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ÖNSÖZ
İnsanoğlu yüzyıllardır coğrafı/mekânsal bilginin (gerçeğin) karmaşık yapısını
anlamak istemiştir. Bu karmaşık yapıya ait bilgilerin elde edilmesi birçok faktörün birlikte
ele alınmasını gerektirmektedir. Doğa ile insanın karşı karşıya geldiği ve elbette insanın
bireysel olarak yetersiz kaldığı bu durumda, doğanın sahip olduğu karmaşık sistemin
ilişkilerine ait doğrulanabilir ve uygulanabilir bilgilerin elde edilmesi sürecinde modeller
önemli rol oynamaktadır. Modelleme ya da model kullanımı coğrafya çalışmalarında
geçmişten günümüze sıkça başvurulan araştırma metodarından biri olmuştur.
Teori ve model oluşturma/uygulama yaklaşımları coğrafi problemlerin ve süreçlerin
açıklanmasında kantitatif devrim ile başlamış ve gelişen bilgisayar teknolojileri ile birlikte
gelişerek devam etmiştir. 1980’li yıllarda başlayan CBS teknolojilerindeki gelişmelerle
birlikte mekânsal modclleme metotları yeni perspektifler kazanmış ve bilinmeyeni bulmada
önemli bir araç olmuştur.
Bu kaynakta CBS Tabanlı modellemenin temelllerini, içeriğini, amaçlarını ve farklı
yaklaşımları irdelenmiş olup CBS kullanıcılarının konumsal modelleme anlayışı kavramaları
yöninde yol gösterici olm gayesi güdülmüştür. Bu amaçla da CBS tabanlı modelleme konusu
ulusal ve uluslararası kaynaklar gözden geçirilerek bu çalışma hazırlanmıştır.
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YAZAR NOTU
Coğrafi Bilgi Sistemleri dersinde bir dönem boyunca incelenecek olan konular genel olarak
şunlardır: Modelleme Kavramı ve CBS, CBS'de Veri Modelleri, Raster Tabanlı Modelleme,
Yüzeysel Modellemeler, Hidrolojik Modellemeler, Yoğunluk Modellemeleri, İstatistiksel
Modellemeler, Konumsal Değişim Modelleme, Kriter Bazlı Modelleme.
Bu ders içerisinde CBS ile ilgili yukarıda verilen başlıklar 14 haftalık 14 bölüm içerisinde
sunulmuştur. Herbir bölümün öncesinde bölüm içerisindeki konulara ait ilgi uyandıran sorular, bu
bölümden elde edilecek kazanımlar ve konulara ait anahtar kavramlar verilmiştir. Bölüm
sonlarında da yine konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalar ve bu uygulamalara ait sorularla
birlikte, bölümün kısa özeti ve örnek sorular verilmiştir. Bölüm sonundaki çoktan seçmeli ve
boşluk doldurma soruları, bölümdeki konuların anlaşılıp anlaşılmadığını kavramanız için
hazırlanmış olup, sınavlara da hazırlık olması bakımından çözmeniz tavsiye edilmektedir.

viii

1. MODELLEME KAVRAMI VE CBS

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
1.2. Coğrafyada Modellerin Sınıflandırılması
1.3. CBS Kapsamında Modeller

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Coğrafi varlık ve olgular nasıl temsil edilebilir?

2)

Uzaktan Algılama ve CBS nedir ne işe yarar?

3)

CBS’de modelleme uygulamaları neden gereklidir?

4)

CBS’de modelleme türleri nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uzaktan Algılama

Uzaktan algılamanın
temellerinin anlaşılması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS’nin temellerinin
anlaşılması

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

CBS ve modelleme
ilişkisi

CBS ve modelleme
ilişkisi kavranılması

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Modelleme Tanımı ve
Türleri

Modelleme mantığı ve
içeriğinin öğrenilmesi

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

4

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Model
Uzaktan algılama
CBS
Konumsal Modelleme

5

Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gün geçtikçe kullanım ağını yaygınlaştırmakta; mekânın
dinamik yapısının anlaşılmasında ihtiyaç duyulan metodolojik eksikliği gidermeye yardımcı
olmaktadır. Coğrafya bilimi kapsamında CBS, farklı mekânsal analizlerle coğrafi olguların,
nedenlerinin ve süreçlerinin açıklanmasında; birbirleri arasındaki ilişkilerin tespitinde
kullanılan önemli bir araçtır. Mekânsal analiz çalışmalarında sıkça başvurulan temel
kavramlardan bir tanesi ise “model’’dir.
CBS’nin geniş uygulama alanları içerisinde önemli bir yere sahip olan modeller, belirli
bir zamansal ölçekte gerçek dünyaya ait coğrafi bilgilerin sorgulanması, analiz edilmesi ve
sunulması süreçlerine yönelik yöntemsel yaklaşımlardır. CBS kapsamında modeller, basit bir
veri tablosundan, analiz süreçlerine; mekânsal sorgulamalardan, ilişkisel yaklaşımlara kadar
farklılık göstermektedir. Bu bölümde CBS kapsamında modellere ve modellemeye tanıtıcı bir
bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Bu kapsamda CBS de uygulamaya konulmuş model çeşitleri
tartışılmış, bir mekânsal modelleme perspektifi olarak öncelikle CBS ve uzaktan algılama temel
kavramların irdelenmesi gerekmektedir.

