2 kat abartılmış olur.

7. Add Data
butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\8.2 dizininden ikonos.img katmanını
da Arcscene projenize ekleyiniz.
Eklenen veriye yükseklik tanımlaması henüz yapılmadığından görüntü veriniz “dem.img”
verisinin altında görüntülenecektir.
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Eklenen veriye yükseklik tanımlaması henüz yapılmadığından görüntü veriniz “dem.img” verisinin
altında görüntülenecektir.

8. “ikonos.img” katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Properties > Base Heights sekmesine tıklayınız.
Burada bir önceki veride olduğu gibi Floating on a custom surfece seçeneğini ve dolayısıyla burada
“dem.img” katmanını seçiniz. Bu sayede katman yükseklik bilgisini “dem.img” verisinden almış
olacaktır.
Scene Layers alanında “dem.img” katmanının çekini kaldırınız sadece Data View’da sadece
“ikonos.img” katmanını görüntüleyiniz. Navigate aracıyla katmanı inceleyebilirsiniz.
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9. Add Data
butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\8.2 dizininden bina.shp katmanını
da Arcscene projenize ekleyiniz. Bina katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Properties > Base Heights
bölümünden “Floating on a custom surface” seçeneğini seçerek katmanın yükseklik bilgisini
tanımlayınız.

10. Bina katmanında tekrar sağ-tıklayarak Layer Properties penceresini açınız. Burada Extrusion
(Yükseltme) sekmesine tıklayınız. Bu bölümde binalara yükseklik verilecektir. “Extrude features in
layer…” kutucuğunun çekini atınız ve “Extrusion value” alanına [KAT_SAYISI] *3. Böylece Bina
katmanındaki tüm binalar her kat ortalama 3 metre kabül edilerek yükseltilmiş olacaktır.
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12. Apply Extrusion by: alanında açılır OK’a tıklayarak “adding it to each feature’s base height”
seçeneğini seçiniz. Bu sayede uydu görüntüsü üzerine yerleşecek binalar taban yüksekliğinden itibaren
yükselmeye başlayacaktır.

13. Navigate
aracıyla katmanları inceleyiniz. “ikonos.img” katmanı üzerinde binaları yukarıdaki
gibi gözlemleyebilirsiniz.
14. Bina katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Layer Properties > Symbology sekmesine geliniz. Burada
Categories > Unique Values’i seçiniz. Value Field alanında “Kat_Sayısı” alanını seçiniz. Add All
Values butonuna tıklayarak her binayı yüksekliğine göre renklendiriniz. OK butonuna tıklayarak
pencereyi kapatınız.

202

15. Add Data
butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\8.2 dizininden Elektrik.shp
katmanını da Arcscene projenize ekleyiniz. Elektrik katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Properties > Base
Heights bölümünden “Floating on a custom surface” seçeneğini seçerek katmanın yükseklik bilgisini
tanımlayınız.
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Enerji nakil hatlarını yerden yükseltmek için belirli bir offset (öteleme) değeri girilmesi gereklidir.
16. Base Heights sekmesinde Layer offset alanına 10 yazınız. Böylece elektrik telleri yerden 10 m
yükseltilmiş olur. OK’e tıklayarak pencereyi kapatınız. Bu işlem ile gerçeğe daha yakın bir görüntü elde
etmiş oldunuz. Çünkü gerçek hayatta elektrik telleri yerden yaklaşık olarak 10 metre yüksekte
bulunmaktadır.

17. Elektrik.shp katmanının sembolü üzerinde sol-tuşla bir kere tıklayınız. Açılan Symbol Selector
penceresinden Edit Symbol’e tıklayınız. Type bölümünden “3D Simple Line Symbol” tipini seçiniz.
Color alanından bir renk seçtikten sonra 3D Preview alanından üç boyutlu tüp şekline dönüşen sembolü
inceleyiniz.
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18. Add Data
butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\8.2 dizininden Agac.shp katmanını
da Arcscene projenize ekleyiniz. Ağaç katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Properties > Base Heights
bölümünden “Floating on a custom surface” seçeneğini seçerek katmanın yükseklik bilgisini
tanımlayınız.

19. “Agac.shp” katmanına üç boyutlu ağaç sembolü vermek için katmanın sembolü üzerinde sol tuşla
bir kere tıklayınız. Açılan Symbol Selector penceresinde Style References’e tıklayarak 3D Trees’i
seçiniz. Sembol penceresini mouse’la aşağıya doğru kaydırarak üç boyutlu ağaç sembollerinden birini
seçiniz. Size’ını 40 yaparak OK’e tıklayınız.
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Navigate

butonuyla katmanları inceleyiniz.

20. Add Data
butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\8.2 dizininden Aydınlatma.shp
katmanını da Arcscene projenize ekleyiniz. Aydınlatma katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Properties >
Base Heights bölümünden “Floating on a custom surface” seçeneğini seçerek katmanın yükseklik
bilgisini tanımlayınız.
21. Aydınlatma.shp katmanına üç boyutlu sokak lambası sembolü vermek için katmanın sembolü
üzerinde sol tuşla bir kere tıklayınız. Açılan Symbol Selector penceresinde Style References’e tıklayarak
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3D Street Furniture’i seçiniz. Sembol penceresini mouse’la aşağıya doğru kaydırarak üç boyutlu
aydınlatma sembollerinden birini seçiniz. Size’ını 25, color’unu sarı yaparak OK’e tıklayınız.

Navigate

butonuyla katmanları inceleyiniz.
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22. Add Data
butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\8.2 dizininden yo.shp katmanını
da Arcscene projenize ekleyiniz. Yol katmanı üzerinde sağ-tıklayarak Properties > Base Heights
bölümünden “Floating on a custom surface” seçeneğini seçerek katmanın yükseklik bilgisini
tanımlayınız.

23. Yol katmanına üç boyutlu duble yol sembolü vermek için katmanın sembolü üzerinde sol tuşla bir
kere tıklayınız. Açılan Symbol Selector penceresinde Style References’e tıklayarak 3D Basic’i seçiniz.
Sembol penceresini mouse’la aşağıya doğru kaydırarak üç boyutlu yol sembollerinden birini seçiniz.
Size’ını 15, color’unu beyaz yaparak OK’e tıklayınız.
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24. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız File menüsünde yer alan Save
As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama8.2.sxd ismini
vererek kaydediniz.

8.3.

Uygulama 8.3. (ArcScene’de 3B Uçuş Animasyonu)

ArcScene, animasyon oluşturma ve yönetmeyi sağlayan kapsamlı animasyon araç setleri sunar.
Animasyon oluşturma yöntemlerinden biri, keyframe denilen bağımsız karelerin kaydedilmesiyle
oluşturulur. Diğer bir yöntem ise fly butonuyla manuel olarak yaptığınız uçuş görüntülerinin
kaydedilmesidir. ArcScene aynı zamanda kaydettiğiniz animasyon dosyalarını AVI formatında
kaydetmenize de olanak sağlar.
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1. Kaydetmiş olduğunuz Uygulama8.2.sxd proje dosyasını çift tıklayarak açınız.
2. Customize menüsü altındaki Animation toolbar’ını açınız.

3. Animation toolbar’ı üzerinde Open Animation Controls (Ctrl+R) > Options butonuna tıklayınız.
Animation Controls penceresinde animasyonu kaydetmek istediğiniz süre default olarak 10
saniye gelir. Daha uzun bir animasyon süresi istiyorsanız bu süre değerini By duration alanından
değiştirebilirsiniz. By number of frames seçeneği ile de animasyonunuzu kaç çerçeveye bölümlemek
isterseniz ve bu çerçevelerinizin animasyondaki kaplayacağı zamanı ayarlayabilirsiniz. Play only from
seçeneği ile de animasyonu hangi saniyeler arasında görüntülemek isterseniz onu ayarlayabilirsiniz. İlk
alana başlangıç saniyesini ikinci alana da bitiş saniyesini belirterek animasyonunuzu
şekillendirebilirsiniz. Play mode ile animasyonunuzun baştan sona, sondan başa veya bunları döngüsel
(tekrarlı) şekilde oynatmanızı ayarlayabilirsiniz.

Animation toolbar’ındaki Capture View butonu fotoğraf çekme butonudur.
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4. Tüm ayarları default olarak kabul ediniz ve Animation Controls penceresini açık bırakınız.
5. Standart toolbar’da Fly butonuna tıklayarak uçuş tool’unu aktif hale getiriniz. Record butonuna
tıklayarak kayıt işlemini başlatınız.
6. Mouse’un sol tuşuna sürekli tıklayarak uçuşa başlayınız. Yavaşlamak için mouse’un sağ tuşuna
sürekli tıklayınız. Uçuşun hız takibini ArcScene arayüzünün sol alt tarafındaki Fly Speed alanından
takip edebilirsiniz.
7. Uçuşunuz bittikten sonra kaydı durdurmak için tekrar Record butonuna tıklayınız.

8. Animasyonu seyretmek için Open Animation Controls > Options > Play butonuna tıklayınız.

9. Animation Control penceresini kapatınız. Animation toolbar’ı üzerinde Animation > Export
Animation… seçeneğine tıklayınız. Açılan pencerede dosyanıza “ucus1” adını vererek AVI dosyanızı
C:\UYGULAMA_VERILERI klasörünü seçiniz. Export butonuna tıklayınız. Ardından ekrana gelen
Video Compression penceresinde OK butonuna tıklayınız.
AVI formatındaki animasyon dosyanız export edilmeye başlayacaktır. Kaydettiğiniz AVI dosyanızı
Windows Media Player vb. bir programla açıp izleyebilirsiniz.
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Options butonuna tıkladığınızda videonuzu kaydederken üzerinde değişiklikler yapabilmeniz için
gelen seçenekler penceresi açılacaktır. Bu alanda videonun boyutlarını, çerçevelerini
değiştirebileceğiniz gibi ArcGIS Video Layer (AGV Layer) da oluşturabilirsiniz.
Eğer yarışma dışında ArcScene arayüzünde animasyonlarınızı daha profesyonel yapmak
istediğinizde Animation toolbar’ında;
Create Keyframe… ile Type alanında oluşturacağınız çerçevelerin hangi tiplerde olmasını
isterseniz onu ayarlayabilirsiniz. Create butonuyla çerçeveleri arka arkaya oluşturarak animasyonlarınızı
yapabilirsiniz.
Create Group Animaton… ile katmanlarınızı gruplayarak animasyonlarınızı yapabilirsiniz. Her
katman için ayrı ayrı animasyonlar yapıp bunları gruplayabilirsiniz. Katmanlara vermek istediğiniz
saydamlığı ayarlayabilirsiniz.
Create Time Animation ile çalışabilmek için ilk önce zamana ait animasyon yapacağınız katmanın
Layer Properties penceresine ArcGIS 10 ile gelen Time sekmesinden ayarlamalar yapmalısınız.

Tracking Analyst modülüne benzer uygulamalar yapabilirsiniz.
Create flyby from path sekmesi ile seçtiğiniz çizgi katmanı üzerinde gözlemci olarak bir uçuş
oluşturabilirsiniz. Vertical Offset ile dikey yüksekliğinizi verebilirsiniz. Orientation SetTings ile uçuş
için açılarınızı belirtebilirsiniz.
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Move Layer along Path ile seçtiğiniz çizgi katmanı üzerinde diğer herhangi bir vektör katmanı
hareket ettirebilirsiniz. Örneğin; bir teleferik hattı üzerine teleferiğinizi nokta katmanı halinde belirtip
bunu gerçek dünyadaki gibi hareket ettirebilirsiniz ve animasyonunu oluşturabilirsiniz. Track name
alanında oluşturmak istediğiniz animasyonun adını belirleyebilirsiniz.
Load Animation File sekmesi ile ArcScene arayüzüne ArcScene Animation Files (.asa) tipindeki
dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Save Animation File sekmesi ile oluşturduğunuz animasyonları (.asa)
uzantılı şekilde kaydedebilirsiniz. Export Animation sekmesi ile animasyonlarınızı (.avi) ve (.mov)
halde çıkartabilirsiniz. Options sekmesi ile de videonuz üzerinde çözünürlük, çerçeve gibi ayarlarınızı
yapabilirsiniz.

Son olarak Animation Manager ile gelen 3 sekme bulunur ve bu sekmeler ile animasyonlarınızı
yönetebilirsiniz. Keyframes sekmesi ile çerçevelerinizi tiplerine göre inceleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Tracks ile izlemesini yaptığınız bütün animasyonlarınızı karışık olarak görüntüleyebilir ve
yönetebilirsiniz. Time View sekmesi ile de animasyonlarınızın zamanlamasını yönetebilir ve zaman
ekleyebilirsiniz.
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10. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız File menüsünde yer alan Save
As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\Proje altına Uygulama8.3.sxd ismini
vererek kaydediniz.

214

Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.

216

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Gerçekçi bir 3B model oluşturmak için hangi veriler kullanılmalıdır? Ne gibi
avantajları vardır?
2- ArcScene'de “Layer Properties - Base “Heights” sekmesinde “Floating on a custom
surface”'e hangi veri girilmektedir?
3- ArcScene'de “Layer Properties - Base “Heights” sekmesinde “Factor to convert layer
elevation values to scene units” seçeneği ne işe yaramaktadır?
4- ArcScene'de Navigate

butonu ne işe yaramaktadır?

5- ArcScene'de Navigate fonksiyonunun çalışma mantığı nasıldır?
6- ArcScene'de 3B bir veri açıldığında veriye yükseklik bilgisinin tanıtılması neden
gereklidir?
7- ArcScene'de bina katmanındaki binalar nasıl yükseltilmektedir?
8- Binaların uydu görüntüsü üzerinde taban yüksekliğinden itibaren yükseltilmesi nasıl
yapılır?
9- ArcScene'de yükseklik bilgisi nasıl tanımlanır?
10- ArcScene'de fly butonu ne işe yaramaktadır?