6

1.1. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan algılama, hedef olarak kabul edilen ve ölçümü yapan algılayıcıdan uzakta
bulunan bir obje tarafından yansıtılan veya yayılan elektromanyetik enerjinin ölçülmesi ve
yorumlanmasıdır (Mather, 1999). Ayrıca, mekanik bir temas olmaksızın bir cisimden yayılan
ışınımın nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ile cismin özelliklerinin uzaktan ortaya
konması ve ölçülmesi şeklinde de tanımlanmaktadır. Uzaktan algılama çalışmaları için gereken
veriler, elektromanyetik alanlar ve kuvvet alanları içerisinde oluşan yansımaya, mekana ve
zamana bağlı farklılıkların ölçülmesi şeklinde de özetlenebilir (Sesören, 1999). Uzaktan
algılama biliminin bu özelliği; hızlı, doğru ve geleneksel ölçme yöntemlerine göre daha
ekonomik ve ayrıntılı bir araştırma olanağı sağlamaktadır.
Uzaktan algılama özellikle coğrafi sistemlerin durumunu ve değişimini değerlendirmek
için çok kullanışlı bir araçtır. Uzaktan algılamanın kullanım amacı beş başlık altında
değerlendirilebilir (Horning ve diğ., 2010):
1) Gözlem: Belirli bir türe ait habitat dağılış ya da yangın, fırtına gibi doğa olaylarını
tespit etmek ve tanımlamayı ifade etmektedir.
2) Analiz ve ölçme: Algılayıcılar yükseklik, verimlilik, bulut tipi oranı, kara ve su yüzey
sıcaklıkları, yağış miktarı, rüzgar hızı ve su kalitesi gibi bazı biyolojik ve fiziksel
değişkeni ölçebilmektedirler. Bu değişkenlerden bazıları (ör.: yükseklik, sıcaklık,
vb.) direk ölçebilirken, ölçülemeyen diğerleri ise gelişimi gün geçtikçe ilerleyen
algoritmalar sayesinde ölçülebilmektedir.
3) Haritalama: Ekoloji içerikli çalışmalar konumsal ve coğrafi içerikli disiplinler olması
nedeniyle, belirli bir yerin belirli bir zamandaki koşullarını iki veya üç boyutlu olarak
belgeleyen haritalamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı da sahip olduğu özellikleri
gereği uzaktan algılama kolaylıkla yerine getirebilmektedir. Bu kapsamda en iyi
örnek arazi örtüsü haritalarıdır.
4) Zamansal ve konumsal izleme: Uzaktan algılamanın arşiv özelliği sayesinde hedefin
sadece belirli bir zamandaki durumu tespit edilebildiği gibi zaman içindeki göstermiş
olduğu değişimde tespit edilebilir ve böylelikle izlenebilmektedir. Hatta bu değişim
göz önüne alınarak gelecek için tahminler oluşturulabilmektedir.
5) Karar destek: Yukarıda anlatılan diğer dört özelliği kullanılarak üretilen uzaktan
algılama verileri entegre edilerek yönetimsel, yasal, uygulamalı, politik, optimal alan
ve koruma kararları üretilebilmektedir.
Uzaktan algılama konumsal modelleme kapsamında nadiren, örneğin yangın sonrası
yanmış alanların tespitinde olduğu gibi ekolojik zarar görmüş alanların gözlem ve tespitinde
kullanılsa da çoğunlukla durum tespitinde kullanılan yöntem ve modeller için girdi verilerinin
analiz, ölçme, haritalama, zamansal ve konumsal izlemelerinde kullanılmaktadır. Ek olarak
üretilen verilerin entegre edilerek sonuç kararlarının alınmasında CBS ile birlikte etkin
olmaktadır. Konumsal modelleme kapsamında kullanılan yöntemler ile UA dahilinde
üretilebilecek analizlere bazı örnekler şöyle sıralanabilir: Arazi örtüsü ve alan kullanımı
haritası, vejetasyona dair veriler (tür, kapalılık, bolluk, sağlık, yaprak alanı, su içeriği,
evapotranspirasyon vb. haritalar), topografya (yükseklik, eğim, bakı vb.), toprak nemi vb.
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Doğal kaynaklar, insanlar gibi bu kaynaklardan yararlanan tüm canlıların etkileşimleri
ve bu etkileşim sonucunda oluşan baskıların sonuçlarının bütününden oluşan ortam olarak da
tanımlanabilecek ekosistemler üzerindeki risklerin tespiti söz konusu bu tüm bileşenleriyle
kapsamlı olarak tespitiyle mümkündür. Bir ekosistemin tüm bileşenleri UA kapsamında tek tek
ortaya konulabilmekte fakat bu bileşenlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinden ortaya çıkan
ekosistemi tanımlamak için bu verilerinde birbirleriyle ilişkilendirilebilecek bir ortamda
sunulması gerekmektedir.
CBS yeryüzündeki fiziki ve beşeri olayları konu alarak, çok geniş anlamda karmaşık
bir bilgi yoğunluğu ile uğraşmaktadır. Bütün bu bilgilere sahip olup, onlardan daha fazla
yararlanmak ve coğrafi olaylar arasındaki ilişkileri anlayıp yorumlamak için mutlak suretle
organize edilmiş düzeneğe diğer bir deyişle bilgi sistemine ihtiyaç duyulur. Gelişen bilgi
teknolojisi ile bir anlamda bu ihtiyaç giderilmiş, “coğrafya”, “bilgi” ve “sistem” kelimelerinden
oluşan ve coğrafyayı konu alan CBS kavramı ortaya çıkmıştır (Yomralıoğlu, 2000). Sonuç
olarak CBS şu şekilde tam olarak ifade edilebilir: Coğrafya ile ilgili grafik ve grafik olmayan
verilerin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde çeşitli kaynaklardan toplanması,
depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi, yönetilmesi ve sunulması fonksiyonlarını bütünleşik
olarak yerine getiren coğrafi veri, donanım, yazılım ve personel bileşenlerinden oluşan bir
organizasyondur (Inal, 2006'dan Bank, 1994).
CBS tanımında da ifade edildiği gibi beş ana bileşenden meydana gelmektedir. Bunlar;
donanım, yazılım, veri, insan ve metottur. CBS’nin çalışmasını mümkün kılan bilgisayar ve
buna bağlı yan ürünlerin bütünü donanım olarak adlandırılır. Yazılım coğrafik bilgileri
depolamak, analiz etmek ve görüntülemek gibi fonksiyonları kullanıcıya sağlamak üzere
yüksek düzeyli programlama dilleri ile gerçekleştirilen algoritmalardır. Coğrafi varlıkların
sahip oldukları özellikler ile coğrafi olayların karakterleri veri olarak adlandırılır. CBS’nin en
son bileşeni olan metot ise, kurum içi veya kurumlar arasında coğrafi verilerin toplanması,
işlenmesi ve kullanıcıya sunulmasındaki standart yöntemlerdir. Kısacası verinin bilgiye
dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerin bütünüdür (Ekerci, 2007'den Bausmith ve
Leinhardt, 1998).
CBS'nin klasik yöntemlere göre sağladığı en büyük kazanç zaman ve maliyet açısından
daha kısa sürede daha ekonomik değerlendirme imkanı sağlamasıdır. CBS’nin kullanılması ile
maliyet/yarar kriteri dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığında, sistemin kullanıcısı olan
kurum ve kuruluşa, üretim arttırma ve maliyeti düşürme yararları ile birlikte uzun vadede
stratejik yararlar sağlamaktadır. Klasik yönetim sistemi ile CBS gibi otomatik yönetim
sisteminin tipik bir kümülatif maliyet-zaman karşılaştırılmasının yapıldığında (Şekil 1.1),
klasik yönetim sisteminde maliyetin zamanla arttığı gözlenmektedir. Bunun nedeni, iş hacmine
bağlı olarak zamanla artan eleman sayısı, ücretleri ve enflasyon baskısıdır. CBS’de ise,
maliyetin klasik yönteme göre başlangıçta yüksek olduğu, ancak zamanla bunun azaldığı
görülmektedir. Başlangıçtaki yüksek maliyetin nedeni, otomatik veri elde etme, teknoloji
yatırımı, uzman personel alımı ve eğitimi ve sistemin sürekli bakımıdır. Yatırımın azaldığı
yerde CBS eğrisinin aşağıya doğru saptığı görülmektedir. Bu nokta, CBS maliyetinin azaldığı
ve sistemden yarar sağlanmaya başlandığı anlamına gelmektedir (İnal, 2006).
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Şekil 1.1. Zaman İçinde CBS ve klasik yönetim sisteminin kümülatif maliyeti (İnal, 2006).
CBS’nin yararlarını nicelik bakımından ise şöyle sıralanabilir:
• CBS teknolojisinde veri tekrarı yoktur.
• Sayısal olarak elde edilen coğrafi verileri güncelleştirmek daha kolay ve ucuzdur.
• Verilere dayalı olarak istenilen bilgileri üretmek daha doğru ve daha hızlıdır.
• Uygun veri standardı ile bir başka CBS’den veri aktarmak yeniden üretmekten daha
ucuzdur.
• Kullanıcıya daha iyi karar alma imkanı verir.
• Üretimin artmasına yardımcı olur.
• Zaman, para ve insan gücü tasarrufu sağlar.
Nitelik bakımından ise CBS’nin yararları şöyle sıralanabilir:
• Bilgilerin paylaşımı: Farklı yönetim birimleri, kurum ve kuruluşlar arasında bilgilerin
paylaşımını sağlayarak birbirlerine ait bilgileri kullanmaya olanak sağlar.
• Bilgi fazlalığı, karmaşası ve tutarsızlığının önlenmesi: Bilgilerde hızlı değişim olması
ve buna paralel olarak güncelleştirme ihtiyacı, farklı yerlerde depolanan bilgiler
arasında tutarsızlıklara yol açar. CBS bilgi fazlalığını, karmaşasını ve tutarsızlığını
önler.
• Bilgilerin bir araya getirilmesi: CBS’nin önemli bir yararı, farklı birim, kurum ve
kuruluşların problemlere daha sistematik bir tarzda yaklaşmaları için gereken bütünleşik
etkinliği teşvik etmesidir.
• Bilgilerin sınıflandırılması: CBS yardımıyla bilgiler belli özelliklerine göre
sınıflandırılabilirler. Sınıflandırmalar çeşitli bilgilere ihtiyaç duyan birimlere
problemlerini çözmelerinde yardımcı olabilir. Örneğin yiyecek üreten bir firma, ürettiği
yiyeceğe talep ve nüfus özellikleri gibi coğrafi olarak dağılmış birçok değişkeni bir
araya getirip sınıflandırarak, bu değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını,
sonuçlara göre en iyi yatırım bölgesinin nereleri olduğu hakkında sağlıklı kararlar
alabilir.
Özetle konumsal modelleme gibi CBS içerikli tüm çalışmalarda CBS ve UA
entegrasyonu UA ile elde edilen verilerin, diğer (grafik veya grafik olmayan) verilerle birlikte
ya da ayrı olarak, aynı veritabanı içerisinde değerlendirilmesi imkanını sunmaktadır. Böylelikle
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söz konusu çalışmaların çok daha hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde sonuçlanmasını
sağlamaktadır.

1.2. Coğrafyada Modeller
Modellerin fonksiyon ve tanımlarındaki değişkenlik paralelinde farklı
sınıflandırmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Modelin girdi ve çıktıları, mekânsal ve
zamansal ölçeği, dijital veya somut olması gibi özelliklerine bağlı olarak farklı
sınıflandırmalara gidilmiştir. Bunlardan bir kısmı (Ackoff, 1964; Chorley ve Haggett, 1967;
Harvey, 1969; Demeritt ve Wainwright, 2005; Martin ve Bertazzon, 2010 ve Jorgensen ve Fath,
2011) modelleri coğrafya ya da doğa bilimleri genelinde, bir kısmı da (Berry, 2005; Longley
vd., 2005 ve Goodchild, 2005) CBS özelinde sınıflandırılmıştır.
Literatürde Coğrafya kapsamında sıkça değinilen model sınıflandırması Harvey (1969)
tarafından gerçekleştirilmiştir (Şekil 1.2). Harvey’e göre modeller, benzer doğal koşulların
temel alındığı doğal örnek sistem modelleri (1), gerçeğin ona en yakın şekilde somut olarak
modellendiği fiziksel sistem modelleri (2), birbirleriyle ilişkili olduğu düşünülen parçaların aynı
potada ele alınarak çözüme gidildiği genel sistem modelleri (3) olmak üzere üç ana başlık
altında toplanmaktadır.

Şekil 1.2. Coğrafya Kapsamında Model Sınıfları (Harvey, 1969)
Harvey bu üç ana sınıfı kendi içlerinde bazı alt gruplara ayırmıştır. Buna göre doğal
örnek sistem modelleri: Geçmişteki bir olaydan günümüzdeki durumlar için örnekler çıkaran
tarihsel örnek modelleri ve farklı yerlerde meydana gelmiş olayları dikkate alarak modellenen
mekânsal örnek modelleri şeklinde iki alt sınıfa ayrılmaktadır. Tarihsel örnek modeller
kapsamında gelişmiş ülkelerin deneyimlerini değerlendirerek endüstrileşme yolunda izledikleri
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süreci modelleyen Rostow’un ekonomik büyüme modeli örnek verilebilir (Rana, 2008).
Davis’in aşınım döngüsü modeli (Davis, 1899) ve Christaller’in merkezi yerler teorisi
(Christaller, 1933) ise mekânsal örnek modelleri çok güzel ifade eden iki modeldir (Rana,
2008).
Fiziksel sistem modelleri ise somut materyallerin kullanıldığı donanımsal modeller,
matematiksel sembollerle ifade edilen matematiksel modeller ve bazı pratik modellerin arazide
ya da laboratuardaymış gibi uygulanmasına izin veren deneysel tasarım modelleri şeklinde üç
alt grubu içermektedir. Bunlardan donanımsal modeller kendi içerisinde somut malzemelerin
kullanıldığı ve değişik ölçeklerde üç boyutlu olarak tasarlanan ölçek modelleri ve ölçekle
birlikte materyalinde farklılaştığı örneksel modeller olmak üzere iki alt gruba daha ayrılmıştır.
Yine matematiksel modeller de uygulanan modelin sonucunun önceden tahmin edilebildiği ya
da çıktıların kesin ve özgün sonuçlar verdiği deterministik modeller ve model girdilerin
gerçekte sonuca etki yaptığı kesin değil olmayan stokastik modeller şeklinde iki alt gruba
ayrılmaktadır.
Harvey’in diğer ana sınıflarından biri olan genel sistem modelleri de üç alt gruba
ayrılmıştır. Bunlar; kimi zaman deneysel sistem modellerine benzeyen, gerçeğin ona en yakın
şekilde sunulması amacıyla oluşturulan yapay sistem modelleri, kabaca gruplandırılmış doğal
süreçleri etkileyen faktörler arasında ilişkilerin tespitine yönelik oluşturulan parçalı sistem
modelleri ve modelin iç işleyişi hakkında hiçbir bilginin olmadığı, sadece sonucun elde edildiği
kara kutu sistem modelleridir.