Cevaplar
1- Uydu verileri ile yüzey modelleri kullanılarak CBS ortamında 3 boyutlu analiz yeteneği ile
gerçekçi bir model oluşturmak mümkündür. Böylelikle güncel arazi örtüsü ve arazi kullanımı
ile topografya arasındaki ilişkiler daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi sağlanır.
2- DEM verisi girilmektedir.
3- Görüntüye abartma katmaktadır.
4- Veriyi üç boyutta hareket ettirmenizi sağlar.
5- Mouse’un sol tuşu veriyi aşağı-yukarı veya sağa-sola hareket ettirebilirsiniz. Sağ tuş zoomin / zoom-out yapmanızı sağlar. Mouse’nizdeki silindir ile de yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Bu
yakınlaşma uzaklaşma ayarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu Customize sekmesi altında
bulunan ArcScene Options penceresindeki General sekmesinde Mouse Wheel, Navigate Tool,
and Zoom In/Out Tool bölümünden yapabilirsiniz. Her iki tuşa birden basarsanız pan özelliği
ile veriyi ekran üzerinde kaydırabilirsiniz.
6- Eklenen veri DEM formatında bir sayısal yükseklik verisidir. İlgili yükseklik bilgilerini
kendi veritabanında tutan raster bir veridir. Veriler ArcScene arayüzüne ilk eklendiği zaman
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sıfır düzleminde açılırlar. Yani, herhangi bir yükseklik girdisi tanımlanmış değildir. O yüzden
veriye yükseklik bilgisinin tanıtılması gereklidir.
7- Bina katmanında tekrar sağ-tıklayarak Layer Properties penceresini açınız. Burada Extrusion
(Yükseltme) sekmesine tıklayınız. Bu bölümde binalara yükseklik verilecektir. “Extrude
features in layer…” kutucuğunun çekini atınız ve “Extrusion value” alanına [KAT_SAYISI]
*3. Böylece Bina katmanındaki tüm binalar her kat ortalama 3 metre kabül edilerek yükseltilmiş
olacaktır.
8- Apply Extrusion by: alanında açılır OK’a tıklayarak “adding it to each feature’s base height”
seçeneğini seçiniz. Bu sayede uydu görüntüsü üzerine yerleşecek binalar taban yüksekliğinden
itibaren yükselmeye başlayacaktır.
9- Katman üzerinde sağ-tıklayarak Properties > Base Heights bölümünden “Floating on a
custom surface” seçeneğini seçerek katmanın yükseklik bilgisi tanımlanır.
10- ArcScene, animasyon oluşturma ve yönetmeyi sağlayan kapsamlı animasyon araç setleri
sunar. Animasyon oluşturma yöntemlerinden biri, keyframe denilen bağımsız karelerin
kaydedilmesiyle oluşturulur. Diğer bir yöntem ise fly butonuyla manuel olarak yaptığınız uçuş
görüntülerinin kaydedilmesidir. ArcScene aynı zamanda kaydettiğiniz animasyon dosyalarını
AVI formatında kaydetmenize de olanak sağlar.
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9. ARCGIS SPATIAL ANALİZ MODÜLÜ VE YETENEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ArcGIS Spatial Analizinin Sağladığı Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
ArcGIS Spatial Analizinin
Sağladığı Özellikler

Kazanım
ArcGIS Spatial Analiz hakkındaki
her türlü teknik bilgi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
ArcScene ile 3B Modelleme
ArcScene ile 3B Uçuş Animasyonu
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Giriş
ArcGIS Spatial Analiz modülü güçlü mekânsal modelleme ve analiz araçlarını içerir. ArcGIS Spatial
Analiz modülü ile raster verileri üretebilir, sorgulayabilir, bu verileri kullanarak haritalar oluşturabilir
ve veriler üzerinde mekânsal analizler gerçekleştirebilirsiniz. Mesafe, yoğunluk ve yüzey analizi,
interpolasyon, zone ve hücre bazlı istatistik, yeniden sınıflandırma, raster hesaplama ve veri dönüşüm
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9.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ArcGIS Spatial Analizinin Sağladığı Özellikler

Mesafe analizi,
Yoğunluk analizi,
Örneklem noktalardan interpolasyon ile sürekli yüzey oluşturma,
Eğim, bakı ve kabartma haritalarını oluşturma,
Görünürlük analizi,
Hacim/dolgu hesaplama,
Eşeğriler (Konturlama) oluşturma
Hücre, bölge ve zone bazında istatistik çıkarma
Raster verileri yeniden sınıflandırma
Harita matematiği ile raster veriler üzerinde matematiksel hesaplamalar ve sorgulamalar
Vektör ve raster verilerin birbirlerine dönüşümü
Hidrolojik analizler
Map algebra
9.1.1.
9.1.1.1.

Distance (Mesafe)
Straight Line (Düz çizgi mesafe analizi)

Düzçizgi mesafe yüzeyi, her bir hücreden en yakın kaynağa olan en kısa mesafeyi, düz çizgi,
hesaplamak için kullanılır. Tıpkı düz bir kâğıt üzerinde iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek gibi,
düzçizgi mesafe analizi de yüzeydeki her bir hücrenin merkezinden kaynak hücrenin merkezine olan
hücreler arası mesafeyi ölçer. Örnek; en yakın hastaneye, karayoluna olan uzaklık vb.

Bu örnekte, sadece bir tane kaynak lokasyon vardır. Her bir hücre değeri kaynağa olan mesafeyi
göstermektedir. A hücresinden kaynağa olan x mesafesi düz bir çizgi boyunca hesaplanır.
Düz-çizgi mesafe yüzeyi herhangi bir noktaya, örneğin bir hastaneye, en yakın lokasyonu bulmayı
kolaylaştırır. Tek bir kaynak olabileceği gibi birden fazla kaynak da olabilir. Her bir hücrenin değeri
sadece bir kaynağa olan, yani en yakın olana, düz bir çizgi boyunca olan mesafeyi gösterir.
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Şayet yüzeyde birden fazla kaynak varsa, hücre değerleri en yakın kaynağı olan mesafeyi gösterir.
Yukarıdaki örnekte, A hücresi 1. kaynağa olan en yakın hücre olduğundan, hücrenin piksel değeri de A
hücresi ve kaynak arasındaki mesafeyi göstermektedir.

9.1.1.2.

Straight Line Allocation (Düz çizgi yerleştirme)

Straigt line allocation fonksiyonu, her bir hücrenin, aralarındaki düz bir çizgi boyunca olan
mesafeye göre en yakın kaynağa atandığı bir yüzey oluşturur. Şayet sadece bir kaynak varsa, bu
durumda yüzeydeki tüm hücreler o kaynağa atanır.
Şayet birden fazla kaynak varsa, yüzey komşu hücrelerin oluşturduğu alanlara bölünür. Bunu, bir
hastane veya depoya en yakın olan hücrelerin oluşturduğu bölgeler olarak düşünebilirsiniz. Bölgelerin
büyüklüğünü ve şeklini hücrelerin kaynaklara olan yakınlığı belirler.
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Şayet düz-çizgi yerleşim yüzeyinde birden fazla kaynak varsa, hücreler en yakın olana atanırlar.
Bir hücre ve birden fazla kaynak arasındaki mesafe aynı olsa bile, hücre sadece bir kaynağa atanır.

9.1.1.3.

Straight Line Direction (Düz çizgi yönü)

Düz çizgi yönü yüzeyindeki hücre değerleri en yakın kaynağa olan yönü işaret ederler. Bu yönü,
kaynağa doğru azimut derece olarak gösterirler.
Yön raster’ı her çıktı hücresinden en yakın kaynak hücreye yönelme sahasını içerir. örnekte,
bütün çıktı hücreleri doğrudan 360 derece değerine sahip A kaynağının altındadır. Yani, bütün noktalar
kuzey yönlüdür.
Yönler, kayan noktalı ondalık dereceler iken döndürülmüşlerdir. Kuzey 360 dereceye, doğu 90
dereceye vs. 0 derece kaynak hücreye atanmıştır.
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9.1.1.4.

Cost Weighted (Ağırlıklı Mesafe Analizi)

Düz çizgi mesafe fonksiyonu nesneler arasındaki düz çizgi mesafesini hesaplamak için
kullanılabilir; bununla beraber, çok az şey gerçekte düz bir çizgide gider. Örneğin, insanlar araçlarını
mağazaya ulaşmak için yol boyunca sürerler, komşularının arka bahçelerine doğru sürmezler veya
yabani hayvanlar göç ederken yiyecek bulabilecekleri yerleri ve suları takip ederler. Kısaca, yol
mekanlar arasında seyahat ederken takip edilen, değişen coğrafik koşullara göre verilen kompleks
kararlar dizisidir.
Genellikle, ağırlıklı mesafe yakınlık yada erişilebilirliğin ölçülmesinde düz çizgi mesafeye göre
daha faydalıdır, çünkü birçok şey arazi etkilerine bağlı hareket etmektedir.
• Eğer önerilen bir alışveriş merkezinin erişilebilirliğini ölçmek istiyorsanız, hedeflenen
tüketicilerin yerlerini, yol ve çevre yolu tıkanıklığını ve önerilen alışveriş merkezi ile rekabet edilen
alışveriş merkezinin yakınlığını göz önüne almanız gerekiyor.
• Yabani hayvanlarla ilgili çalışmalarda göç eden hayvanların göç yollarını tahmin etmede
yiyecek bulunabilecek yerlere ve sulak alanlara erişilebilirlik, arazi zorlukları, insan aktivitelerine
yakınlık ve yırtıcı hayvan alanlarına yakınlık gibi faktörlerin çeşitliliği göz önüne alınabilir.
• Yeni bir çevre yolu inşasında en az masraflı yolun belirlenmesi için yürütülen bir çalışmada
satın alınan arazinin maliyeti, farklı toprakların derecelendirilmesinin zorluğu ve korunmasız jeoloji,
nehirlerin ya da göllerin üzerine inşa edilecek köprülerin maliyeti, ya da kültürel kaynaklara yakınlığı
ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin doğal çevrelerine olan yakınlığı gibi faktörler göz
önüne alınabilir. Benzer düşünceler yeni tren yolları, iletim hatları ve boru hatları için yol bulmada da
uygulanabilir.
• Askeri planlamacılar ağır zırhlı araçlar için şehrin bir ucundan bir ucuna hareket edebilecekleri
yolları tercih ederler. Dik eğimli, bataklık ya da ormanlık arazileri, ya da durağan olmayan topraklara
yol yapılmasını önlemek için en uygun yolu bulma çalışmaları yaparlar.
Yukarıda örneklerle belirtilen bütün düşünceler bir raster da modellenebilir. Verilen bir hücreye
doğru giden yolun göreli (ya da mutlak) maliyetini tanımlar. Bu hücreler ve kaynaklar arasındaki
ağırlıkların yüzey maliyeti kullanımıdır.
Ağırlıklı mesafe fonksiyonuyla oluşturulan mesafe ve yön raster’ları en uygun maliyetli güzergah
analizinde kullanılır. Ağırlıklı yerleşim raster’ları hariç, ağırlıklı mesafe raster’ları analizde doğrudan
kullanılmazlar. Bunun sebebi ağırlık mesafe raster’ındaki hücre değerleri mesafe gösteren değerler
değil, toplam maliyet değerleridir.

9.1.1.5.

Shortest Path (En Az Maliyetli Yol Analizi)

En az maliyetli yol fonksiyonu, kaynak ve varış noktası arasındaki en uygun maliyetli güzergahı
belirlemek için kullanılır. Analiz girdisi olarak ağırlıklı mesafe ve yön raster’larını kullanır. Örneğin,
kentte döşenecek bir iletim hattı için en az maliyetli güzergahın bulunması vb. En az maliyetli yol
analizinde, bir hücreye komşu sekiz komşu hücre hesaplanır ve yol en küçük toplam değere göre çizilir.
Bu işlem kaynak ve varış noktası birbirine bağlanıncaya kadar sürdürülür. Sonuçta oluşturulan
güzergah, iki nokta arasındaki en küçük hücre değerleri toplamını gösterir.
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Yukarıdaki örnekte bir kaynak ve üç tane varış noktası bulunmaktadır. En az maliyetli yol analizi,
kaynak ve her bir varış noktası arasındaki en uygun maliyetli güzergahı bulmak için hem ağırlıklı mesafe
ve yön raster’larını kullanır.

9.1.2.

Density (Yoğunluk)

Yoğunluk fonksiyonu nokta ve çizgi yoğunluklarını belirlemek için kullanılır. Örneğin,
kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu vb. Yoğunluk analizi sayılabilir nesneler (iş yerleri, ağaçlar,
deprem merkezleri vb) ve bunların öznitelikleri (işyerinde çalışan kişi sayısı, ağaç tipleri, deprem
merkezi büyüklükleri vb.) üzerinde uygulanır.
Yoğunluk fonksiyonu yoğunluğu hesaplamak için iki metot kullanır: simple ve kernel. He iki
metotta da yoğunluğu hesaplamak için dairesel bir bölge veya tarama bölgesi kullanılır.

9.1.2.1.

Simple Density

Simple metotta hücre değerleri dairesel bir tarama alanına göre hesaplanır. Her bir hücre değeri,
tarama alanına giren nesne sayısı alanın büyüklüğüne bölünerek hesaplanır.

9.1.2.2.

Kernel Density

Kernel metotta her bir hücreye değil örnek her bir nokta etrafına dairesel bir alan çizilir ve
noktanın bulunduğu yerden dairesel alan sınırına doğru 1’den 0’a doğru giden matematiksel bir
fonksiyon uygulanır.
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9.1.2.3.

Interpolate to raster (Interpolasyon)

ArcGIS Spatial Analiz modülünde yer alan Interpolate to Raster fonksiyonu, IDW, Spline ve
Kriging yöntemlerini içermektedir.

Farklı lokasyonlardaki ölçüm noktalarının değerini kullanarak interpolasyon (interpolation) teknikleri
ile sürekli bir yüzey yaratmamıza yardımcı olur. Ölçüm noktalarındaki veriler bir meteorolojik
istasyondaki yağış, nem, rüzgar değerleri, bir toprak veya sulak alandan alınan kimyasal değerler veya
nükleer güç santralinden kaynaklanan radyasyon sızıntısının ölçümleri olabileceği gibi yükseklik
dağılımı da olabilir.

231

9.1.2.4.

Inverse Distance Weighted (IDW)

Adından da anlaşılacağı gibi belirli bir lokasyon hakkında veri tahmini yapabilmek için o
lokasyona yakın olan noktaların tahmin hesaplamasında daha ağırlıklı rol alması ve daha uzak olan
noktaların ise daha az etkili olması ilkesine dayanan bir tekniktir.

9.1.2.5.

Kriging

Kriging metodunda yapılan tahmin iki unsur içerir: bir trend ve rasgele hata (random error). Trend
örnek veriye (sample data) yerleştirilmiş bir düzlemdir (global polinomla aynı şeydir). Rasgele hata
(random error) ise trend çevresindeki lokal düzensiz değişimdir. Kriging IDW’ye çok benzer ama
tahmini değer üretimi sadece uzaklığa değil aynı zamanda noktaların uzaysal düzenine (spatial
arangement) de bağlıdır.

9.1.2.6.

Spline

Spline interpolasyon yöntemi, IDW’nin yaptığı gibi Değerlerin ortalamasını almak yerine sanki
lastik bir yüzeyi bilinen noktalar boyunca geriyormuş gibi, elastiki bir yüzey oluşturur. Bu germe etkisi,
eğer tahmin edilmiş değerler örnek veri içerisinde bulunan minimum değerlerin altında veya maksimum
değerlerin üstünde olacak şekilde istenir ise kullanışlıdır. Bu şekilde Spline interpolasyon yöntemi,
örnek veriye eklenmemiş düşük ve yüksek değerleri tahmin etmek için kullanışlı hale getirilmiş olur.
İki çeşit Spline yöntemi vardır: Regularized ve Tension. Tension Spline, Regularized Spline’a
göre aynı örnek noktalar için daha düzlemseldir ve tahmin değerlerinin örnek verilere daha yakın
kalmasını sağlar. Tension metodunun karakteristiksel olarak daha keskin yüzeyler oluşturduğu
söylenebilir bununla birlikte Regularized Spline yöntemi daha elastik bir yüzey oluşturur.
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9.1.3.

Surface Analysis (Yüzey Analizleri)

9.1.4.

Neighborhood Statistics (Komşuluk İstatistikleri)

Komşuluk İstatistikleri (veya Odaksal İstatistikler) fonksiyonu hesaplanan hücreyi çevreleyen ve
genellikle de bu hücreyi kapsayan belirli bir grup hücre değerlerini esas alarak tek bir raster veri
setindeki eğilimleri hesaplamanızı sağlar. Bu teknik detay tiplerinin çeşitliliğini belirlemek veya mevcut
değerler üzerinde komşu değerleri yüklemek için kullanılabilir.

İstatistikler komşuluk bölgesindeki hücrelere göre belirlenir. Çıktı raster’daki ilgili hücre sonuç
istatistik değerinde verilir. Komşuluk bölgesi, tüm hücreler işleme tabi tutuluncaya kadar girdi raster’ın,
soldan sağa, yukarıdan aşağıya, her hücresinden geçer.
Komşuluk bölgesinin büyüklüğünü ve şeklini siz belirlersiniz. Örneğin, boyutlarını belirlediğiniz
herhangi bir dikdörtgeni komşuluk bölgesi olarak kullanabilirsiniz.
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9.1.5.