1.3. CBS Kapsamında Modeller
Coğrafi varlıklar öklit uzayında yer aldıklarından kartezyen koordinatlarıyla
konumlandırılmaktadır. Öklit model ile de nokta, çizgi veya poligon olarak gösterilebilen
coğrafi varlıklar iki ya da üç boyutlu olarak CBS ortamına aktarılabilmektedir (Miller ve
Wentz, 2003). Bu nedenle CBS, coğrafi/mekânsal modeller ile coğrafi olgulara ait problemlerin
çözümünde sağladığı bu imkan ile farklı disiplin ve perspektifler arasında kurduğu köprü
nedeniyle önemli bir araçtır (Longley vd., 2005).
Model kelimesi CBS kapsamında temel olarak iki farklı anlam taşımaktadır. Bunlardan
ilki, veri modelleridir. Öz nitelik bilgisinin yer aldığı bir tablo veri modellerine basit bir
örnektir. CBS’de tablolar gerçek dünyadaki coğrafi varlıklara (akarsular, şehirler, volkanlar,
ülkeler vb.) ait özelliklerin belirli bir gruplandırma sistemiyle farklı sütunlarla gösterilen,
gerçek dünyadan soyutlanarak CBS içerisinde modellenen tablolardır. Veri modelleri
kullanıcıya somut yeryüzünün, gerçek dünyadan soyutlanarak bilgisayar ortamında
gösterilmesine imkân tanımaktadır (Goodchild, 2005).
Veri modelleri gerçek dünyanın nasıl sunulacağı ile ilgiliyken CBS’de bir diğer anlamda
modeller gerçek dünyanın nasıl işlediğiyle ilgilidir. Model, gerçek dünyada meydana gelen bir
ya da daha fazla sürecin soyutlanarak CBS yardımı ile sunulmasıdır (Goodchild, 2005).
Model sınıflandırmalarında coğrafya ölçeğinden CBS özeline inildiğinde Berry (2005)
CBS kapsamında modelleri, klasik kartografya kurallarına uygun olarak, coğrafi bilgilerin
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görselleştirilmesi sürecini kapsayan kartografik ve mekânsal modeller olarak iki temel gruba
ayırmıştır. Mekânsal modeller de kendi içerisinde ölçek, zaman, inceleme alanı, amaç, metot
gibi farklı karakteristik özelliklere bağlı olarak alt sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma
kavramsal olarak açıklayıcı olmakla birlikte bazı konularda eksik kalmaktadır. “CBS Devrimi”
ile birlikte farklılaşan ihtiyaçlar, metodolojik iyileşmeler ve teknolojik gelişmeler göz önüne
alındığında sınıflandırmanın yapıldığı döneme göre CBS, daha ileri seviyede analizlere imkân
tanıyan ve daha geniş kapsamlı bir çalışma alanını ifade etmektedir.
Bu açıdan bakıldığında Goodchild (2005) tarafından yapılan sınıflandırma güncel CBS
çalışmalarında uygulanan modelleri de kapsaması bakımından önemlidir. Goodchild, CBS
kapsamında modelleri: kartografik modeller ve ölçeksel modeller, dijital (sayısal) modeller,
ayrık modeller, sürekli modeller, bireysel modeller, birleşik modeller, hücresel otomasyon
(cellular automata), etmen tabanlı (agent based) modeller şeklinde gruplandırmışlar.
a) Ölçeksel modeller gerçek dünyanın minyatürleştrilerek somut şekilde temsili hale
getirilmesiyle oluşturulan modellerdir. Ölçek modeller günümüzde en çok kullanılan modeller
olmasına rağmen CBS kapsamında sıkça başvurulan bir yöntem değildir. Bunun sebebi doğal
olarak CBS’nin bilgisayar temelli soyut modeller için altyapısının olmasıdır (Longley vd.,
2005). İlk olarak McHarg (1969) basit bir teknikle bu modelleri kullanmıştır. McHarg, kâğıt
üzerine aynı alana ait ve aynı ölçekte iki harita çizmiş, daha sonra bu haritalar üzerinde
etkilenen (açık renk) etkileyen (koyu renk) olguları renklendirme metodu ile göstermiştir.
Haritaların bir ışık altında üst üste konulması ile de iki farklı olgunun (taşkın alanları ile
yerleşme) birbirleri ile ilişkisini mekânsal olarak tespit etmiştir. Basit anlamda katman
sisteminin kullanılması ile elde edilen bu model, günümüzde CBS yazılımları yardımıyla
rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Ancak iki teknik arasındaki fark birinin somut yani
ölçeksel modeller ile diğerinin bilgisayar temelli yani her bir katmanın dijital (sayısal) ifadelerle
gösterilmesidir.
b) Dijital modeller, tüm olguların bilgisayarlar tarafından yürütüldüğü modelleri ifade
etmektedir. Bu tür modellerin en önemli özelliği mesafe ölçümünün yapılamaması, diğer bir
ifadeyle klas ik ölçek sisteminin olmamasıdır (Goodchild ve Proctor 1997). Bunun yerine
coğrafi olgular mekânsal çözünürlük ile modele yansıtılmıştır. Örneğin 1:25.000 ölçekli bir
topografya haritasının sayısal ortama geçirilmesi ile elde edilecek hücresel verinin mekânsal
çözünürlüğü yaklaşık olarak 12.5 m. olacaktır (0.5 mmx25.000). Mekansal çözünürlüğün yanı
sıra özellikle sayısal modellerde önemli olan bir diğer nokta zamansal ölçek veya zamansal
çözünürlüktür. Örneğin, bir arazi değişimi modellemesi için uygun zamansal ve mekânsal
çözünürlüklerin seçilmesi gerekmektedir. Zamansal ve mekânsal ölçek gerçek dünya ile gerçek
dünyanın bilgisayar ortamında yapılandırılmış modeli arasındaki ilişkiyi belirlemektedir
(Goodchild, 2005).
c) Ayrık ve sürekli modeller, coğrafyanın yansıtılmasında iki temel yol olarak kabul
edilen ayrık nesneler görünümü (discrete-object view) ve sürekli alan görünümü (continuousfield view) yaklaşımlarını CBS kapsamında yansıtan modellerdir (Worboys ve Duckham,
2004). Ayrık nesneler görünümü yaklaşımında dünya sınırları tespit edilmiş nesneler dışında
boştur. Yeryüzü arabalar, evler, elektrik direkleri ve diğer ayrık objelerden meydana
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gelmektedir. En önemli özelliği objelerin sayılabilir olmasıdır (Longley vd., 2005). Örneğin,
Türkiye’de Göller Yöres i adında bir bölgenin bulunmasının sebebi sınırları belirli bir alanda
göl (nesne olarak göl) sayısının fazla olmasıdır. Sürekli alan görünümüne göre ise dünya,
yeryüzünün her hangi bir noktasında ölçülebilir ve farklılıklar gösterebilir çok sayıda
değişkenden oluşmaktadır. Bu nedenle yeryüzü sürekliliği olan bir alandır. CBS kapsamında
bu yaklaşımların yansımalarına bakıldığında, ayrık nesneler arasındaki süreçlerin
açıklanmasıyla sonuca ulaşmayı hedefleyen ayrık modeller ve atmosferik basınç, sıcaklık,
nemlilik, yükseklik gibi mekânın sürekliliğine ait değişkenlerin incelenmesinde rol alan sürekli
modeller şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Goodchild, 2005).
d) Bireysel modellere bakıldığında ayrık modellere benzer bir yaklaşım görülmektedir.
Bu tarz modellerde örneğin bir topluluğun davranışları her bir birey için tanımlanan kurallar ile
modellenmektedir. Bir başka ifadeyle bir arazi kullanımı modellemesi her bir karar verici
mekanizma için ayrı ayrı belirlenen kurallar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ancak bir kıyı
jeomorfolojisi çalışmasında plaj oluşumu modellenmesinde her bir kumun süreç içerisindeki
hareketine ait kuralların belirlenmesi mümkün değildir. Bu sebeple bireysel modeller, sürece
ait nesnelerin modelleme pratiğini etkilemeyecek sayıda olduğu durumlarda kullanılmaktadır
(Goodchild, 2005).
e) Bireysel modellerin tersine sistemi bir bütün olarak ele alan birleşik modeller,
özellikle beşeri çalışmalarda sıkça başvurulan bir yaklaşımdır. Birleşik modeller insanları
bireysel şekilde dikkate almayıp oluşturdukları bütünün (toplumun) hareketlerini anlamaya
çalışmayı hedeflemektedir.
f) Hücresel özdevinir modeller mekânsal değişimlerin belirli çözünürlüğe sahip ve her
bir birimin (hücrenin) durumunun bir rakam ile belirtildiği sayısal veriler ile gösterilen hücresel
(raster) tabanlı modellerdir (Goodchild, 2005). Bu tarz modellerde sonuçlar genellikle iki
ihtimal ile sınırlandırılmıştır (Gelişmiş = Gelişmemiş gb.). CBS ve hücresel özdevinir
sistemlerin entegre edildiği çalışmalar özellikle arazi kullanımı ve arazi değişimi çalışmaları
şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Li ve Yeh, 2002; Hegde vd. 2007 ve Okwuashi vd., 2012).
Bunların yanı sıra kentsel gelişme çalışmalarında da hücresel özdevinir modelleri
kullanılmaktadır (Batty vd. 1999). Kentsel gelişme çalışmalarında bu tarz modeller ile elde
edilen sonuç gelişmiş ya da gelişmemiş şeklinde olmaktadır. Modelin işleyişi sürecinde her bir
hücrenin bir sonraki model sonundaki durumu, hücrenin kendisinin ve komşu hücrelerin
özelliklerine bağlı olarak belirlenen kurallara göre belirlenmektedir. Örneğin eğer hücre şuanda
gelişmemiş durumda ise, ana ulaşım ağlarına, belirli faaliyetler için ayrılmış alanlara
yakınlığına ve o hücreye komşu hücrelerin gelişmiş olup olmadığı gibi belirlenen kurallara göre
sorgulanır. Bu sorgulamalara karşılık sistemin verdiği yanıta göre gelişmiş olarak belirlenir ya
da eğer bir hücre hâlihazırda gelişmiş ise, bir değişiklik yapılmaz.
g) Etmen tabanlı sistemler problem çözme amaçlı oluşturulmuş ve belirlenen etmenin
hedef ve kuralları çerçevesinde otomatik olarak sonuca ulaşmaya çalışan yazılımlardır
(Jennings, 2000; Ferber, 2005). Bu yöntem ile modellenen olguyu oluşturan ya da etkileyen
parçaların genel davranışlarını dikkate almayarak her birinin belirli durumlarda nasıl
davranacağı belirlenmektedir. Etmen tabanlı teknolojiler yapay zekâ, bilgisayar ağları, yazılım
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mühendisliği ve insan-bilgisayar etkileşimi çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır. Mekânsal
modelleme kapsamında ise etmen tabanlı sistemler (çoklu etmen sistemler) farklı nesnelerin
(insanlar, araçlar, hayvanlar, bitkiler vs.) örnek küçük hareketlerinden yola çıkarak genel
davranışlarının neler olduğunu temsil ederek ortaya koymayı amaçlayan sistemlerdir (Batty ve
Torrens, 2005). Sayısal modeller coğrafi analizlerin önemli bir parçası olarak görülse de,
CBS’nin yanı sıra mekânsal süreçlerin modellenmesinde çoklu etmen sistemlerinin kullanımı
jeomodelleme kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Albrecht, 2005). Etmen tabanlı
modeller CBS de çok farklı ve ilginç uygulamalarda yer bulmuştur. Örneğin Benenson (2004)
bu model yapısını şehirlerdeki ailelerin davranışlarını modellemede ve ev seçimlerinde etkili
olan faktörleri belirlemede kullanmıştır. Ayrıca arazi kullanımı ve arazi örtüsü çalışmalarında
arazi parçalanmalarına sebep olan temel faktörleri tespit etmek ve bu problemlerin doğal yaşam
ve canlı türleri üzerinde oluşturdukları problemleri ortaya koymak amaçlı kullanılmaktadır
(Ahearn, 2005; Parker, 2005; Taillandier vd. 2012). Bunların yanı sıra Dawson vd. yaptıkları
çalışmada sel riski olan alanların yönetimi amacıyla oluşturdukları sistemde etmen tabanlı
model yaklaşımını kullanmışlardır (Davson vd., 2011).
Bu tarz doğal sistemlerin karmaşıklığının açıklanması için oluşturulan modeller, farklı
yazılım dillerinin (FORTRAN, C++, vs.) CBS ile entegre halde kullanılması sürecini
gerektirmektedir. Ancak oluşturulan bazı platformlar (ArcGIS Agent Analyst, GAMA, ABS2,
NetLogo, JADE) yardımıyla da etmen tabanlı modelleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Yukarıda açıklanan model türleri arasında belirgin metodolojik farklılıklar olmasına
rağmen, tercih edilecek model türü kullanıcıyla beraber, ele alınacak konu ile de yakından
ilişkilidir. Söz konusu modeller sadece metodolojik olarak birbirlerinden ayrılmamakta aynı
zamanda araştırmacının inceleyeceği konuya uygunluğu bakımından da tercih sebebi
olmaktadır. Örneğin literatürde sıkça karşılaşılan RUSLE (Revised Universal Soil Loss
Equation) (Wischmeier ve Smith, 1978) sayısal formülle ifade edilen bir coğrafya modelidir.
RUSLE modelinde bireysel ya da birleşik modelleme yaklaşımlarının her ikisi kullanılarak
toprak kaybı hesaplaması yapılabilmektedir (Berry, 2005).
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Uygulamalar
1) Coğrafi varlık ve olayları daha iyi anlamak için neler yapılabileceğini düşününüz.
2) Coğrafi varlık ve olayları temsil etmek neden gereklidir ve faydalarını düşününüz.
3) CBS ve modelleme etkileşimi nasıl olmaktadır araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Coğrafi varlık ve olayları daha iyi anlamak için neler yapılabileceğini maddeler halinde
yazınız

2)

Coğrafi varlık ve olayları temsil etmek neden gereklidir ve faydalarını maddeler halinde
yazınız

3)

CBS ve modelleme etkileşimi nasıl olmaktadır, açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karmaşık doğal süreçlerin analizi, yorumlanması, gelecek ile ilgili tahminlerin elde
edilmesi gibi amaca sahip çalışmaların model süreçlerinin modellenmesi özellikle
değişkenlerin ele alınması sürecinde faydalı olmaktadır. Doğal süreçler hem dinamik hem de
farklı değişkenlerin söz konusu olduğu süreçlerdir. Değişkenlerin etki ağırlıkları ise gözlem
yoluyla elde edilemeyecek değerlerdir. Bu sebeple değişkenlerin istenilen yani gerçeği en yakın
biçimde yansıtacağı şekilde düzenlenmesi, farklı değişkenlerin bir arada ele alınması,
sorgulanması ve analiz edilmesi modellerinde modeller önemli rol oynamaktadır. Ancak
unutulmaması gereken nokta bir modelin başarılı sayılabilmesi için gerçeği en iyi şekilde
yansıtmasının modelleyen kişinin gerçeğe ait gözlemlerine bağlı olmasıdır. Bir başka ifadeyle
doğru gözlem, başarılı modellerin oluşturulmasını sağlamaktadır.
Coğrafi modelleme sürecinde CBS sağladığı zaman, maliyet, görsellik, model kolaylığı
gibi imkânları sayesinde, uygulamada önemli bir araç özelliğindedir. CBS ve bilgisayar
teknolojilerindeki gelişmeler modellerin sahip olduğu “gerçeğe optimum benzerlik”
yaklaşımını olumlu yönde etkilemiştir. Kâğıt haritaların katman mantığı ile kullanıldığı
çalışmalardan günümüz teknolojisi arasında geçen süre karşılaştırıldığında, CBS’nin ve
modelleme süreç ve işlevlerinin gelişimi net bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte çok
boyutlu verilerin kullanıldığı dinamik modellerde gözlenen bazı hatalar ve belirsizlik
problemleri, günümüzde CBS kapsamında model çalışmalarının temel problemleri olarak
görülmektedir.
Söz konusu problemlerin yanı sıra son yıllarda çok sayıda model geliştirilmiş olmakla
birlikte bu modellerin paylaşımı da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Modelleri
tanımlayan kabul edilmiş bir metot ve modeller için merkezi bir paylaşım alanı olmaması
onların ulaşılabilirliklerini önlemektedir. Bu kapsamda standartların getirilmesi ve çeşitli
modelleri belgeleyen kullanım yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yapılmaktadır. Diğer bir
ifadeyle, bu problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla modellerin ve yöntemlerinin paylaşımı
ya da daha genel olarak model objelerinin paylaşımı gelişmekte olan bir kavramdır.
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Bölüm Soruları
1) CBS’nin geniş uygulama alanları içerisinde önemli bir yere sahip olan modeller
aşağıdakilerin hangisi için direk kullanılmaz?
a) Coğrafi bilgilerin sorgulanması
b) Coğrafi bilgilerin güvenliği
c) Coğrafi bilgilerin analizi
d) Coğrafi bilgilerin depolanması
e) Coğrafi bilgilerin sunulması
2) Arşiv özelliği aşağıda verilen uzaktan algılama kullanım amaçlarından hangisine hizmet
eder?
a) Gözlem
b) Analiz ve ölçme
c) Zamansal ve konumsal izleme
d) Karar destek
e) Haritalama
3) Birbirleriyle ilişkili olduğu düşünülen parçaları ele alan modelleme türü hangisidir?
a) Üretim modelleri
b) Fiziksel sistem modelleri
c) Genel sistem modelleri
d) Mekânsal örnek modelleri
e) Yapay sistem modelleri
4) Aşağıdakilerden hnagisi ölçeksel modellerin bir özelliğidir?
a) Gerçek dünyayı minyatürleştirerek çalışır.
b) Tüm olguların bilgisayarlar tarafından yürütüldüğü modellerdir.
c) En önemli özelliği objelerin sayılabilir olmasıdır .
d) Bir topluluğun davranışları her bir birey için tanımlayan kurallara dayanır.
e) Beşeri çalışmalarda sıkça başvurulan bir yaklaşımdır.
5) Aşağıdakilerden hagisi hedef olarak kabul edilen ve ölçümü yapan algılayıcıdan uzakta
bulunan bir obje tarafından yansıtılan veya yayılan elektromanyetik enerjinin ölçülmesi ve
yorumlanmasıdır?
a) Optik
b) Ölçme
c) Değişim analizi
d) Uzaktan algılama
e) Coğrafi bilgi sistemleri
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6) “Uygulamada klasik yönetim ile CBS’nin tipik bir kümülatif maliyet-zaman
karşılaştırılmasının yapıldığında, klasik yönetimde maliyetin zamanla ………………
gözlenmektedir.” İfadesinde boş bırakılan yer için doğru ifade nedir?
a) azaldığı
b) yoğunlaştığı
c) değişmediği
d) ilerlediği
e) arttığı
7) Harvey’e göre modeller kaç ana başlık altında toplanmaktadır?
a) İki
b) Üç
c) Dört
d) Beş
e) Altı
8) Goodchild’e göre hangi modeller tüm olguların bilgisayarlar tarafından yürütülmektedir?
a) Ölçeksel modeller
b) Dijital modeller
c) Ayrık modeller
d) Sürekli modeller
e) Bireysel modeller
9) “RUSLE modelinde bireysel ya da …………… modelleme yaklaşımlarının her ikisi
kullanılarak toprak kaybı hesaplaması yapılabilmektedir.” İfadesinde boş bırakılan yer için
doğru ifade nedir?
a) Ölçeksel modeller
b) Dijital modeller
c) Ayrık modeller
d) Sürekli modeller
e) Birleşik modeller
10) Sel riski modellemesinde hanagi model daha yoğun kullanılır?
a) Ölçeksel modeller
b) Hücresel özdevinim modeller
c) Etmen tabanlı modeller
d) Sürekli modeller
e) Birleşik modeller