Zonal Statistics (Zone Bazlı İstatistikler)

Bir raster veri setinde aynı piksel değerine sahip iki veya daha fazla hücre aynı zone gruba aittir.
Örneğin, bir raster veri setinde piksel değeri 1 olan tüm hücreler bir zone grubuna, piksel değeri 2 olan
tüm hücreler başka bir zone grubuna aittirler. Zone bazlı istatistik metodunda yeni bir raster üretilmez.
Sonuç ürünler bir istatistik tablosu ve bir grafiktir.

Zone’lar bölgelerden oluşur. Bölge, bir zone içindeki birbirine bağlı hücreler grubudur. Bir
zone’da sadece tek bir hücre grubu var ise o zone’da sadece bir adet bölge vardır.

9.1.6.

Reclassify (Yeniden Sınıflandırma)

Yüzey analizleri sonrasında oluşan, eğim, bakı ve interpolasyon sonrasında oluşan sürekli
yüzeyler ESRI GRID raster formatındadır. Bu raster verilerin Value değerleri “floating” (ondalıklı)
değerlere sahiptir. Yeniden sınıflandırma sonrasında, bu değerler aralıklarına yeni “integer” (tam sayı)
değerler atanır.
Yeniden sınıflandırma sonrasında oluşan veri, integer değerler üzerinden görüntülenir veya bu
değerler üzerinden analizler gerçekleştirilir.
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Raster Hesaplayıcı raster veriler üzerinde çoklu işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan güçlü bir
hesaplayıcıdır. Raster verileri piksel bazlı çakıştırmanızı sağlayan matematiksel fonksiyonları içerir.

9.1.7.
9.1.7.1.

Convert (Veri Dönüşüm Fonksiyonları)
Features to Raster (Vektör-Raster Dönüşümü)

Bu fonksiyon, nokta, çizgi veya poligon özellik tipindeki vektör verileri metin veya nümerik
öznitelik bilgilerine göre raster veriye dönüştürmeyi sağlar. Şayet nümerik olmayan bir öznitelik
bilgisine göre dönüşüm yapılırsa tek olan her bir öznitelik kaydına bir değer atanır. Örneğin arazi
kullanım tiplerine göre raster’a dönüştürülen bir poligon özellik tipindeki bir veride, açık alan olan tüm
alanlar 1 değerini, bozuk kızılçam alanları 2 değerini, bozuk koru alanları 3 değerini vb. alır.
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9.1.7.2.

Raster to Features (Raster - Vektör Dönüşümü)

Raster bir veriyi nokta özellik tipinde bir veriye dönüştürürken, Spatial Analiz her bir NoData
olmayan hücre için bir nokta üretir. Noktaların koordinatları o hücrenin ağırlık merkezi koordinatlarıdır.
Lineer özellik gösteren bir raster’ı çizgi özellik tipinde bir veriye dönüştürürken, Spatial Analiz aynı
değere sahip birbirine bağlı hücre zincirlerinden çizgiler üretir. Alansal özellik gösteren bir raster’ı
poligon özellik tipinde bir veriye dönüştürürken, Spatial Analiz aynı değere sahip birbirine bağlı hücre
gruplarından poligonlar üretir.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- ArcGIS Spatial Analiz modülünün ne gibi faydaları vardır?
2- Straight Line analizini tanımlayınız.
3- Straight Line Allocation analizini tanımlayınız.
4- Straight Line Direction analizini tanımlayınız.
5- Cost Weighted analizini tanımlayınız.
6- Shortest Path analizini tanımlayınız.
7- Kaç tip density analizi vardır?
8- Neighborhood Statistics aracı ne amaçla kullanılır?
9- Features to Raster aracı ne işe yaramaktadır?
10- Eldeki bir raster verinin piksel değerlerine göre sınıflandırılarak piksellerine yeni
değerler atanması işlemi hangi aracı kullanarak gerçekleştirilir?

Cevaplar
1- ArcGIS Spatial Analiz modülü güçlü mekânsal modelleme ve analiz araçlarını içerir.
ArcGIS Spatial Analiz modülü ile raster verileri üretebilir, sorgulayabilir, bu verileri kullanarak
haritalar oluşturabilir ve veriler üzerinde mekânsal analizler gerçekleştirebilirsiniz. Bu modülün
sağladığı özellikler şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesafe analizi,
Yoğunluk analizi,
Örneklem noktalardan interpolasyon ile sürekli yüzey oluşturma,
Eğim, bakı ve kabartma haritalarını oluşturma,
Görünürlük analizi,
Hacim/dolgu hesaplama,
Eşeğriler (Konturlama) oluşturma
Hücre, bölge ve zone bazında istatistik çıkarma
Raster verileri yeniden sınıflandırma
Harita matematiği ile raster veriler üzerinde matematiksel hesaplamalar ve sorgulamalar
Vektör ve raster verilerin birbirlerine dönüşümü
Hidrolojik analizler
Map algebra

2- Düzçizgi mesafe yüzeyi, her bir hücreden en yakın kaynağa olan en kısa mesafeyi, düz çizgi,
hesaplamak için kullanılır. Tıpkı düz bir kâğıt üzerinde iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek
gibi, düzçizgi mesafe analizi de yüzeydeki her bir hücrenin merkezinden kaynak hücrenin
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merkezine olan hücreler arası mesafeyi ölçer. Örnek; en yakın hastaneye, karayoluna olan
uzaklık vb.
3- Straigt line allocation fonksiyonu, her bir hücrenin, aralarındaki düz bir çizgi boyunca olan
mesafeye göre en yakın kaynağa atandığı bir yüzey oluşturur. Şayet sadece bir kaynak varsa,
bu durumda yüzeydeki tüm hücreler o kaynağa atanır. Şayet birden fazla kaynak varsa, yüzey
komşu hücrelerin oluşturduğu alanlara bölünür. Bunu, bir hastane veya depoya en yakın olan
hücrelerin oluşturduğu bölgeler olarak düşünebilirsiniz. Bölgelerin büyüklüğünü ve şeklini
hücrelerin kaynaklara olan yakınlığı belirler.
4- Düz çizgi yönü yüzeyindeki hücre değerleri en yakın kaynağa olan yönü işaret ederler. Bu
yönü, kaynağa doğru azimut derece olarak gösterirler. Yön raster’ı her çıktı hücresinden en
yakın kaynak hücreye yönelme sahasını içerir. Bu analiz bizim yön raster katmanını üretmemizi
sağlar.
5- Düz çizgi mesafe fonksiyonu nesneler arasındaki düz çizgi mesafesini hesaplamak için
kullanılabilir; bununla beraber, çok az şey gerçekte düz bir çizgide gider. Örneğin, insanlar
araçlarını mağazaya ulaşmak için yol boyunca sürerler, komşularının arka bahçelerine doğru
sürmezler veya yabani hayvanlar göç ederken yiyecek bulabilecekleri yerleri ve suları takip
ederler. Kısaca, yol mekanlar arasında seyahat ederken takip edilen, değişen coğrafik koşullara
göre verilen kompleks kararlar dizisidir.
Ağırlıklı mesafe fonksiyonuyla oluşturulan mesafe ve yön raster’ları en uygun maliyetli
güzergâh analizinde kullanılır. Ağırlıklı yerleşim raster’ları hariç, ağırlıklı mesafe raster’ları
analizde doğrudan kullanılmazlar. Bunun sebebi ağırlık mesafe raster’ındaki hücre değerleri
mesafe gösteren değerler değil, toplam maliyet değerleridir.
6- En az maliyetli yol fonksiyonu, kaynak ve varış noktası arasındaki en uygun maliyetli
güzergahı belirlemek için kullanılır. Analiz girdisi olarak ağırlıklı mesafe ve yön raster’larını
kullanır. Örneğin, kentte döşenecek bir iletim hattı için en az maliyetli güzergahın bulunması
vb. En az maliyetli yol analizinde, bir hücreye komşu sekiz komşu hücre hesaplanır ve yol en
küçük toplam değere göre çizilir. Bu işlem kaynak ve varış noktası birbirine bağlanıncaya kadar
sürdürülür. Sonuçta oluşturulan güzergah, iki nokta arasındaki en küçük hücre değerleri
toplamını gösterir.
7- 5 tip density analizi vardır. Bunlar; Simple Density, Kernel Density, Interpolasyon, IDW,
Kriging ve Spline analizleridir.
8- Komşuluk İstatistikleri (veya Odaksal İstatistikler) fonksiyonu hesaplanan hücreyi
çevreleyen ve genellikle de bu hücreyi kapsayan belirli bir grup hücre değerlerini esas alarak
tek bir raster veri setindeki eğilimleri hesaplamanızı sağlar. Bu teknik detay tiplerinin
çeşitliliğini belirlemek veya mevcut değerler üzerinde komşu değerleri yüklemek için
kullanılabilir.
9- Bu fonksiyon, nokta, çizgi veya poligon özellik tipindeki vektör verileri metin veya nümerik
öznitelik bilgilerine göre raster veriye dönüştürmeyi sağlar. Şayet nümerik olmayan bir
öznitelik bilgisine göre dönüşüm yapılırsa tek olan her bir öznitelik kaydına bir değer atanır.
Örneğin arazi kullanım tiplerine göre raster’a dönüştürülen bir poligon özellik tipindeki bir
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veride, açık alan olan tüm alanlar 1 değerini, bozuk kızılçam alanları 2 değerini, bozuk koru
alanları 3 değerini vb. alır.
10- Reclassify aracı kullanılarak gerçekleştirilir.
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10. MESAFE VE YOĞUNLUK ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mesafe Analizi
Uygulama 10.2. (Yoğunluk Analizleri)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Mesafe Analizi
Uygulama 10.2. (Yoğunluk
Analizleri)

Kazanım
Mesafe Analizi
Uygulama 10.2. (Yoğunluk
Analizleri)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
Euclidean Distance
Yoğunluk Analizleri
Mesafe Analizleri
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Giriş
ArcGIS Spatial Analiz modülü güçlü mekânsal modelleme ve analiz araçlarını içerir. ArcGIS
Spatial Analiz modülü ile raster verileri üretebilir, sorgulayabilir, bu verileri kullanarak haritalar
oluşturabilir ve veriler üzerinde mekânsal analizler gerçekleştirebilirsiniz. Mesafe, yoğunluk ve yüzey
analizi, interpolasyon, zone ve hücre bazlı istatistik, yeniden sınıflandırma, raster hesaplama ve veri
dönüşüm.
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10.1. Mesafe Analizi
ArcGIS Spatial Analiz modulü, mesafe ölçümleriniz için, düz bir çizgi halinde mesafe ölçümü ya
da eğim, yolun durumu, arazinin kullanımı gibi etkileri de göz önünde bulundurarak mesafe ölçümü
gerçekleştirir.
Yapılan bu analizler, kullanıcılara, yöneticilere ya da karar vericilere ek kararlar sağlar, örneğin
yapılacak olan yeni bir yolun bir bölümü dağ sebebiyle kesintiye uğrayacaktır, bu yol ya dağın etrafını
dolaşarak ya da tünel açılarak devam etmelidir. İşte mesafe analizi size bu sonucu verebilir, böylece
sizin için daha az maliyetli olan seçimi gerçekleştirebilirsiniz.

10.1.1.

Uygulama 10.1. (Euclidean Distance)

Euclidean Distance aracı, mesafe analizi gerçekleştrien araçlar içinde en çok kullanılanıdır.
Burada amaçlanan, belirlenen mesafe içinde hücrelerin kaynağa olan en yakın uzaklığıdır. Euclidean
Distance ile, taşkın bölgelerinin tespiti, kıyı-kenar çizgisinin belirlenmesi, karayollarının belirli
bölgelere uzaklığı gibi analizleri gerçekleştirebilirsiniz.
1. C:\UYGULAMA_VERILERI\10.1 dizininden Mesafe.mxd proje dosyasına çift tıklayarak açınız.
2. Ana Menü içerisindeki “Geoprocessing” sekmesi altında “Environment Settings” sekmesini açınız.
3. “Environment Settings” içerisindeki “Processing Extend” başığı altından “Same as layer
AraziKullanım” seçeneğini işaretleyerek vektör ve raster veriler üzerinde yapılacak işlemler için çalışma
alanı sınırı tanımlanmasını sağlayınız.

4. Bu uygulamada Kestel Deresi’ne olan mesafe analizi yapılacaktır. Bunun için menü bar’da Selection
altında Select by attributes seçenini seçiniz. Açılan pencerede parametreleri aşağıdaki şekilde
ayarlayarak dere katmanından Kestel Deresi’ni seçiniz. OK butonuna basarak seçim penceresini
kapatınız.
5. Standart araç çubuğu üzerinden ArcToolbox sekmesine tıklayarak ArcToolbox arayüzünün açılmasını
sağlayınız.
6. ArcToolbox arayüzü içerisinden Spatial Analyst Tools/ Distance / Euclidean Distance işlemini iki
defa tıklayarak açınız.
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7. Euclidean Distance aracında ilk olarak tanımlamanız gereken veri Dere katmanıdır. Ardından
mesafesi, hücre boyutu vs bilgilerini tanımlayabilirsiniz.
8. Input raster or feature source data kısmına Dere verinizi yerleştiriniz ve kayıt yeri olarak
C:\UYGULAMA_VERILERI\10.1 dizinine ulaşarak, dere_mesafe.img adını veriniz.
9. Maksimum distance bölümü için dereden 1000 m uzaklıktaki alanları bulabilmek için 1000 değerini
“Maximum distance” alanına giriniz.
10. Oluşacak raster veri için ise hücre boyutunu “Outpu cell size” alanına 10 girerek belirleyiniz. İşlemi
başlatmak için “OK” sekmesine tıklayınız.
7. Euclidean Distance aracında ilk olarak tanımlamanız gereken veri Dere katmanıdır. Ardından
mesafesi, hücre boyutu vs bilgilerini tanımlayabilirsiniz.
8. Input raster or feature source data kısmına Dere verinizi yerleştiriniz ve kayıt yeri olarak
C:\UYGULAMA_VERILERI\10.1 dizinine ulaşarak, dere_mesafe.img adını veriniz.
9. Maksimum distance bölümü için dereden 1000 m uzaklıktaki alanları bulabilmek için 1000 değerini
“Maximum distance” alanına giriniz.
10. Oluşacak raster veri için ise hücre boyutunu “Outpu cell size” alanına 10 girerek belirleyiniz. İşlemi
başlatmak için “OK” sekmesine tıklayınız.

Spatial Analiz uygulamalarını gerçekleştiriken dikkat etmeniz gerek en önemli etken, analizinizi
gerçekleştirmek istediğiniz alanın büyüklüğüdür (Extent Ayarlaması). ArcGIS for Desktop, her verinin
extentini(sınırını) kendi sınırı olarak tanımaktadır. Ancak bazı uygulamalarda bu sınırın dışına çıkmak
gereklidir.

250

11. Haritanızda sadece Arazi Kullanımı ve DereMesafe ve DereMesafe_Yon katmanlarınızı görünür
yapınız. Haritanızı yakınlaşarak izleyiniz. Akarsuya 100-200-300 metre uzaklıkta hangi arazi kullanım
özelliklerinin olduğunu gözlemleyiniz. Info tuşu yardımı bile sorgulayınız.
12. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\ UYGULAMA_VERILERI\10.1\Proje altına
Uygulama10.1.mxd ismini vererek kaydediniz.
13. ArcMap arayüzünü değişiklikleri kaydetmeden kapatınız.
Bir diğer mesafe analiz aracı “Cost Path” aracıdır. Cost Path aracı maliyete dayalı bir mesafe analizi
gerçekleştirir. Euclidean Distance ile hesaplanan mesafeye ek olarak, yüzeyde bir çukur olduğunu
düşünün ya da bir tepe bu bir maliyettir ve bu bilgiye göre hesaplama gerçekleştirebilmektedir. Böylece
yakınlık hesabını maliyet bilgisine göre yapabilmektedir. Maliyet sizin belirlediğiniz kriterlerdir. Eğim,
yükseklik, ormanlık alan maliyetinizi etkileyen sebeplerden birkaçıdır.