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) c, 4) a, 5)d, 6)e, 7)b, 8)b, 9)e, 10)c
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2. CBS'DE VERİ MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Veri Modelleri
2.1.1. Coğrafi Verilerin Bilgisayarda Gösterimi
2.1.1.1. Vektörel Veri Modelleri
2.1.1.2. Hücresel (Raster) Veri Modelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Coğrafi varlıkların bilgisayar ortamında CBS kapsamında nasıl temsil edilir?
2) CBS ortamında coğrafi varlıkların temsil edilmesinde ne tip modeller vardır?
3) Coğrafi veri modelleri nelerdir? Farkları, yapıları, avantaj, dezavantaj ve kullanım koşulları
nelerdir?

22

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma, araştırma, uygulama

Veri Modelleme Mantığı

Coğrafi varlıkların CBS
ortamında temsilinini
kavranması

Veri Modelleme Türleri

Coğrafi varlığın yapısına
uygun veri modeli seçebilme

Okuma, araştırma, uygulama

Veri modelleri
Dönüşümü

Veri modelleri arası
dönüşümlerin avantaj ve
dezavantajlarını anlama

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Coğrafi varlıklar

•

Coğrafi veri

•

Coğrafi veri modelleri

•

Vektörel

•

Raster

•

Veri dönüşümleri
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Giriş
Coğrafi bilgi sistemlerinin gerçekleşebilmesi ve böylelikle modelleme süreçlerinin
oluşturulabilmesi ancak uygun yapıda verilerin mevcut olmasına bağlıdır. Bu nedenle coğrafi
bilgi sistemlerinde veri önemli bir unsurdur. Veriler, grafik ve grafik olmayan nitelikte olup
farklı kaynaklardan değişik yöntemlerle toplanarak konumsal bilgi analizlerinde kullanılacak
hâle dönüştürülür.
Modelleme, CBS dahilinde ilk olarak coğrafi varlığın konumsal bilgi olarak CBS
ortamına aktarılması sürecinde veri modelleri olarak kullanılmaktadır.
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2.1. Veri Modelleri
Coğrafi varlıkların işlenebilmesi için bu varlıkların matematiksel gösterimlere
dönüştürülüp bilgisayar ortamına aktarılması gerekmektedir. Dönüşüm için öncelikle veriler,
grafik ve grafik olmayan veriler şeklinde iki guruba ayrılır. Daha sonra, özellikle grafik veriler
coğrafi veri elemanı şeklinde nokta, çizgi ve poligon biçiminde koordinatlarla tanımlanır.
Böylece koordinat bilgileri kolayca bilgisayara aktarılabilir. Öte yandan, coğrafi verilerin grafik
olmayan öz nitelik bilgilerinin tablosal dokümanlar şeklinde olduğu düşünülürse bunlar da
metinsel ifadelerle bilgisayar ortamına kolayca aktarılabilir.
Bundan sonraki aşamada, iki değişik yapıdaki veri gurubu arasında bir bağlantı (link)
kurularak tıpkı haritaların kullanıcıya sağladığı özelliklerinin aynı şekliyle dijital ortamda da
gerçekleşmesi sağlanır. Bunun sağlanabilmesi, gerçek dünyadaki coğrafi veri modelinin dijital
formlara dönüştürülerek bilgisayara yansıtılmasına bağlıdır.
Coğrafi veri modellerinin oluşumu, bu verilerin elde ediliş yöntemlerine bağlıdır.
Örneğin bir kente ait coğrafi veriler, klasik yöntemle hazırlanmış bir harita altlığında
bulunabileceği gibi bu kentin uydudan alınmış dijital bir uydu görüntüsü üzerinde de
bulunabilir. Bu durumda verilerin elde ediliş yöntemleri farklılık taşıdığından bu farklılığa bağlı
olarak verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ya da bilgisayarda bu şekilde modellenmesi
gerekmektedir.
2.1.1. Coğrafi Verilerin Bilgisayarda Gösterimi
Coğrafi verilerin bilgisayara aktarılması, bilgisayarda işlenmesi ve görüntülenmesi için
öncelikle söz konusu ham verilerin bilgisayarca anlaşılır hâle dönüştürülmesi gerekir. Bu
dönüşüm verilerin sayısal, diğer bir deyişle elektronik (dijital) forma getirilmesiyle
mümkündür. Dijital şekle dönüştürülen verilerin, bilgisayarda gerçek modeli yansıtabilmesi
için konumsal veri modellerinden biri tercih edilmeli ve yapısı buna göre tasarlanmalıdır.
Coğrafi bilgi sistemlerinde konumsal veri modelleri Şekil 2.1’de görüldüğü gibi iki
şekilde olmaktadır. Bunlar; “vektörel veri modeli” ve “hücresel (raster) veri modeli”dir.
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Şekil 2.1: Coğrafi veri modelleri
2.1.1.1. Vektörel Veri Modelleri
Coğrafi veriler, vektörel veri modelinde tıpkı bir çizgisel harita görünümüne sahiptir.
Bu görünümde, Noktalar; sabit alanların çok küçük boyutlu şekillerini, Çizgiler; süreklilik ve
alan özelliği gösteren yine çok küçük boyutlu coğrafi varlıkları, Poligonlar; homojen yapıya
sahip bütünlük gösteren coğrafi varlıkları temsil eder.
Poligon, çok kenar anlamına gelip birden çok çizginin birleşmesinden oluşur.
Dolayısıyla noktalar serisinden çizgiler, çizgiler serisinden de poligonlar meydana gelmektedir.
Bunun tam tersi olarak da poligonlardan çizgiler, çizgilerden de noktalar türetilebilmektedir.
Coğrafi varlığın gerçek modeldeki konumu, koordinat sisteminde (x,y) koordinat
değeriyle gösterilir: Vektörel veri modelinde de coğrafi varlıklara ait her konum yine bir (x,y)
koordinatına sahiptir. Noktalar tek bir koordinat ile temsil edilirken çizgiler ve poligonlar sıralı
koordinat serileriyle temsil edilir.
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Şekil 2.2: Vektörel veri modeli
Resim veya grafik kullanmaksızın nokta, çizgi ve poligon şeklindeki coğrafi varlıklar
sahip oldukları (x,y) koordinat değerleri ile sayısal olarak temsil edilebilir. Şekil 2.2'ye göre
elektrik direği “90,32” koordinatıyla bir nokta olarak; karayolu (35,5)-(50,45)-(45,98)
koordinat serisiyle bir çizgi olarak; bina (10,60)-(40,60)-(40,80)-(10,80)-(10,60) koordinat
serisiyle bir poligon olarak temsil edilir. Bu koordinat listeleri, sayısal anlamda coğrafi
özelliklerin bilgisayar ortamında saklanması ve işlenmesine yardımcı olacak yeterli anlamda
veri değerlerine sahiptir.
Vektörel veri modellerinin bilgisayarda saklanması: Değişik özellik gösteren coğrafi
varlıkların birbirinden ayırt edilebilmesi ve gerektiğinde bu verilere bilgisayar belleğinde
kolayca erişilebilmesi için her bir coğrafi varlık diğerlerinden bağımsız olarak tanımlayıcı özel
bir kimlik numarası ile adreslendirilir. Bu numara kod nu. veya identification (ID) olarak da
adlandırılır. Bir kez tanımlanan kod numarası, coğrafi varlığı tanımlayan koordinat serisiyle
ilişkilendirilerek koordinat değerlerinin hangi coğrafi varlığa ait olduğunu gösterir. Şekil 2.3'te
görüldüğü gibi nokta, çizgi ve poligon biçimindeki coğrafi elementler koordinat çiftleriyle
tanımlandıktan sonra her bir element için verilen kod numaraları yardımıyla bu veriler
bilgisayar ortamına aktarılarak tablo yapısındaki basit veri tabanlarında saklanır.
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Şekil 2.3: Vektörel verilerin koordinatlarla kodlanması
Coğrafi varlıkların çokluğu ve çeşitliliği itibarıyla bellek ihtiyacı ya da boyutu verinin
büyüklüğüne göre değişir. Örneğin birbirine komşu iki arazi parçasının bir harita üzerinde
çizilerek gösterildiği düşünülür ise haritadaki grafik çizim, bu iki arazi parçasının ortak sınırı
çakışık bir yapıda olduğundan ayrı ayrı değil sadece bir kez çizilir. Çizimle gösterimde durum
böyle iken bu iki arazi parçasının sayısal olarak gösteriminde, koordinatla tanımlama
yapıldığında, ortak sınıra ait koordinatların her biri, araziler için ayrı ayrı tekrarlanma
durumundadır. Sınıra ait koordinatların bilgisayar belleğinde saklanması hâlinde bir veri tekrarı
olacağından fazladan bellek kullanımı söz konusudur. Bu durumda aynı sınırı paylaşan
alanların yani komşu poligonların ortak sınırları tekrar tekrar bilgisayarda saklanmış olacaktır.
Bundan kaçınmak için vektörel yapıdaki veriler en basit şekilde, çizgi düğüm (arc-node) adı
verilen veri yapısına göre düzenlenip bilgisayar ortamında saklanır (Şekil 2.4).

Şekil 2.4: Vektörel verilerin koordinatlarla kodlanması
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Çizgi düğüm veri yapısı, düğümlerin çizgileri çizgilerin de poligonları oluşturma
prensibine dayanır. Aşağıdaki şekle göre düğümler bir çizginin başlangıç ve bitişindeki uç
noktalardır. Düğümler her zaman bir çizginin ucunda yer almayabilir. Tek başına herhangi bir
nokta da düğüm noktası olarak adlandırılır.

Şekil 2.5: Bir çizginin başlangıç ve bitişindeki uç noktalar olan düğümler
Çizgi (arc) ise iki düğüm noktası arasındaki sürekli hat olarak tanımlanır. İki düğüm
noktası arasında kalarak hat oluşturan çizgi, birbirini izleyen doğru parçalarının bir bütünü
şeklindedir. Çizgiyi oluşturan her bir doğru parçasının kesim noktasına verteks adı verilir.
Verteksler koordinatları bilinen başlangıç ve bitiş noktaları olup oluşturdukları çizgiye şekil
verir.
Vektörel verilerin bilgisayar ortamında daha az bellek kullanarak saklanabilmesi için
uygulanan çizgi-düğüm veri yapısı, kullanıcıların veri sorgulamasında daha esnek olabilmeleri
amacıyla iki değişik şekilde bilgisayarda depolanmaktadır. Bu veri yapıları “spagetti veri
yapısı” ve “topolojik veri yapısı”dır.
Spagetti Veri Yapısı: Spagetti veri yapısı Şekil 2.6'da gösterilmiştir. Coğrafi varlıklar;
nokta, çizgi ve poligon şekillerinden birine benzetilerek bilgisayarda depolanır ve sunulur. Bu
veri yapısında detaylar ya da varlıklar, sınıflarına göre kodlanabilir.

Şekil 2.6: Spagetti veri yapısı
Ortak sınırlar, spagetti yapıda bilgisayar belleğinde en az iki kez kaydedilir. Bu yüzden
çok uygun bir veri depolama veya gösterim şekli değildir. Coğrafi veri elementlerindeki
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süreklilik yapıları birbirinden bağımsız olarak düşünülür. Örneğin bir akarsu ile yolun
kesişmesinde ortaya çıkan kesişim noktası göz ardı edilerek yolun veya akarsuyun sürekliliği
kesintiye uğramaksızın devam eder. Ortaya çıkan yapı itibariyle bu tür veri yapıları spagetti
olarak anılır.
Spagetti Veri Yapısında bütün detayların, koordinat çiftleri ve detay kodları
kaydedilirken bu detaylar arasındaki komşuluk, sağda solda olma gibi yön bilgisi, detayın içte
veya dışta olma hâli gibi konumsal ilişkiler kaydedilmez. Örneğin bir arazi parseline komşu
parseller arasındaki komşuluk ilişkilerinin olup olmadığı araştırılmak istenirse böyle bir analiz
için veri tabanından doğrudan bir yanıt alınamaz. Bu durum spagetti veri yapısını topolojik veri
yapısından ayıran en belirgin özelliktir.
Topolojik Veri Yapısı: Harita üzerindeki bilgilerden yararlanarak değişik coğrafi
varlıkların birbirleriyle olan ilişkilerini yorumlamak ve gözlemek mümkündür. Örneğin temel
harita bilgisine sahip bir turist, haritayı kullanarak otelinden çıkıp ziyaret etmek istediği bir
müzeye kolayca varabilir. Bu eylem sırasında izlenen güzergâhtaki detayların metrik boyut
bilgilerinden ziyade güzergâh boyunca bulunan detayların birbiriyle olan komşuluk ilişkileri
dikkate alınır. Bu noktada haritadan yaralanma tıpkı bir kişinin yol tarifi yapması gibidir.
Örneğin otelin çıkış kapısından sonra sağa dönüp ana cadde boyunca postane binasına kadar
yürüyünüz, park çıkışındaki üç ana binadan ortada olanı müzedir gibi bir tanımlama aynı
zamanda haritadaki topolojik yapının da ifadesidir.
Topoloji, varlıkların metrik özelliklerinden çok birbirleriyle olan ilişkileri ile ilgilenen
bir matematik dalı olmasına karşın coğrafi bilgi sistemlerinde topoloji; coğrafi varlıkların
birbiriyle nasıl ve ne şekilde ilişkilendirildiğini geometriden bağımsız şekilde gösterme biçimi
olarak tanımlanır. Topolojinin temelinde bir matematik teorisi olan grafik teorisi vardır. Grafik
teorisine göre detaylar iki setin birleşiminden oluşur. Bunlar, düğüm noktaları seti ve çizgiler
setidir. Düğüm noktaları seti sınırlı sayıda eleman içerir ve boş olamaz yani en az bir elemana
sahip olması gerekir. Çizgiler setinin ise sınırsız sayıda elemanı vardır ve boş olabilir yani hiç
elemanı olmayabilir.

Şekil 2.7: Topolojik olarak eşit olan iki şekil
Yukarıda topolojik olarak iki eşit şekil görülmektedir. Bunların fonksiyonel olarak
ifadeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Düğüm noktaları seti = (a,b,c)

Çizgiler seti ={(a,b),(a,c)}
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Coğrafi varlıkların geometrik gösterimi, bu varlıkların uzay koordinatlarıyla
sabitleştirilmiş şekli olup varlık ilişkileri ancak koordinat bağlantısıyla belirlenir. Topolojik
gösterim ise Şekil 2.8'de görüldüğü gibi geometrik gösterimin esnek yapıya dönüşmüş hâlidir.