10.1.2.

Uygulama 10.1b.

1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File > Open yardımıyla C:\ UYGULAMA_VERILERI\10.1b dizininden Uygulama10.1b.mxd
ArcMap çalışma dosyasını çağırınız.
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3. ArcToolbox arayüzünü açınız ve Spatial Anayst Tools>Distance>Cost Path aracına ulaşınız ve çift
tıklayarak aracı açınız.

3. ArcToolbox arayüzünü açınız ve Spatial Anayst Tools>Distance>Cost Path aracına ulaşınız ve çift
tıklayarak aracı açınız.
4. Input raster or feature destination data kısmına Rockbound Vadisi verinizi yerleştiriniz. Destination
bölmesini ise opsiyonel olduğu için boş bırakabilir ya da Rockbound Vadisi katmanında yer alan sözel
bilgileri içeren sütunlardan birini seçebilirsiniz.
5. Input cost distance raster kısmı için Sürüş Zamanı isimli raster veriyi, Input cost baclink raster kısmına
ise Hedefe Yakınlık isimli raster verinizi tanıtınız.
252

6. Kayıt yeri olarak C:\ UYGULAMA_VERILERI\10.1b dizinine ulaşınız ve Maliyet.img adını veriniz.
Ok butonuna basarak aracı çalıştırınız.

Sürüş zamanı (cost distance) verisi, arazinin durumuna, mevcut yollara göre, o arazide
yapabileceğiniz hızı hesaplar, örneğin eğimli bir arazide hızınız düşük olur, ya da bir yerde yol varsa o
yolda yeni yapacağınız yol ile birleşebilir, böylece maliyeti düşürmüş olursunuz.
Hedefe yakınlık (backlink) verisi ise arazide bulunan her hücrenin hedefe (Rockbound Vadi) en
az maliyetle ulaşabilmesi gitmesi gereken yön bilgisini taşır. Bu da yine sizin belirleyeceğiniz kritere
göre oluşturulur, bu uygulamada eğime göre oluşturulmuştur.

7. Maliyet katmanının sözel bilgisini açınız.
PathCost sütunundaki bilgiye bakarak, Rockbound Vadisine açılacak olan yeni yolun kaç dk
süreceği ve güzergahının nasıl olacağı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
8. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\ UYGULAMA_VERILERI\10.1b altına Uygulama10.1b.mxd
ismini vererek kaydediniz.
9. ArcMap arayüzünü değişiklikleri kaydetmeden kapatınız.
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10.2. Uygulama 10.2. (Yoğunluk Analizleri)
Yoğunluk analizleri, nokta ve çizgi tipindeki detayların yoğunluğunu, km2 başına düşen nüfus
yoğunluğunu vb. gösterimler için en uygun analizlerdir. Örneğin polis merkezine gelen çağrıların hangi
bölgelerde yoğun olduğu, 65 yaş üstü nüfusun yoğunluğu, İstanbul’da işlenen suçların nerelerde yoğun
olduğu sorularının cevaplarını yoğunluk analizi hesaplamalarıyla bulabilirsiniz. Yoğunluk haritalarında,
yoğunluk yüzeyleri bir noktanın ya da biz çizginin nerede fazlalaştığını gösterir.
Yoğunluk fonksiyonu, yoğunluğu hesaplamak için iki metot kullanır: simple ve kernel. Her iki
metotta da yoğunluğu hesaplamak için dairesel bir bölge veya tarama bölgesi kullanılır.
Simple Density: Simple metotta hücre değerleri dairesel bir tarama alanına göre hesaplanır. Her
bir hücre değeri, tarama alanına giren nesne sayısı alanın büyüklüğüne bölünerek hesaplanır. Point
Density ve Line Density Simple metodunu kullanır.
Kernel Density: Kernel metotta her bir hücreye değil örnek her bir nokta etrafına dairesel bir alan
çizilir ve noktanın bulunduğu yerden dairesel alan sınırına doğru 1’den 0’a doğru giden matematiksel
bir fonksiyon uygulanır. Kernel Density aracı Kernel metodunu kullanır.
1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File>Open yardımıyla C:\ UYGULAMA_VERILERI\10.2 dizininden Yogunluk.mxd ArcMap
çalışma dosyasını çağırınız
3. Ana menüden “Geoprocessing” menüsüne tıklayınız ve “Environments” penceresini açınız.
4. Açılan “Environments Settings” penceresinden “Processing Extent” sekmesine gelerek Extent
seçeneğini “Same as layer Ilce_Alan” olarak ayarlayınız. Böylelikle Yogunluk.mxd projesinde
yapılacak tüm analizlerde çalışma alanı sınırını İlçe Alan katmanına göre belirlemiş olacaksınız.
5. ArcToolbox arayüzünden Spatial Analyst Tools sekmesindeki “Density” seçeneğineden “Kernel
Density” analiz aracına tıklayınız.
6. Açılan pencerede “Input point or polyline features” alanından Mahalle_Nokta katmanını seçiniz.
Population field alanından Toplam_Nufus’u seçiniz.
Bu alan yoğunluk analizinin hangi kritere göre yapılacağını belirler. Bu uygulamada yoğunluk analizi
toplam nüfusa göre yapılacaktır.
Search radius alanına 1000 yazınız. Böylece mahalle katmanındaki her bir noktasal değer 1000 m’lik
bir arama yarıçapına göre değerlendirilecektir.
Output cell size alanına 25 yazınız. Area units” kısmını km2 olarak belirleyiniz. Output raster alanından
C:\ UYGULAMA_VERILERI\10.2 klasörüne “Yogunluk.img” adını vererek kaydediniz.
OK butonuna basınız.
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7. Toplam nüfusun yoğun olduğu mahalleleri gösteren yoğunluk raster’ı table of contents’de ve data
view’de görüntülenir. Nüfusun yoğun olduğu mahalleler koyu renkle gösterilmektedir. Table of
contents’de yoğunluk katmanı üzerinde sağ tıklayarak Properties seçeneğine tıklayınız. Symbology
alanında Class sayısını 5 yapınız. OK butonuna basınız. Böylece yoğunluk raster’ı 5 ana grupta yeniden
sınıflandırılır.
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8. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\ UYGULAMA_VERILERI\10.2 altına Uygulama10.2.mxd
ismini vererek kaydediniz.
9. ArcMap arayüzünü değişiklikleri kaydetmeden kapatınız.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Mesafe Analizinin ne gibi faydası vardır?
2- Euclidean Distance analizini tanımlayınız.
3- ArcGIS for Desktop, her verinin extentini kendi sınırı olarak tanımlar. Bu sınırın
dışında işlem yapmak isteniyorsa ne yapılmalıdır?
4- Cost Path analizini tanımlayınız.
5- Cost Path analizinden Backlink verisinin kullanılma sebebi nedir?
6- Simple Density analizinin çalışma mantığı nedir?
7- Kernel Density analizinin çalışma mantığı nedir?
8- Yoğunluk analizlerinin kullanılmasındaki amaç nedir?
9- Simple ve Kernel denstiy yöntemlerinin ortak yönü nedir?
10- Cost Path analizinde Cost Distance verisinin kullanılma sebebi nedir?

Cevaplar
1- ArcGIS Spatial Analiz modulü, mesafe ölçümleriniz için, düz bir çizgi halinde mesafe
ölçümü ya da eğim, yolun durumu, arazinin kullanımı gibi etkileri de göz önünde bulundurarak
mesafe ölçümü gerçekleştirir.
Yapılan bu analizler, kullanıcılara, yöneticilere ya da karar vericilere ek kararlar sağlar, örneğin
yapılacak olan yeni bir yolun bir bölümü dağ sebebiyle kesintiye uğrayacaktır, bu yol ya dağın
etrafını dolaşarak ya da tünel açılarak devam etmelidir. İşte mesafe analizi size bu sonucu
verebilir, böylece sizin için daha az maliyetli olan seçimi gerçekleştirebilirsiniz.
2- Euclidean Distance aracı, mesafe analizi gerçekleştrien araçlar içinde en çok kullanılanıdır.
Burada amaçlanan, belirlenen mesafe içinde hücrelerin kaynağa olan en yakın uzaklığıdır.
Euclidean Distance ile, taşkın bölgelerinin tespiti, kıyı-kenar çizgisinin belirlenmesi,
karayollarının belirli bölgelere uzaklığı gibi analizleri gerçekleştirebilirsiniz.
3- Environment Settings - Processing Extend kısmından sınır olarak kullanılmak istenen
katman seçilmelidir.
4- Bir diğer mesafe analiz aracı “Cost Path” aracıdır. Cost Path aracı maliyete dayalı bir mesafe
analizi gerçekleştirir. Euclidean Distance ile hesaplanan mesafeye ek olarak, yüzeyde bir çukur
olduğunu düşünün ya da bir tepe bu bir maliyettir ve bu bilgiye göre hesaplama
gerçekleştirebilmektedir. Böylece yakınlık hesabını maliyet bilgisine göre yapabilmektedir.
Maliyet sizin belirlediğiniz kriterlerdir. Eğim, yükseklik, ormanlık alan maliyetinizi etkileyen
sebeplerden birkaçıdır.
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5- Hedefe yakınlık (backlink) verisi ise arazide bulunan her hücrenin hedefe (Rockbound Vadi)
en az maliyetle ulaşabilmesi gitmesi gereken yön bilgisini taşır. Bu da yine sizin
belirleyeceğiniz kritere göre oluşturulur, bu uygulamada eğime göre oluşturulmuştur.
6- Simple metotta hücre değerleri dairesel bir tarama alanına göre hesaplanır. Her bir hücre
değeri, tarama alanına giren nesne sayısı alanın büyüklüğüne bölünerek hesaplanır. Point
Density ve Line Density Simple metodunu kullanır.
7- Kernel metotta her bir hücreye değil örnek her bir nokta etrafına dairesel bir alan çizilir ve
noktanın bulunduğu yerden dairesel alan sınırına doğru 1’den 0’a doğru giden matematiksel bir
fonksiyon uygulanır. Kernel Density aracı Kernel metodunu kullanır.
8- Yoğunluk analizleri, nokta ve çizgi tipindeki detayların yoğunluğunu, km2 başına düşen
nüfus yoğunluğunu vb. gösterimler için en uygun analizlerdir. Örneğin polis merkezine gelen
çağrıların hangi bölgelerde yoğun olduğu, 65 yaş üstü nüfusun yoğunluğu, İstanbul’da işlenen
suçların nerelerde yoğun olduğu sorularının cevaplarını yoğunluk analizi hesaplamalarıyla
bulabilirsiniz. Yoğunluk haritalarında, yoğunluk yüzeyleri bir noktanın ya da biz çizginin
nerede fazlalaştığını gösterir.
9- Her iki metotta da yoğunluğu hesaplamak için dairesel bir bölge veya tarama bölgesi
kullanılır.
10- Sürüş zamanı (cost distance) verisi, arazinin durumuna, mevcut yollara göre, o arazide
yapabileceğiniz hızı hesaplar, örneğin eğimli bir arazide hızınız düşük olur, ya da bir yerde yol
varsa o yolda yeni yapacağınız yol ile birleşebilir, böylece maliyeti düşürmüş olursunuz.
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11. ENTERPOLASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygulama 11.1. (Inverse Distance Weighted (IDW) Yöntemi)
Uygulama 11.2.
Uygulama 11.2b.
Uygulama 11.3. (Kriging Yöntemi)
Uygulama 11.4. (Sürekli Yüzeylerin Doğruluğunun
Ölçülmesi)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uygulama 11.1. (Inverse Distance
Weighted (IDW) Yöntemi)
Uygulama 11.2.
Uygulama 11.2b.
Uygulama 11.3. (Kriging
Yöntemi)
Uygulama 11.4. (Sürekli
Yüzeylerin Doğruluğunun
Ölçülmesi)

Kazanım
Uygulama 11.1. (Inverse Distance
Weighted (IDW) Yöntemi)
Uygulama 11.2.
Uygulama 11.2b.
Uygulama 11.3. (Kriging
Yöntemi)
Uygulama 11.4. (Sürekli
Yüzeylerin Doğruluğunun
Ölçülmesi)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
IDW
Kriging
Spline
Yoğunluk Haritaları
Sürekli Yüzeyler
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Giriş
Inverse Distance Weighted (IDW) yöntemi her bir hücrenin civarındaki örnek veri noktalarının ortalama
değerleri vasıtasıyla, hücre değerlerini tahmin eden, bir enterpolasyon metodudur.
Hücreye en yakın olan örnek noktalara büyük ağırlık verilir. Tahmin lokasyonundan uzaklaştıkça,
noktaların etkileri azalacaktır. Çok uzak bir noktayı dikkate almak zararlı olabilir çünkü nokta tahmin
lokasyonundan oldukça farkı bir bölgede yer alıyordur. Çözüm; yeterli sayıda noktayı dikkate alıp küçük
alanlar için yüzey yaratmaktır. Nokta sayısı, örnek noktaların miktarı, dağılımı ve yüzey karakterine
bağlı olarak değişir.
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11.1. Uygulama 11.1. (Inverse Distance Weighted (IDW) Yöntemi)
Inverse Distance Weighted (IDW) yöntemi her bir hücrenin civarındaki örnek veri noktalarının
ortalama değerleri vasıtasıyla, hücre değerlerini tahmin eden, bir enterpolasyon metodudur.
Hücreye en yakın olan örnek noktalara büyük ağırlık verilir. Tahmin lokasyonundan uzaklaştıkça,
noktaların etkileri azalacaktır. Çok uzak bir noktayı dikkate almak zararlı olabilir çünkü nokta tahmin
lokasyonundan oldukça farkı bir bölgede yer alıyordur. Çözüm; yeterli sayıda noktayı dikkate alıp küçük
alanlar için yüzey yaratmaktır. Nokta sayısı, örnek noktaların miktarı, dağılımı ve yüzey karakterine
bağlı olarak değişir.
Bu uygulamada topraktaki kil miktarını hesaplayacaksınız. Örneklem alınmış bazı noktalarda kil
miktarları bulunmaktadır. Bu miktarlar örneklem katmanının sözel tablosunda yer almaktadır. Peki
hangi yöntemi seçmeniz gerekiyor. Kil toprakta çözünen en zor maddelerden olduğu için, yer altı suları
ile taşınması zor bir ihtimaldir, bu sebeple 50 km uzaklıktaki bir örneklem noktası hesaplanan hücrenin
değerini değiştirmeyecektir. Bu koşullarda kil miktarını hesaplamak istediğinizde IDW metodu en
uygun olacaktır.
1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\11.1 dizininden IDW.mxd ArcMap çalışma
dosyasını çağırınız.
3. ArcToolbox’da bulunan Spatial Analyst Tools/Interpolation/IDW aracına ulaşınız ve çift tıklayınız.
4. Input point features alanına sürekli yüzeyinizi oluşturacağınız örneklem noktalarını giriniz ve Z value
field olarak KılOran sütununu giriniz. Böylece kil değerlerinizi tanıtmış oldunuz. Oluşacak sürekli
yüzeyin kayıt yerini belirleyiniz ve IDW adıyla kaydediniz.

5. Ouput cell size yani hücre boyutunu 50 olarak belirleyiniz ve Power değerini varsayılan(2) olarak
bırakınız.

6. Search Radius alanı yüzeyin doğruluğunu artıracak olan en önemli bölümdür. Buradaki değerleri
doğru girmek çok önemlidir. Bu uygulama için Variable seçeneğini kullanınız ve ekran görüntüsünde
yer alan değerleri giriniz.
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Search radius için iki seçenek vardır. Bunlardan birisi Fixed diğeri ise Variable’dır.
Fixed metodu ile hesaplama belirli bir mesafe içinde gerçekleştirilir. Bu mesafenin içine giren
tüm noktalar IDW ‘ye göre hesaplamaya katılır. Ayrıca hesaplamanız için minimum bir nokta olmasını
istiyorsanız bu değeri de tanımlayabilirsiniz. Böylece analizinin gerçekçi olması için 8 örneklemin
hesaba katılması gerekirken, tanımladığınız yarıçapta bu örneklem sayısına ulaşamadınız zaman
yarıçapınız 8 örnekleme ulaşana kadar artar.
Variable metodunda ise öncelik örneklem noktalarına verilir, yarı çap her defasında değişir. Her
defasında 10 örneklem alarak hesaplama yapar. Eğer 10 km uzaklıktaki bir örneklemin etkisinin
olmasını istemiyorsanız limit değeri girmeniz gerekmektedir. Bu da 10. değeriniz 10 km’den uzaktaysa
hesaplamaya almayacağı anlamına gelir.
7. Environments Settings ile örneklem noktalarınızın dışında da hesaplama yapılmasını sağlayınız ki
havzanızın tüm sınırlarındaki kil değerini öğrenebilme imkanınız olsun. Aksi halde örneklem
noktalarınızın sınırında hesaplama kesilecek ve bazı bölgelerde yüzey oluşmayacaktır.
Aracı çalıştırınız. Oluşan sürekli yüzeyinizi ister sınırlara göre keserek, ister havza katmanını
görünmez yaparak görüntüleyiniz.
Identify aracı ile oluşan raster veriniz üzerinde herhangi bir hücreye tıkladığınızda o hücrenin kil
değerini görebilirsiniz.

8. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save butonuna tıklayınız ve Arcmap arayüzünü kapatınız.

11.2. Uygulama 11.2.
Bazı bölgelerde değişime etki eden önemli çevresel faktörler olabilir. Dağ sırtları, akarsular, fay
hatları, yollar bölgedeki dağılımı etkileyebilir. Bu etkiler IDW with Barrier yöntemi ile hesaplanabilir.
Böylece, örneğin bir akarsu etrafındaki değişimi gözlemleyebilirsiniz. IDW with Barrier yöntemi IDW
aracı ile birlikte gelmekte olup, opsiyonel bir seçenektir. Eğer engel olarak bir katman tanıtılırsa
hesaplama bu engele uygun olarak yapılacaktır.
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1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\11.2 dizininden IDW_Bariyer.mxd ArcMap
çalışma dosyasını çağırınız.
3. ArcToolbox’da bulunan Spatial Analyst Tools/Interpolation/IDW aracına ulaşınız ve çift tıklayınız.
IDW aracınızı bir önceki uygulamada bulunan parametrelerle aynı olacak şekilde doldurunuz ki
farklı gözlemleyebilesiniz.
4. Tüm değerleri bir önceki uygulamadaki gibi ayarlayınız ve Input barrier polyline features alanına
Akarsu katmanını tanıtınız ve aracı çalıştırınız.

Oluşan sürekli yüzeyinizi gözlemleyiniz.
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5. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save butonuna tıklayınız ve Arcmap arayüzünü kapatınız.

11.3. Uygulama 11.2b.

Bu uygulamada uygulama 11.1 ve 11.2 de oluşan sürekli yüzeylerin karşılaştırmasını
yapacaksınız.
1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\11.2b dizininden Karsılastirma.mxd ArcMap
çalışma dosyasını çağırınız.
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3 Toolbars/ Effects araç çubuğunu ArcMap arayüne ekleyiniz.
4. Effects araç çubuğunda effect uygulayacağınız katmanı (IDWBariyer) katmanını tanımlayınız ve
Swipe aracını aktif hale getiriniz.

Swipe aracı tanımlanan katmanın kaydırılmasını sağlayarak alttaki katmanı görüntüler.
IDWBariyer haritasını akarsunun olduğu bölgede aşağıya doğru kaydırınız. Değişimi gözlemleyiniz.

5. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save butonuna tıklayınız ve Arcmap arayüzünü kapatınız.

11.4. Uygulama 11.3. (Kriging Yöntemi)
Kriging, çok güçlü ve hassas olarak interpolasyon sağlayan bir metottur. Diğer bir deyişle
istatistiksel modellere dayalıdır. Uygun kullanım için ileri düzeyde istatistiksel bilgiye ihtiyaç
duyulmaktadır. Kriging metodu, “Ordinary” ve “Universal” olarak tanımlanmış iki seçeneğe sahiptir.
Kriging yöntemini diğer interpolasyon yöntemlerinden ayıran en önemli özellik, tahmin edilen
her bir nokta veya alan için bir varyans değerinin hesaplanabilmesidir ki bu tahmin edilen değerin güven
derecesinin bir ölçüsüdür. Bu şekilde kestirim hatasının büyüklüğü görüntülenebilir. Krigingin diğer bir
üstünlüğü ise ağırlıkların gelişi güzel bir kurallara göre belirlenmemesidir. Kriging metodunda değişim
her yerde sabit kabul edilir ve tepe ile vadiler oluşturulabilir.
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Bu uygulamada bir gölde kirlilik hesaplaması gerçekleştireceksiniz. Gölün bir tarafında kimyasal
atıkları olan fabrikalar, diğer tarafında ise park alanları bulunmaktadır.
1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\11.3 dizininden Kriging.mxd ArcMap çalışma
dosyasını çağırınız.
3. ArcToolbox’da bulunan Spatial Analyst Tools/Interpolation/Kriging aracına ulaşınız ve çift
tıklayınız.
4. Input point features alanına sürekli yüzeyi üreteceğiniz numune değerlerini ve Z value field kısmına
ise kirlilik bilgisinin olduğu numune katmanının kirlilik ismindeki sütununu tanıtarak
C:\UYGULAMA_VERILERI\11.3 klasörüne Kriging ismiyle kaydediniz.

5. Semivariogram properties verilerinizin istatistiksel olarak değerlendirilip, parametrelerin belirlendiği
alandır. Bu uygulamda litaratür çalışmları sonucunda en iyi sonuç veren parametreler sizin için
ayarlanmıştır. Kriging metodunu Ordinary olarak belirleyip, Semivariogram modeli Gaussian seçiniz.
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Ordinary Kriging:

•
•

Sabit, ama bilinmeyen ortalama değerler kabul edilerek hesaplamalar yapılır.
Ordinary kriging semivaryogramlar veya kovaryansları kullanabilir (otokorralasyonu
ifade etmekte kullanılan matematiksel formlar), transformasyonları kullanabilir ve
trendi uzaklaşatıralabilir, ölçüm hataları için izin verebilir.

Universal Kriging:

•
•

Universal Kriging, değerleri bilinmeyen katsayılarla bir eğim yüzeyini farz ederek veri
üretir
Yakınındaki komşu değerler yüzünden yerel etkilere izin verir.

6. Advanced Parameters.. butonuna tıklayarak Lag Size alanına 1300 olarak değiştiriniz.
7. Output Cell Size alanını 30 olarak değiştiriniz ve diğer parametreleri sabit bırakarak Extent
değişikliğini Göl alanına göre gerçekleştiriniz ve aracı çalıştırınız.
Lag Size Average Nearest Neighbor aracı kullanırak hesaplanmıştır. Sürekli yüzeyinizi
gözlemleyiniz ve bilinmeyen lokasyonların kirliliğini inceleyiniz.
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Parkların olduğu bölgeler kritik dğer olan 35 birimi geçmemekte bu sebeple bu park yerlerinde
herhangi bir uyarı yapmanıza gerek kalmamıştır.
8. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save butonuna tıklayınız ve Arcmap arayüzünü kapatınız.

11.5. Uygulama 11.4. (Sürekli Yüzeylerin Doğruluğunun Ölçülmesi)
Interpolasyon metodu ile oluşturulan yüzeylerin doğruluğu ve haritanın kullanılır olup olmaması
çok önemlidir. Geostatistical Analiz modulu, bulunan hata oranını belirtse de Spatial Analiz modülünde
bu işlem daha farklı gerçekleştirilmektedir.
Interpolasyon sonucunda oluşan sürekli yüzeylerde, mevcut numune noktalarında da hesaplama
yapılır. Oluşan yeni değerle ölçüm sonucu elde edilen değer karşılaştırılarak doğruluk saptanabilir.
Bu uygulamada bir önceki uygulama sonucunda oluşan sürekli yüzeyin doğruluğunu
irdeleyeceksiniz. Bunu mevcut noktaların değerleriyle, interpolasyon sonucunda yeniden hesaplanmış
olan değerlerle karşılaştırarak gerçekleştireceksiniz.
1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\11.4
çalışma dosyasını çağırınız.

dizininden Dogruluk.mxd ArcMap

3. ArcToolbox’da bulunan Spatial Analyst Tools/Extraction/Extract Values to Points aracına ulaşınız ve
çift tıklayınız.
Extract Values to Points aracı, nokta detaylarının altında bulunan raster verilerin değerlerini
detayın sözel tablosuna yazdıran araçtır. Bu araç, bir noktanın sıcaklık bilgisini, sıcaklık haritasından
yazdırmada, yükseklik, jeoloji gibi bilgileri mevcut raster verilerden detaya yazdırmada oldukça
kullanışlıdır.
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4. Input point features alanına numune noktalarını giriniz ve Input raster alanına da Kriging isimli sürekli
yüzeyi tanımlayınız. Yeni oluşacak katmanı C:\UYGULAMA_VERILERI\11.4 klasörüne S_Numune
ismiyle kaydediniz.
Interpolate values at the point locations seçeneğinin çekini atınız, böylece iki hücrenin
kesişiminde olan numune noktalarının değerlerini yazdırıken bu iki hücrenin ortalama değerini alarak
yazdırır. Oluşan yeni katmanın sözel tablosunu açınız ve inceleyiniz.

Bazı değerlerin gerçek değerine yakın bazı değerlerin ise çok yakın olmadığı görülmektedir. Eğer
Kriging metodunu uygularken, lag size ve Gaussian metodunu seçmeden varsayılan değerleriyle
hesaplama yapmış olsaydınız bu farkların daha fazla olduğunu gözlemleyebilirsiniz.
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Sizde bu testi gerçekleştimek için, numune noktalarından kriging metodu ile hiçbir parametreyi
değiştirmeden sürekli bir yüzey oluşturunuz ve Extract Values by Points aracı ile sağlama işlemini
gerçekleştiriniz. Bu iki tabloyu karşılaştırınız.
5. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save butonuna tıklayınız ve Arcmap arayüzünü kapatınız.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- IDW yönteminin çalışma mantığı nedir?
2- IDW analizi penceresinde Z value field alanı ne işe yaramaktadır?
3- IDW analizi penceresinde Search radius alanında ki seçeneklerden Fixed seçeneğinin
fonsiyonu nedir?
4- IDW analizi penceresinde Search radius alanında ki seçeneklerden Variable
seçeneğinin fonsiyonu nedir?
5- IDW with Barrier fonsiyonunun kullanım amacı nedir?
6- İki raster katmanı karşılaştırmak amacıyla kullanılan araç hangisidir?
7- Kriging analizini diğer enterpolasyon yöntemlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
8- Kriging yöntemi kaç farklı seçeneğe sahiptir.
9- Kriging analizinde Semivariogram properties alanı ne işe yaramaktadır?
10- Ordinary Kriging ve Universal Kriging arasındaki farklar nelerdir?

Cevaplar
1- Inverse Distance Weighted (IDW) yöntemi her bir hücrenin civarındaki örnek veri
noktalarının ortalama değerleri vasıtasıyla, hücre değerlerini tahmin eden, bir enterpolasyon
metodudur. Hücreye en yakın olan örnek noktalara büyük ağırlık verilir. Tahmin
lokasyonundan uzaklaştıkça, noktaların etkileri azalacaktır. Çok uzak bir noktayı dikkate almak
zararlı olabilir çünkü nokta tahmin lokasyonundan oldukça farkı bir bölgede yer alıyordur.
Çözüm; yeterli sayıda noktayı dikkate alıp küçük alanlar için yüzey yaratmaktır. Nokta sayısı,
örnek noktaların miktarı, dağılımı ve yüzey karakterine bağlı olarak değişir.
2- Bu alana yoğunluk haritasının üretilmesinde kullanılacak olan (nüfus vb.) veri girilmektedir.
3- Fixed metodu ile hesaplama belirli bir mesafe içinde gerçekleştirilir. Bu mesafenin içine
giren tüm noktalar IDW ‘ye göre hesaplamaya katılır. Ayrıca hesaplamanız için minimum bir
nokta olmasını istiyorsanız bu değeri de tanımlayabilirsiniz. Böylece analizinin gerçekçi olması
için örneğin 8 örneklemin hesaba katılması gerekirken, tanımladığınız yarıçapta bu örneklem
sayısına ulaşamadınız zaman yarıçapınız 8 örnekleme ulaşana kadar artar.
4- Variable metodunda öncelik örneklem noktalarına verilir, yarıçap her defasında değişir. Her
defasında örneğin 10 örneklem alarak hesaplama yapar. Eğer 10 km uzaklıktaki bir örneklemin
etkisinin olmasını istemiyorsanız limit değeri girmeniz gerekmektedir. Bu da 10. değeriniz 10
km’den uzaktaysa hesaplamaya almayacağı anlamına gelir.
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5- Bazı bölgelerde değişime etki eden önemli çevresel faktörler olabilir. Dağ sırtları, akarsular,
fay hatları, yollar bölgedeki dağılımı etkileyebilir. Bu etkiler IDW with Barrier yöntemi ile
hesaplanabilir. Böylece, örneğin bir akarsu etrafındaki değişimi gözlemleyebilirsiniz. IDW
with Barrier yöntemi IDW aracı ile birlikte gelmekte olup, opsiyonel bir seçenektir. Eğer engel
olarak bir katman tanıtılırsa hesaplama bu engele uygun olarak yapılacaktır.
6- Toolbar - Effects - Swipe aracı ile yapılmaktadır.
7- Kriging yöntemini diğer interpolasyon yöntemlerinden ayıran en önemli özellik, tahmin
edilen her bir nokta veya alan için bir varyans değerinin hesaplanabilmesidir ki bu tahmin edilen
değerin güven derecesinin bir ölçüsüdür. Bu şekilde kestirim hatasının büyüklüğü
görüntülenebilir. Krigingin diğer bir üstünlüğü ise ağırlıkların gelişi güzel bir kurallara göre
belirlenmemesidir. Kriging metodunda değişim her yerde sabit kabul edilir ve tepe ile vadiler
oluşturulabilir.
8- Kriging metodu, “Ordinary” ve “Universal” olarak tanımlanmış iki seçeneğe sahiptir.
9- Semivariogram properties verilerinizin istatistiksel olarak değerlendirilip, parametrelerin
belirlendiği alandır.
10Ordinary Kriging:
•
•

Sabit, ama bilinmeyen ortalama değerler kabul edilerek hesaplamalar yapılır.
Ordinary kriging semivaryogramlar veya kovaryansları kullanabilir (otokorralasyonu
ifade etmekte kullanılan matematiksel formlar), transformasyonları kullanabilir ve
trendi uzaklaşatıralabilir, ölçüm hataları için izin verebilir.

Universal Kriging:
•
•

Universal Kriging, değerleri bilinmeyen katsayılarla bir eğim yüzeyini farz ederek veri
üretir
Yakınındaki komşu değerler yüzünden yerel etkilere izin verir.
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12. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygulama 12.1. (Hücre Bazlı İstatistikler)
Uygulama 12.2. (Zone Bazlı İstatistikler)
Uygulama 12.2b.
Uygulama 12.2c. (Tabulate Area)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uygulama 12.1. (Hücre Bazlı
İstatistikler)
Uygulama 12.2. (Zone Bazlı
İstatistikler)
Uygulama 12.2b.
Uygulama 12.2c. (Tabulate Area)

Kazanım
Uygulama 12.1. (Hücre Bazlı
İstatistikler)
Uygulama 12.2. (Zone Bazlı
İstatistikler)
Uygulama 12.2b.
Uygulama 12.2c. (Tabulate Area)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
Zonal İstatistik
Hücre Bazlı İstatistik
Tabulate Area
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Giriş
Hücre bazlı istatistik fonksiyonu, iki veya daha fazla sayıdaki raster veriler üzerinde ilgili hücreler
arasındaki değişimleri veya eğilimleri hesaplamak için kullanılır. İlgili hücreleri karşılaştırmak için
istatistiksel metotlardan birini kullanır. Hücre bazlı istatistik fonksiyonu ile arazi kullanımındaki
değişimleri gösteren bir raster oluşturulabilir. Örneğin elinizde son 10 yılın nüfus değişimini gösteren
raster haritalar varsa, son 10 yılın ortalama nüfus dağılımını gösteren haritayı bu araçlarla
hesaplatabilirsiniz.
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12.1. Uygulama 12.1. (Hücre Bazlı İstatistikler)
Hücre bazlı istatistik fonksiyonu, iki veya daha fazla sayıdaki raster veriler üzerinde ilgili hücreler
arasındaki değişimleri veya eğilimleri hesaplamak için kullanılır. İlgili hücreleri karşılaştırmak için
istatistiksel metotlardan birini kullanır. Hücre bazlı istatistik fonksiyonu ile arazi kullanımındaki
değişimleri gösteren bir raster oluşturulabilir. Örneğin elinizde son 10 yılın nüfus değişimini gösteren
raster haritalar varsa, son 10 yılın ortalama nüfus dağılımını gösteren haritayı bu araçlarla
hesaplatabilirsiniz.
Türkiye’deki Son 5 Yıllık Hava Sıcaklığının Değerlendirilmesi:
Cell Statistics birden fazla raster veride bulunan değişimleri hesaplayan araçtır. Bu değişimler
maksimum, minimum, toplam medyan vb şeklinde olabilmektedir. Son 3 yılın en düşük değerleri cell
statistics aracı ile kolaylıkla hesaplanabilir.
Bu uygulamada Türkiye’nin son 5 yıllık sıcaklık değerlendirmesini gerçekleştireceksiniz. Bu
işlemi gerçekleştirebilmeniz için 5 yıla ait sıcaklık verilerinin olduğu haritalara ihtiyacınız olmaktadır.
Bu haritaları istasyonlardan aldığınız değerlerle IDW metodunu kullanarak oluşturabilirsiniz. Ardından
son 5 yılın maksimum sıcaklığı, 5 yılın ortalama sıcaklığı gibi analizleri gerçekleştirebilir, bilgiden yeni
bilgiler üretebilirsiniz.
1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\12.1 dizininden TR_Yagıs.mxd ArcMap
çalışma dosyasını çağırınız.
3. ArcToolbox’da bulunan Spatial Analyst Tools/Local/Cell Statistics aracına ulaşınız ve çift tıklayınız.
Araçtanda anlayacağınız üzere raster verileri araca tanıtmanız ve çalıştırmanız gerekmektedir.
4. Input rasters or constant values alanına 2008-2012 raster verilerini sırasıyla ekleyiniz ve kayıt yerini
C:\UYGULAMA_VERILERI\12.1 olarak belirleyerek CellStat adını veriniz.

5. Bir diğer kısım ise veriyi nasıl değerlendireceğinizin yanıtını bulacağınız alan. Son 5 yıllık maksimum
sıcaklığı mı, ortalama sıcaklığı mı yoksa sıcaklıkların standart sapmasını mı hesaplamak istiyorsunuz.
Bu uygulamada maksimum sıcaklık değerlendirileceği için maksimum seçeneğini seçiniz ve aracı
çalıştırınız.
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Türkiye’nin son 5 yıldaki maksimum sıcaklık 5 ile 29 derece arasında değişmiştir. Sıcaklık
değerleri gerçek veriler değildir, sadece eğitim amaçlı hazırlanmış rasgele değerlerdir.
6. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save butonuna tıklayınız ve Arcmap arayüzünü kapatınız.

12.2. Uygulama 12.2. (Zone Bazlı İstatistikler)
Bölge bazlı istatistikler, sadece belirlenen bölge içinde bir hesaplama yapar. Raster veri üzerinde
bölgeler belirlenir ve o bölgenin istatistiki bilgisi çıkarılır. Bu uygulamada suç haritası çıkarılmış bir
bölgeden, o bölgede bulunan ilçelere ait suç analizi gerçekleştirilecektir, böylece her ilçede meydana
gelen ortalama, maksimum vb. suç oranı bulunacaktır.
1. ArcMap arayüzünü açınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\12.2 dizininden Suc.mxd ArcMap çalışma
dosyasını çağırınız.
3. ArcToolbox’da bulunan Spatial Analyst Tools/Zonal/Zonal Statictics aracına ulaşınız ve çift
tıklayınız.
4. Input raster or feature zone data alanı için bölgeleri tanımlayacağınız katmanı yani ilçe katmanını
giriniz. Zone field olarak AdiNumarası sütununu seçiniz ki oluşacak tabloda ilçe adını gözlemleyebilin.

5. Input value raster alaı için elinizde bulunan raster veriyi tanmlamanız gerekmektedir. Suç yoğunluğu
haritasını buraya tanıtınız ve kayıt yerini C:\UYGULAMA_VERILERI\12.2 olarak belirleyerek Zonal
adını veriniz.
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6. Statistics type alanına inceleyiniz, bu uygulama için ALL seçeneğini seçerek aracınızı çalıştırınız.

Table of Contentse eklenen tabloyu açınız ve inceleyiniz. Bölgede bulunan tüm ilçelerin ortalama
suç analizi, minimum suç analizi ve diğer istatistiki bilgiler oluşturulmuştur.

12.3. Uygulama 12.2b.
1. File > Open butonunu kullanarak C:\UYGULAMA_VERILERI\12.2b klasöründe Zonal.mxd proje
dosyasını açınız.
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2. Table of contents’de Türkiye’ye ait daha önceden oluşturulmuş raster tabanlı yağış ve sıcaklık
haritaları vardır. Bu yağış haritası üzerinde seçilen illere göre yağış istatistiklerini zone bazında (seçilen
iller bazında) görüntülemek için Spatial Analiz’deki Zonal Statistics fonksiyonu kullanılacaktır.
3. Table of contents’de Tr_ILSinir katmanının çekini atınız ve data view’da görüntüleyiniz. Daha sonra
menü çubuğunda Selection altında Select by Attributes seçeneğine tıklayınız.

4. Açılan pencerede Layer alanında TR_ILSinir’ı seçiniz. Method alanında Create a new selection’ı
seçiniz. AD üzerinde çift tıklayınız ve Get Unique Values butonuna basınız. Sorgu alanına aşağıdaki
sorgu ifadesini yazarak Ankara, İzmir ve İstanbul illerini seçiniz. OK butonuna basınız.
5. ArcToolbox’da bulunan Spatial Analyst Tools/Zonal/Zonal Statictics as Table aracına ulaşınız ve çift
tıklayınız.

6. Input raster or feature zone data kısmına TR_ILSinir karmanı, Zone Field kısmına ise AD field’ı
seçilir. Input Value raster TR_Yagis olarak seçilir. Output table C:\UYGULAMA_VERILERI\12.2b
klasörü içerisine “Sonuc” ismi veriler. Statistics type kısmına “Mean” seçeneği girilerek analiz OK
tuşuna basılarak başlatılır.
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7. İşlem sonunda seçili illere ait yağış değerleri tablosal olarak ekrana gelir.

8. Table of contents’de TR_ILSinir katmanı üzerinde sağ tıklayarak Open Attribute Table seçeneğine
tıklayınız. Yağış tablosundaki field alanları ve seçilen üç ile ait min, max, range (değişim aralığı), mean
(ortalama), std (standart sapma), sum (toplam) yağış değerleri de TR_ILSinir katmanının öznitelik
tablosuna eklenmiştir.

12.4. Uygulama 12.2c. (Tabulate Area)
Bu uygulamada her bir eğim grubunun içinde kalan arazi kullanımını inceleyeceksiniz. Ormanlık
alanların ne kadarı 0-10 derece eğime sahip bölgelerde, yerleşim alanlarından 50-70 derece eğime sahip
bölgelerde dağılımı nedir sorularının cevabını bulacaksınız.
1. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\12.2c dizininden Egim_Arazi.mxd ArcMap
çalışma dosyasını açınız.
2. Eğim haritasının sözel tablosunu açarak inceleyiniz. 1 nolu value bilgisine sahip bölgelerin 0 -10
derece eğime sahip bölgeler olduğunu gözlemleyiniz.
3. ArcToolbox’da bulunan Spatial Analyst Tools/Zonal/Tabulate Area as aracına ulaşınız ve çift
tıklayınız.
4. Tabulate Area aracında hangi bölgenin içinde kalan değerlerin hesaplatılacağı çok önemlidir. Bu
uygulamada eğim gruplarının içinde kalan arazileri hesaplatacağınız için Input raster or feature zone
data alanına Eğim haritanızı tanıtınız. Zone Field olarak da Vaule yi seçiniz ki bölgeleriniz tanımlı olsun.
Eğim grubunda 4 bölge bulunmaktadır.

5. Input raster or feature class data alanı ise eğim grupları içinde kalan arazilerinizin değerlendirileceği
bölgedir. Yani 0-10 derece eğime sahip bölgelerde ne kadar ormanlık alan varın cevabını bulacağınız
alan. Bu sebeple bu Alana AraziKullanım katmanını tanıtınız.
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Class field olarak snf sütununu tanıtınız ki değerleri yorumlamanız kolay olsun.

6. C:\UYGULAMA_VERILERI\12.2c klasörüne TabulateArea adını vererek kaydediniz ve aracı
çalıştırınız.
Processing cell size mevcut verinizdeki hücre boyutunu kullanacağı için değiştirmenize gerek
yoktur. Eğer vektör verilerle bu analizi gerçekleştirmiş olsaydınız bu alanı boş bırakabilirdiniz.
Table of Contents’e tablonuz eklenecektir. Tablonuzu açınız ve değerlendirmenizi yapınız.
Eğimi 0-10 derece olan bölgelerde toplam 17085900 hücre bulunmaktadır. Bu değeri, hücre
boyutu olan 10 ile çarparsanız m2 cinsinden alanı da bulabilirsiniz. Hatta km2 olarakta bu hesaplamayı
gerçekleştirebilirsiniz.
7. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save butonuna tıklayınız ve Arcmap arayüzünü kapatınız.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.

295

Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.

296

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Hücre bazlı istatistik fonksiyonu ne amaçla kullanılır?
2- Cell Statistics ne amaçla kullanılır?
3- Zonal Statistics ne amaçla kullanılır?
4- Zonal Statistics penceresinde Statistics type alanı ne işe yaramaktadır?
5- Tabulate Area analizinde Processing cell alanının değiştirilmesine neden gerek yoktur?
6- Tabulate Area aracında bölge seçimi ile ilgili nelere dikkat edilmelidir?
7- Cell Statistics penceresinde Overlay statistics ne işe yaramaktadır?
8- Cell Statistics penceresinde kendisinden istatistik üretilmek istenen veriler hangi alana
girilir?
9- Türkiye'de 5 yıllık hava sıcaklığını değerlendirmek için hangi istatistik aracını
kullanılmalıdır?
10- Türkiye'de gerçekleşen suçların il veya ilçelere göre istatistiksel analizini yapmak için
hangi araç kullanılmalıdır?

Cevaplar
1- Hücre bazlı istatistik fonksiyonu, iki veya daha fazla sayıdaki raster veriler üzerinde ilgili
hücreler arasındaki değişimleri veya eğilimleri hesaplamak için kullanılır. İlgili hücreleri
karşılaştırmak için istatistiksel metotlardan birini kullanır. Hücre bazlı istatistik fonksiyonu ile
arazi kullanımındaki değişimleri gösteren bir raster oluşturulabilir. Örneğin elinizde son 10
yılın nüfus değişimini gösteren raster haritalar varsa, son 10 yılın ortalama nüfus dağılımını
gösteren haritayı bu araçlarla hesaplatabilirsiniz.
2- Cell Statistics birden fazla raster veride bulunan değişimleri hesaplayan araçtır. Bu
değişimler maksimum, minimum, toplam medyan vb şeklinde olabilmektedir. Son 3 yılın en
düşük değerleri cell statistics aracı ile kolaylıkla hesaplanabilir.
3- Bölge bazlı istatistikler, sadece belirlenen bölge içinde bir hesaplama yapar. Raster veri
üzerinde bölgeler belirlenir ve o bölgenin istatistiki bilgisi çıkarılır.
4- Bu alanda toplam, çarpım, standart sapma gibi istatistiksel bilgilerden hangisinin edinilmek
istediği seçilmektedir.
5- Processing cell size mevcut verinizdeki hücre boyutunu kullanacağı için değiştirmenize
gerek yoktur. Eğer vektör verilerle bu analizi gerçekleştirmiş olsaydınız bu alanı boş
bırakabilirdiniz.
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6- Tabulate Area aracında hangi bölgenin içinde kalan değerlerin hesaplatılacağı çok önemlidir.
Örneğin eğim gruplarının içinde kalan arazileri hesaplatacağınız zaman Input raster or feature
zone data alanına Eğim haritanızı tanıtmalısınız. Zone Field olarak da Vaule seçilmelidir ki
bölgeleriniz tanımlı olsun.
7- Verinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin seçimin yapıldığı alandır. Yani maksimum değer
ya da ortalama değer gibi istatistiklerden hangisinin üretilmek istendiği bu alanda belirlenir.
8- Input rasters or constant values alanına girilmelidir.
9- Cell Statistics aracı kullanılmalıdır. Çünkü Cell Statistics birden fazla raster veride bulunan
değişimleri hesaplayan araçtır.
10- Zonal Statistics aracı kullanılmalıdır. Bölge bazlı istatistikler, sadece belirlenen bölge
içinde bir hesaplama yapar. Raster veri üzerinde bölgeler belirlenir ve o bölgenin istatistiki
bilgisi çıkarılır.
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13. RASTER VERİLERİN YENİDEN SINIFLANDIRILMASI

300

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygulama 13.1.
Uygulama 13.2. (Vector to Raster)

301

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uygulama 13.1.
Uygulama 13.2. (Vector to Raster)

Kazanım
Uygulama 13.1.
Uygulama 13.2. (Vector to Raster)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
Vektor to Raster
Reclassify
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Giriş
Hücrelerinde ondalıklı değer barındıran rasterların tam sayı değer içeren rastera dönüştürülmesi
işlemidir. Tamsayı değer içeren (hücre değerlerinin tamsayı (1 gibi) değer içermesi) rasterların gösterge
tablosunun (Attribute Table) açılmasıdır. Ondalıklı değer içeren rasterlarda tablo açılmaz. Tablo
oluşması ve açılması belirli bir sınıfa göre gruplama (dissolve gibi düşünülebilir) işlemiyle beraber gelir.
Yani Reclassify aracına tabi tutulan ondalıklı değer içeren rasterlar, araç kullanımından sonra tamsayı
değer içerir. Bu tamsayı bir grupta tabloya yazılır ve rasterın tablodan da yönetilmesi sağlanır. Tek bir
sınıfa atanan tüm 1 değeri içeren hücreler artık kolaylıkla çakıştırılarak analiz edilebilir.
Bu uygulamada yeniden sınıflanan raster katmanlar daha sonra Raster Calculator veya Weighted
Overlay gibi araçlarda çakıştırma için kullanılabileceklerdir.
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13.1. Uygulama 13.1.
1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. Add Data butonuyla ve C:\UYGULAMA_VERILERI\13.1 dizininden ilk olarak elmali_dem.img ve
elmali_egim.img katmanlarını ArcMap projenize ekleyiniz.
Ekrana gelen Eğim katmanını inceleyiniz. Bunun içinde Layer Properties > Source sekmesine
tıklayarak Pixel Type (Hücre tipi) satırına göz atınız. Burada eğim rasterındaki hücrelerin ondalıklı
(float) değer içerdiğini okuyabilirsiniz. Bunun ikinci göstergesi olan katman üzerinde sağ klik > Open
Attribute Table seçeneğinin aktif/pasif olması durumudur. Seçenek pasif iken rasterdaki hücreler
ondalıklı değer içeriyor anlamına gelir. Diğer yöntem ise Identify aracı ile Eğim rasterı üzerinde bir kez
tıklamaktır, bu durumda açılan Identify penceresindeki Pixel value satırında 3.21 gibi değerler
görebilirsiniz. Bu durum da rasterın ondalıklı değer içerdiğinin göstergesidir. Adımların sonuna
gelindiğinde eğim rasterı yeniden sınıflandıktan sonra bu göstergeler kontrol edilerek rasterdaki değişim
net olarak gözlemlenebilir.

3. Eğim verisini yeniden sınıflandırmak (reclassify) için Reclassify aracına erişmeniz gerekmektedir.
Bunun için ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Reclass araç seti içinde bulunan Reclassify
seçeneğine çift tıklayabilirsiniz.
4. Açılan Reclass aracında Input raster parametresinde açılır oka tıklayarak “elmali_egim.img”
katmanını tanımlayınız. Bu parametre yeniden sınıflanmak istenen rasterı tanımladığınız parametredir.
5. Reclass field parametresinde açılır oka tıklayarak “Value” katmanını tanımlayınız. Bu parametre
yeniden sınıflanacak rasterdaki sütunu tanımladığınız parametredir.
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6. Reclassification (yeniden sınıflandırma) parametresi bu araç için en önemli parametredir. Yapılacak
sınıflandırma ve gruplama gibi işlemler bu parametre sayesinde belirlenebilir. Bu uygulama için
Classify butonuna tıklayınız. Ekrana gelen sınıfların düzenlenebileceği Classification penceresinde sınıf
aralıklarını aşağıdaki gibi düzenleyiniz. OK butonuna tıklayınız. Bu sayede yeniden sınıflanacak
sınıfları bir düzenlemiş oldunuz. Bu sınıf aralıklarına göre sonraki adımlarda yeniden sınıflandırma
işlemi yapılacaktır.

7. New Values sütununda en az eğimli olan 0-1 dereceli alanlara, yeni değer olarak 1 değeri atanmış
olacaktır. Bu değer çakıştırma işlemlerinde en uygun, en çok istenen sınıf anlamına gelecektir.
8. Output raster parametresinde Browse butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
C:\UYGULAMA_VERILERI\13.1 klasörüne erişerek oluşacak yeni rasterın adını “rec_egim” olarak
yazınız ve Save butonuna tıklayınız. Bu parametre ile yeniden sınıflanan raster verinin kaydetme yerini
ve ismini belirlemiş oldunuz.
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Buraya kadar olan adımlarda aralık verilen bir raster katman yeniden sınıflandırılarak tam sayı
değer içeren rastera dönüştürülmüştür. Değişiklikleri Identify aracı ile gözlemleyebilir veya yeni
katmanda tablo açılabilirliğini kontrol edebilirsiniz. Devam eden adımlarda Uygulama veri
çerçevesindeki elmali_dem raster katmanı yeniden sınıflandırılacaktır.

9. Table of Contents bölümünde eğim ve yeniden sınıflandırılmış eğim katmanını görünmez yaparak
sadece elmali_dem verisinin görüntülenmesini sağlayınız.
10. Dem raster verisini yeniden sınıflandırmak (reclassify) için Reclassify aracına erişmeniz
gerekmektedir. Bunun için ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Reclass araç seti içinde bulunan
Reclassify seçeneğine çift tıklayabilirsiniz.
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11. Açılan Reclass aracında Input raster parametresinde açılır oka tıklayarak “elmali_dem.img”
katmanını tanımlayınız. Bu parametre yeniden sınıflanmak istenen raster veriyi tanımladığınız
parametredir.
12. Reclass field parametresinde açılır oka tıklayarak “Value” katmanını tanımlayınız. Bu parametre
yeniden sınıflanacak rasterdaki sütunu tanımladığınız parametredir.
13. Reclassification (yeniden sınıflandırma) parametresi bu araç için en önemli parametredir. Yapılacak
sınıflandırma ve gruplama gibi işlemler bu parametre sayesinde belirlenebilir. Bu uygulama için
Classify butonuna tıklayınız. Ekrana gelen sınıfların düzenlenebileceği Classification penceresinde sınıf
aralıklarını aşağıdaki gibi düzenleyiniz. OK butonuna tıklayınız.

Bu sayede yeniden sınıflanacak sınıfları bir düzenlemiş oldunuz. Bu sınıf aralıklarına göre sonraki
adımlarda yeniden sınıflandırma işlemi yapılacaktır.
14. Ardından Reclassify penceresinde Reverse New Values butonuna tıklayınız. Bu sayede New Values
sütununda yüksekliği en az olan 20-50 metre yükseklikteki alanlara, yeni değer olarak 9 değeri atanmış
olacaktır.
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15. Output raster parametresinde Browse butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
C:\UYGULAMA_VERILERI\13.1 klasörüne erişerek oluşacak yeni rasterın adını “rec_dem.img”
olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız. Bu parametre ile yeniden sınıflanan raster verilerin kaydetme
yerini ve ismini belirlemiş oldunuz.

Buraya kadar olan adımlarda aralık verilen bir raster katman yeniden sınıflandırılarak tam sayı
değer içeren rastera dönüştürülmüştür. Değişiklikleri Identify aracı ile gözlemleyebilir veya yeni
katmanda tablo açılabilirliğini kontrol edebilirsiniz.
Artık üretilen bu iki raster bir çok çakıştırma ve çıkarım yapma gibi araçlarda rahatlıkla
kullanılabilir hale gelmiştir.
16. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\13.1 altına Reclass.mxd ismini
vererek kaydediniz.
17. ArcMap arayüzünü değişiklikleri kaydetmeden kapatınız.
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13.2. Uygulama 13.2. (Vector to Raster)
Vektör verilerin raster veriye dönüşümü sağlanarak mekansal analizlerde girdi rasterı olarak
kullanılması sağlanacaktır. Veriler daha çok raster formatta iken çakıştırıldığında daha doğru ve düzenli
sonuçlar elde edilerek, bu çıkan sonuçlar da ek olarak başka analizler ve işlemler yapılabilmektedir.
Çakıştırma veya birçok hücresel analiz raster veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu
yüzden analizde kullanılmak istenen birçok verinin vektörel formattan raster formata dönüştürülmesi
gerekmektedir. Rastera dönüştürülen veriler artık hücrelerden oluştukları için üst üste gelme durumuna
göre hücresel birçok matematiksel fonksiyon ve çakıştırma işlemine tabii tutulabilmektedir.
1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız.
ArcMap ile açılan Getting Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\13.2 dizininden 13.2.mxd ArcMap çalışma
dosyasını çağırınız.
3. Vektör katmanları rastera dönüştürmenizi sağlayacak araca erişmek için ArcToolbox > Conversion >
To Raster araç setinde bulunan Feature to Raster aracına çift tıklayınız.
4. Açılan Feature to Raster aracında Input features parametresinde açılır oka tıklayarak “Arazi”
katmanını tanımlayınız. Bu parametre rastera dönüştürmek istediğiniz katmanı tanımladığınız
parametredir.

5. Field parametresinde açılır oka tıklayarak “AKK” katmanını tanımlayınız. Bu parametre vektör
katmanı rastera dönüştürmede kullanılacak öznitelik sütununun tanımlandığı parametredir. Bu sütunda
bulunan değerler çıktı olarak üretilecek raster katmanın hücrelerine taşınacaktır.

6. Output raster parametresinden Browse butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
C:\UYGULAMA_VERILERI\13.2 klasörüne erişerek oluşacak yeni raster verinin adını
“arazi_raster.img” olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız. Bu parametre dönüşen raster katmanın
kaydedilme yeri ve isminin belirlendiği parametredir.
7. Output Cell Size değerine 20 değerini yazınız. Bu parametre oluşacak raster katmanın hücre
boyutlarının belirlendiği parametredir. Bu parametre daha sonrasında çakıştırma yapılacaksa oldukça
önemlidir. Çünkü çakıştırmada kullanılacak katmanların hücre boyutlarının aynı olması istenmektedir.
Buna göre diğer katmanların çözünürlüğüyle aynı değeri belirlemeniz daha sonraki çalışmalarınızda
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tavsiye edilir. Araç penceresinin aşağıdaki gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı
çalıştırınız.

Oluşan yeni katmanı hücre bazında görüntüleyebilecek kadar yakınlaştırınız. Oluşan yeni raster
Table Of Contents penceresinde en alta eklenecektir. Bu rasterı en üste taşıyınız.

Özellikle vektör sınırı takip eden hücrelerde vektörden rastera dönüşümün etkilerini
görebilirsiniz. Bunun için Ana menü > Windows >Image Analysis > Swipe gibi araçlar ile sıyırma
gerçekleştirerek oluşan yeni katmanı gözlemleyiniz.
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Buraya kadar olan adımlarda arazi kullanım kabiliyetleri haritasını vektör formattan raster
formata dönüştürmüş oldunuz. Devam eden adımlarda vektör Toprak verisi raster dönüştürülecektir.
8. Arazi vektör verisini de rastera dönüştürmede kullanılan Feature to Raster aracına erişmek için
ArcToolbox > Conversion > To Raster araç setinde bulunan Feature to Raster aracına çift tıklayınız.

9. Açılan Feature to Raster aracında Input features parametresinde açılır oka tıklayarak “Toprak”
katmanını tanımlayınız. Bu parametre rastera dönüştürmek istediğiniz katmanı tanımladığınız
parametredir.
10. Field parametresinde açılır oka tıklayarak “BTG” katmanını tanımlayınız. Bu parametre vektör
katmanı rastera dönüştürmede kullanılacak öznitelik sütununun tanımlandığı parametredir. Bu sütunda
bulunan değerler çıktı olarak üretilecek raster katmanın hücrelerine yazılacaktır.
11. Output raster parametresinden Browse butonuna tıklayınız. Açılan pencerede
C:\UYGULAMA_VERILERI\13.2 klasörüne erişerek oluşacak yeni rasterın adını “toprak_raster.img”
olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız. Bu parametre dönüşen raster katmanın kaydedilme yeri ve
isminin belirlendiği parametredir.
12. Output Cell Size değerine 20 değerini yazınız. Bu parametre oluşacak raster katmanın hücre
boyutlarının belirlendiği parametredir. Bu parametre daha sonrasında çakıştırma yapılacaksa oldukça
önemlidir. Çünkü çakıştırmada kullanılacak katmanların hücre boyutlarının aynı olması istenmektedir.
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Buna göre diğer katmanların çözünürlüğüyle aynı değeri belirlemeniz daha sonraki çalışmalarınızda
tavsiye edilir. OK butonuna tıklayarak aracı çalıştırınız.

13. Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save As… butonuna tıklayınız ve C:\UYGULAMA_VERILERI\13.2 altına Raster_Vektor.mxd
ismini vererek kaydediniz.
14. ArcMap arayüzünü değişiklikleri kaydetmeden kapatınız.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.

315

Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Hücrelerinde ondalıklı değer barındıran rasterların tam sayı değer içeren rastera
dönüştürülmesi için hangi araç kullanılmaktadır?
2- Ondalıklı değerler içeren rasterları tam sayı içeren rasterlara dönüştürme sebebimiz
nedir?
3- Dissolve aracı ne işe yaramaktadır?
4- Bir raster haritanın hücre tipi nasıl görüntülenir?
5- Reclassify aracına nereden erilişir?
6- Vector to Raster aracı ne amaçla kullanılmaktadır?
7- Analizlerde neden raster veriler vektör verilere göre tercih edilmelidir?
8- Vector to Raster işleminde Output cell size nedir ve neden önemlidir?
9- Feature to Raster işleminde Field alanı ne amaçla kullanılır?
10- Verilerin çakıştırılması işlemi hangi tip veri üzerinde yapılmaktadır?

Cevaplar
1- Bu işlem için Reclassify aracı kullanılmaktadır.
2- Ondalıklı rasterlarda öznitelik tabloları açılamamaktadır. Bu sebeple önce bu rasterların tam
sayı değerleri içeren rasterlara dönüştürülmesi gerekir.
3- Belirli bir sınıfa göre gruplamak amacıyla kullanılmaktadır.
4- Layer Properties > Source sekmesine tıklayarak Pixel Type (Hücre tipi) açılır. Hücre tipinin
tam sayı ya da float olup olmadığı buradan görülebilir.
5- ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Reclass araç seti içinde bulunan Reclassify seçeneğine
çift tıklayarak erişilir.
6- Vektör verilerin raster veriye dönüşümü sağlanarak mekânsal analizlerde girdi rasterı olarak
kullanılması amaçlanmaktadır.
7- Veriler daha çok raster formatta iken çakıştırıldığında daha doğru ve düzenli sonuçlar elde
edilerek, bu çıkan sonuçlar da ek olarak başka analizler ve işlemler yapılabilmektedir.
8- Bu alana oluşacak rasterın hücre boyutu girilmektedir. Eğer oluşacak raster katmanlar
birbirleriyle çakıştırılacaksa bu parametrenin aynı olması istenir.
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9- Bu alana vektör veriden raster veriye dönüşümde kullanılacak olan hücre değeri
seçilmektedir.
10- Verilerin çakıştırılması birçok hücresel analiz gerektirdiğinden daha çok raster veriler
üzerinde yapılmaktadır. Bu sayede çakıştırma sırasında dört işlem gibi temel araçlar
kullanılabilmektedir.
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14. RASTER VERİLERİN ÇAKIŞTIRILMASI

320

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygulama 14.1. (Raster Calculator - Raster Hesaplayıcı)
Uygulama 14.2. (Weighted Overlay)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uygulama 14.1. (Raster Calculator
- Raster Hesaplayıcı)
Uygulama 14.2. (Weighted
Overlay)

Kazanım
Uygulama 14.1. (Raster Calculator
- Raster Hesaplayıcı)
Uygulama 14.2. (Weighted
Overlay)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sözel Bilgi
Sözel Bilgi
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Anahtar Kavramlar
Raster Calculator
Weighted Overlay
Raster Çakıştırma
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Giriş
Raster Hesaplayıcı raster veriler üzerinde çoklu işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan güçlü bir
hesaplayıcıdır. Raster verileri piksel bazlı çakıştırmanızı sağlayan matematiksel fonksiyonları içerir.
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14.1. Uygulama 14.1. (Raster Calculator - Raster Hesaplayıcı)
Raster Hesaplayıcı raster veriler üzerinde çoklu işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan güçlü bir
hesaplayıcıdır. Raster verileri piksel bazlı çakıştırmanızı sağlayan matematiksel fonksiyonları içerir.

1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\14.1 dizininden 14.1.mxd ArcMap çalışma
dosyasını çağırınız.
3. Uygulama 13.2 de öğrendiğimiz yöntemi kullanarak Toprak, Jeoloji ve Arazi Kullanım Verilerini
aşağıdaki Öznitelik Bilgisine göre raster veri haline dönüştürünüz.

•
•
•

Toprak - BTG
Jeoloji – Simge 25
Arazi Kullanımı – Arazi Kod

326

4. Table of contents’de jeoloji, toprak ve arazi kullanımı raster verileri üzerinde sağ tıklayarak Open
Attribute Table seçeneğine tıklayınız ve bu raster katmanların öznitelik tablolarını açınız.

5. Raster hesaplayıcı kullanarak çakıştırma analizi yapmanızı sağlayacak araca erişmek için ArcToolbox
> Spatial Analyst Tools > Map Algebra > araç setinde bulunan Raster Calculator aracına çift tıklayınız.
6. Jeoloji katmanında SIMGE_25=Qa, toprak katmanında BTG=A ve arazi katmanında
ARAZI_KOD=BOZUK MEŞE olan yerler seçilecektir. Raster Calculator’da hesaplama yapmak için bu
öznitelik bilgilerine karşılık gelen piksel değerleri kullanılmalıdır. Yani;

•
•
•

Jeoloji katmanında; SIMGE_25=Qa öznitelik bilgisinin piksel değeri VALUE=5,
Toprak katmanında; BTG=A öznitelik bilgisinin piksel değeri VALUE=2,
Arazi katmanında ARAZI_KOD= BOZUK MEŞE öznitelik bilgisinin piksel değeri
VALUE=5’dir.

Raster hesaplayıcı formülünü aşağıdaki şekilde yazdıktan sonra, outpu raster alanına
C:\UYGULAMA_VERILERI\14.1 dizini seçerek “sonuc.img” yazınız ve OK tuşuna basınız.
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Table of contents’e ve data view’a piksel değeri 0 ve 1’den oluşan Calculation (Hesaplanan Raster)
raster katmanı eklenir. Sonuç raster’da piksel değeri 1 olan alanlar seçilen üç raster’da belirlenen
kriterlerin çakıştığı alandır.
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14.2. Uygulama 14.2. (Weighted Overlay)
Yer seçimi kullanım alanlarına örnekler verilecek olursa, en uygun bir tesisin yer seçimi, okulun,
alış veriş merkezinin, kentleşme alanlarının uygun yer seçimidir. Görüldüğü üzere arazideki noktasal
veya alansal herhangi bir yer seçim çalışması yapılabilir. Ek olarak çizgisel nesnelerde de (örneğin en
uygun yol yer seçimi) bu çalışmalar yapılabilir.
En uygun yer seçim çalışması için en büyük aşamayı verilerin toplanması ve analize hazırlanması
işlemi kapsamaktadır. Bu uygulamada veriler hazır olarak verilecektir. İlgili veriler önceki
uygulamalardaki Euclidean Distance, Slope, Reclassify araçları ile yapıldığı için aynı konuların tekrarı
yapılmamıştır.
Uygulamadaki katmanlar ve bunların kullanımı, amaca uygunlukları şu şekildedir:
İlk olarak Park katmanında, her bir parka olan uzaklık katmanı yeniden sınıflandırılarak RePark
isimli katman elde edilmiştir. Bu katman daha sonrasında kentleşme alanı çakıştırması için
kullanılacaktır. Kentleşme alanının parklara yakın olması istenmektedir.
Sonrasında Okul katmanında, her bir okula olan uzaklık katmanı yeniden sınıflandırılarak ReOkul
isimli katman elde edilmiştir. Bu katman daha sonrasında kentleşme alanı çakıştırması için
kullanılacaktır. Kentleşme alanının okullara yakın olması istenmektedir.
Üçüncü katman olan Eğim katmanı, sayısal yükseklik modelinde üretilen eğim katmanı yeniden
sınıflandırılarak ReEgim isimli katman elde edilmiştir. Bu katman daha sonrasında kentleşme alanı
çakıştırması için kullanılacaktır. Kentleşme alanının eğimi az olan yerlerde olması istenmektedir.
Son olarak Yol katmanında, her bir yola olan uzaklık katmanı yeniden sınıflandırılarak ReYol
isimli katman elde edilmiştir. Bu katman daha sonrasında kentleşme alanı çakıştırması için
kullanılacaktır. Kentleşme alanının yollara yakın olması istenmektedir.
Sonuç olarak bu 4 katman yukarıda istenen alanlara göre çakıştırma yapılarak en uygun yer seçimi
yapılacaktır. Bu çakıştırma işleminde her katmana belirli yüzdeler/ağırlıklar verilerek uygun yer tespiti
yapılacaktır. Daha sonrasında sizler de katman sayısı daha fazla olan bir çakıştırma analizi
gerçekleştirebilirsiniz, bu uygulamada örnek teşkil etmesi ve kolay anlaşılması açısından katman sayısı
az tutulmuştur.
1. Başlat > Tüm Programlar > ArcGIS > ArcMap 10.3.1 üzerine tıklayınız. ArcMap ile açılan Getting
Started penceresinde Cancel butonuna tıklayınız.
2. File>Open yardımıyla C:\UYGULAMA_VERILERI\14.2 dizininden 14.2.mxd ArcMap çalışma
dosyasını çağırınız.
3. Ekrana gelen RePark, ReOkul, ReEgim, ReYol katmanlarını çekip açıp kapatarak lejantlarıyla beraber
inceleyiniz.
4. Bu katmanları çakıştırmak için ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Overlay > Weighted Overlay
aracına çift tıklayarak açınız. Bu araç ile tanımladığınız katmanlara kolay bir şekilde ağırlık vererek
çakıştırma işlemini gerçekleştirebileceksiniz.
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5. Çakıştırmada kullanılacak katmanları Weighted Overlay aracında
ikonuna tıklayınız. Açılan
Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine RePark katmanını tanımlayınız.
Input field parametresine de açılır oktan Value sütununu ayarlayınız. OK butonuna tıklayınız. Bu araç
ile çakıştırmada kullanılacak katmanı ve bu katmana ait hangi sütunda yazan değerlerin çakıştırmaya
alınacağını ayarlamış oldunuz.
6. Çakıştırmada kullanılacak diğer katman için Weighted Overlay aracında
ikonuna tıklayınız.
Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine ReOkul katmanını
tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan Value sütununu ayarlayınız.

7. Çakıştırmada kullanılacak diğer katman için Weighted Overlay aracında
ikonuna tıklayınız.
Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine ReEgim katmanını
tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan Value sütununu ayarlayınız.
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8. Çakıştırmada kullanılacak diğer katman için Weighted Overlay aracında
ikonuna tıklayınız.
Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine ReYol katmanını
tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan Value sütununu ayarlayınız.
9. Çakıştırmada kullanılacak son katman için Weighted Overlay aracında
ikonuna tıklayınız.
Açılan Add Weighted Overlay layer penceresinde Input raster parametresine Arazi Kullanımı katmanını
tanımlayınız. Input field parametresine de açılır oktan LANDUSE sütununu ayarlayınız. Weighted
Overlay aracının aşağıdaki gibi olmasını sağlayınız ve adımlara devam ediniz.
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10. Çakıştırmada görüldüğü gibi Weighted Overlay Table parametresinde RePark katmanı için %
Influence (Yüzde Etkisi) sütununda RePark katmanı için 100 değeri bulunmaktadır. Bu sütuna yazılacak
değerler hangi katmana yüzde kaç etki vermek istediğinizi belirttiğiniz en önemli parametrelerden
biridir. Bu uygulama için aşağıdaki gibi yüzdeler veriniz. Bu yüzde değerini girmeniz için değeri
gireceğiniz hücreye bir kez sol klik yapmanız yeterlidir.
Buraya kadar olan adımlarda çakıştırmada hangi katmanın yüzde kaç etkiye sahip olacağını
ayarlamış oldunuz. Devam eden adımlarda çakıştırmada kullanılacak katmanlarda önem derecelerini
ayarlayabileceksiniz. Örneğin arazi kullanımında sulak alan gibi sınıflar çakıştırmada kullanılmamak
üzere kısıtlanacaktır.

11. Çakıştırmada ilk olarak RePark katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. RePark katmanı
satırını ikonunu kullanarak genişletiniz. Her sınıf için Scale Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki
gibi düzenleyiniz. Bunun için hücreye bir kez tıkladığınızda açılır ok aktif olacaktır.
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Burada RePark katmanı için 1 numaralı sınıf parklara yakın olan sınıftır (0-1000 metre).
Yapılacak çakıştırmada parklara yakın alanlar kentleşme için uygun bulunduğundan Scale Value
sütununda 1 değerine karşılık gelen ölçek değerine 5 değerini seçmiş oldunuz. Parklara uzak yerler
istenmeyen/uygun olmayan sınıflar olmadığı için Scale Value değeri düşmüştür. Anlaşıldığı gibi uygun
bulunan veya istenen sınıflara Scale Value sütununda en yüksek değeri tanımlamak çakıştırma için
önemli bir konudur. Bu bilgilere göre diğer katmanların uygun olma durumlarını araca
tanımlayabilirsiniz. Bu işlemin tam tersi de söz konusudur. En düşük değeri tanımlayabilirsiniz. Dikkat
etmeniz gereken tek husus, tüm katmanlarınızı aynı önem derecesine göre belirlemek ve üretilen sonucu
bu değerlere göre yorumlamaktr. Bu uygulamanın sonucunda üretilen yüzeyler 5’den aşağı doğru
gidildikçe istenmeyen bölgeleri size sunacaktır. Bir başka uygulamada ise 1 en çok istenen bölge iken
sayı artıkça bölgenin değer düşebilir.
12. Çakıştırmada ReOkul katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. ReOkul katmanı satırını
ikonunu kullanarak genişletiniz. Her sınıf için Scale Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki gibi
düzenleyiniz.

13. Çakıştırmada ReEgim katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. ReEgim katmanı satırını
ikonunu kullanarak genişletiniz. Her sınıf için Scale Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki gibi
düzenleyiniz.

Görüldüğü gibi eğimi az olan yerler analiz sırasında uygun yerler olarak belirtilmiş oldu.
14. Çakıştırmada ReYol katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. ReYol katmanı satırını
ikonunu kullanarak genişletiniz. Her sınıf için Scale Value sütununda yazan değerleri aşağıdaki gibi
düzenleyiniz.
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15. Çakıştırmada son olarak Arazi Kullanımı katmanı sınıfları için ayarlamalar yapılacaktır. Arazi
Kullanımı katmanı satırını
ikonunu kullanarak genişletiniz. Her sınıf için Scale Value sütununda
yazan değerleri aşağıdaki gibi düzenleyiniz.

Görüldüğü gibi sulak alan göl ve sulak alan gibi katmanlar Restricted (Kısıtlanmış) sınıf olarak
belirtilmiştir. Bu durum iki sınıfı çakıştırma sırasında kısıtlayarak analize hiç karıştırılmaması anlamına
gelmektedir. Diğer arazi sınıfları da kentleşme alanlarına çok uygun olmadığı için en düşük değerler
verilmiştir. Kıraç Arazi kentleşme alanları için uygun olduğu için en uygun sınıf olarak belirtilmiştir.
16. Diğer seçeneklerde herhangi bir değişiklik yapılmadan Output raster parametresinde Browse
butonuna tıklayınız. Açılan pencerede C:\UYGULAMA_VERILERI\14.2 klasörüne erişerek oluşacak
yeni rasterın adını “uygun_yer” olarak yazınız ve Save butonuna tıklayınız. Bu parametre ile oluşacak
en uygun yer raster katmanının kaydedileceği yeri ve ismi belirlemiş oldunuz. Araç penceresinin
aşağıdaki gibi olduğundan eminseniz, OK butonuna tıklayarak aracı çalıştırınız.
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Oluşan yeni uygun_yer katmanını gözlemleyiniz. Ekranı daha sade hale getirmek için RePark,
ReOkul, ReEgim, ReYol, Yollar gibi katmanlarının çekini kapatabilirsiniz.

Görüldüğü gibi istenen durumlara uygun şekilde yeni bir raster üretilmiştir. “uygun_yer”
katmanında renkleri değiştirerek daha uygun görünüme ulaşabilirsiniz.0 hiç bir şekilde yerleşimin
yapılmasının düşünülmediği yerler, 1 ise düşünülecek en son yerdir. 5 değerine sahip bölgeler ise
yerleşim için en uygun yerdir. Bazı uygulamalarda 5 adet önem derecesi belirlediğiniz takdirde 2 tane
sonuç üretilebilir (3-4) bu ilk tercihiniz olan 5 değerine uygun yerlerin olmadığı anlamına gelmektedir.
20 Buraya kadar yapmış olduğunuz işlemleri kaydetmek istiyorsanız Main Menu (Ana Menü) de yer
alan Save butonuna tıklayınız ve ArcMap uygulamasını kapatınız.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.

336

Uygulama Soruları
Bu bölümde uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- Raster çakıştırma için hangi araçlar kullanılmaktadır?
2- Raster hesaplayıcı ne amaçla kullanılmaktadır?
3- Raster hesaplayıcının en önemli avantajı nedir?
4- Raster hesaplayıcıya hangi komut yoluyla erişilir?
5- Raster hesaplayıcının ürettiği sonuç katman hangi veri tipindedir?
6- Weighted Overlay aracının kullanım amacı nedir?
7- En uygun yer seçiminde Weighted Overlay analizinde hangi katmanlar
kullanılmaktadır?
8- En uygun yer seçiminde Weighted Overlay analizinde katmanlar nasıl bir işleme tabi
tutulmaktadır?
9- Weighted Overlay aracına hangi komut yoluyla erişilir?
10- Weighted Overlay işleminde %Infuluence alanı hangi amaçla kullanılır?

Cevaplar
1- Raster Calculator ve Weighted Overlay olmak üzere iki araç vardır.
2- Raster Hesaplayıcı raster veriler üzerinde çoklu işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan güçlü
bir hesaplayıcıdır. Raster verileri piksel bazlı çakıştırmanızı sağlayan matematiksel
fonksiyonları içerir.
3- Bu araç kullanıcıya raster veriler üzerinde dört işlem gibi matematiksel fonksiyonları
kullanabilme olanağı sağlamaktadır.
4- ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Map Algebra > araç setinde bulunan Raster
Calculator aracına çift tıklanır.
5- Raster Calculator raster veriler üzerinde çalıştığı için ürettiği veri de raster formatındadır.
6- Yer seçimi kullanım alanlarına örnekler verilecek olursa, en uygun bir tesisin yer seçimi,
okulun, alış veriş merkezinin, kentleşme alanlarının uygun yer seçimidir. Görüldüğü üzere
arazideki noktasal veya alansal herhangi bir yer seçim çalışması yapılabilir. Ek olarak çizgisel
nesnelerde de (örneğin en uygun yol yer seçimi) bu çalışmalar yapılabilir.
7- Girdi katman olarak kullanıcının belirlediği kriterlere karşılık gelen katmanların analize
hazırlanmış raster formattaki son halleri kullanılır. Bunlar genellikle Mesafe Analizleri,
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Yoğunluk Analizleri gibi analizlere tabi tutularak elde edilmiş olan katmanların Reclassify
işlemine maruz kalmış halleridir.
8- Katmanların Reclassify işleminden geçirilmiş olan halleri yüzdeler/ağırlıklar ile çarpılarak
maliyet yüzey haritası (cost surface) elde edilir.
9- ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Overlay > Weighted Overlay aracına çift tıklayarak
erişilir.
10- Bu sütuna yazılacak değerler hangi katmana yüzde kaç etki vermek istediğinizi belirttiğiniz
en önemli parametrelerden biridir. Bir diğer deyişle hangi katmanın daha önemli olduğunu,
katmanlar arasındaki önem sırasını ya da önem durumunu belirlediğimiz sütundur.
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15. KAYNAKLAR
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools
https://www.arcgis.com/index.html
ArcGIS 10 Desktop Uygulama Dokümanları Kitabı, Esri Türkiye
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