Şekil 2.8: Geometrik ve topolojik gösterimler
Topoloji, şekillerin büyüklük ve biçim özellikleri ile değil şekil bozulmaları karşısında
değişmeden kalan özellikleri ile ilgilenir. Gerçi kartografyada şekillerin bozulmasına izin
verilmez ancak burada sözü edilen özellikler, coğrafi verilerin yapılandırılmasında önemli
katkılar sağlayabilir. Topolojinin bu katkıları şöyle özetlenebilir:
• Veriye daha hızlı erişebilmek için varlık ilişkilerinin (çakışıklık, komşuluk) kolayca
tanımlanmasına yardım eder.
• Çakışıklık (detay tanımlarında ortak kenar veya ortak düğümün yer alması) bir kez
tanımlandığından ortak detayların bir yerde depolanması suretiyle veri fazlalığı en
aza indirgenir.
• Geometrik veriler boyunca yönlendirmeye yardımcı olur. Geometrik verinin kendi
içinde tutarlı kalmasını sağlar.
Topoloji mantığı coğrafi bilgi sistemleri için geliştirilen yazılımların en önemli
fonksiyonu niteliğindedir. Bir CBS yazılımında topolojiye olan gereksinimin en büyük nedeni
topoloji sayesinde bir ağ kapsamındaki bağlantıları, yönleri ve bağlantı noktalarına göre
modelleme, benzer özellikteki poligonların komşuluk ilişkileri, coğrafi özelliklerin bindirmesi
ve benzeri analitik fonksiyonların yerine getirilmesi gibi konum analizlerinin koordinat
bilgisine ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesidir. Daha özel anlamda aşağıdaki örnek analizleri
vermek mümkündür.
• Aynı noktayı paylaşan çizgiler (bir kavşakta bulunan yol adları gibi)
• Bir çizginin sağında ve solundaki poligonlar (bir karayolunun sağında ve solunda
bulunan mahalle isimleri gibi)
• Bir poligonu oluşturan çevresindeki çizgiler (bir tarlayı çevreleyen çitler gibi)
• Bir poligonun komşu poligonları (bir orman sahasını çevreleyen köyler gibi)
• Bir poligon içindeki poligon veya poligonlar (bir göldeki adalar veya bir kentteki
semtler, imar adalarındaki binalar gibi)
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Bunlara ilave olarak topolojik veri yapıları aşağıdaki soruların yanıtlanabilmesinde
yardımcı olmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A ilinde hangi mahalleler bulunur?
A köyünü çevreleyen yolun adı nedir?
X gölünün etrafındaki arazi sahipleri kimlerdir?
X ve Y arazileri birbirine komşu mudur?
Orman alanının etrafı tamamen su ile kaplımıdır?
A kentinden B kentine karayolu ile seyahat edilebilir mi?
X yolu hangi kente ulaşımı sağlar?
X su vanası hangi su güzergâhlarını kontrol etmektedir?
Hangi kadastro parsellerinde bina mevcuttur?
Otobüs ile-A merkezinden B merkezine hangi yoldan en kısa olarak gidilebilir?

Bir coğrafi bilgi sisteminde, temel topolojik fonksiyonları yerine getirmek için de üç
temel topolojik veri yapısı mevcuttur. Bunlar:
• Çizgi düğüm topolojik veri yapısı
• Poligon çizgi topolojik veri yapısı
• Sol sağ topolojik veri yapısı

Şekil 2.9: Poligon topolojik veri yapısı
Çizgi düğüm (arc-node) topolojik veri yapısı: Bağlantı yapısını bilgisayarda saklayan
bir topolojik veri yapısıdır. Bağlantı, herhangi bir güzergâh üzerindeki hatların birbirini nasıl
takip ettiği ve bu hatların bağlantı noktaları hakkında bilgi verir. Cadde ve sokak bağlantıları,
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metro ve demiryolu güzergâhları ile istasyonlar arasındaki ilişkiler, kanalizasyon, su, elektrik,
telefon hattı, akarsu-yol kesişimi gibi bağlantılar çizgi düğüm topolojik veri yapısıyla ifade
edilir. Her bir çizgi iki düğüm noktasından oluşur. Çizginin başlangıç ve bitiş durumuna göre
düğümden düğüme şekliyle çizginin bir anlamda akış yönünü gösteren liste oluşturulur.
Çizgiler mutlak suretle bir düğüm noktasında birleşir. Şekil 2.10'a göre 5, 6 ve 7 numaralı
çizgiler 2 numaralı düğüm noktasında birleşmektedir. Bu bilgiye dayalı olarak 5 numaralı hat
boyunca yapılacak bir seyahatin ancak 6 veya 7 numaralı hat boyunca devam edebileceği; buna
karşın 9 numaralı hat ile herhangi bir düğüm noktasında doğrudan birleşemediklerinden, 5'ten
9'a direkt bir geçiş olamayacağı da anlaşılmaktadır.

Şekil 2.10: Çizgi düğüm topolojik veri yapısı
Poligon çizgi (polygon-arc) topolojik veri yapısı: Alan tanımlama yapısını
bilgisayarda saklayan bir topolojik veri yapısıdır. Alan, poligon olarak da bilinen kapalı şekildir
ve bu kapalı şekli çevreleyen çizgiler ile sınırlandırılıp tanımlanır. Poligon çizgi topolojisi bir
anlamda kapalı alanlar ve bunları çevreleyen çizgiler arasındaki ilişkileri sağlar (bir gölü
çevreleyen yol güzergâhı, bir adayı çevreleyen deniz, bir parseli çevreleyen sınırlar, iki
mahalleyi birbirinden ayıran sınır gibi).
Alan tanımlama yapısı, poligon çizgi topolojik veri yapısıyla ifade edilir. Her bir
poligon birbirini izleyen (x,y) koordinat serisinden oluşur. Poligonda başlangıç ve bitiş noktası
aynı olduğundan kapalı bir şekil meydana gelir. Bu kapalı şekil alan bilgisine sahiptir. Ancak,
poligon çizgi topolojisinde koordinat yerine, poligonu çevreleyen çizgiler esas alınır. Buna
göre, numaralandırılan her bir poligona ait, o poligonu çeviren çizgilerin bir listesi oluşturulur.
Şekil 2.11'e göre 4, 6, 7,10 ve 8 numaralı çizgiler B kodlu poligonu oluşturur. Bu yaklaşım,
özellikle poligon bindirmesini ve aynı sınırı paylaşan poligonların sınır koordinatlarının
tekrarlanmasını önlemektedir. Örneğin, 6 numaralı çizgi, E ve B kodlu poligon sınırını
oluşturmasına karşın, 6 numaralı çizgi koordinat listesinde sadece bir kez yer almaktadır.
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Şekil 2.11: Poligon çizgi topolojik veri yapısı
Sol sağ topolojik veri yapısı: Geometrik varlıklar arasındaki komşuluk yapısını
bilgisayar ortamında saklayan bir topolojik veri yapısıdır. Komşuluk yapısı daha çok
poligonları çevreleyen komşu poligonlar hakkındaki bilgilerden oluşur. Poligonları çevreleyen
her bir çizgi mutlak suretle bir başlangıç ve bitiş noktasına sahip olduğundan bir anlamda her
çizginin akış yönü de belli demektir. O hâlde, her bir çizginin akış yönünün sağ ve solundaki
poligonların da adreslenmesi mümkündür. Buna göre komşuluk topolojisiyle herhangi bir
orman alanının etrafındaki tarlalar, bir göle komşu olan araziler, bir yola cephesi olan binalar
ve bunlar gibi poligonları ayıran yol, akarsu gibi çizgilerin yönleri sorgulanabilir. Komşuluk
yapısı, sol sağ topolojik veri yapısıyla ifade edilir. Sol sağ topolojik veri yapısında komşu
poligonlar, aralarındaki çizgiyi paylaşır. Şekil 2.12'de olduğu gibi E kodlu poligon 6 numaralı
çizginin sağında, B kodlu poligon da solunda yer almaktadır. Dolayısıyla 6 numaralı çizgi E ve
B kodlu poligonlar tarafından paylaşıldığından, E ve B poligonlarının komşu olduğu anlaşılır.
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Şekil 2.12: Sol sağ topolojik veri yapısı
2.1.1.2. Hücresel (Raster) Veri Modelleri
Coğrafi özelliklerin gösterimleri için kullanılan bir diğer veri modeli de hücresel ya da
diğer bir deyişle raster veri modelidir. Vektörel gösterim daha çok harita üzerindeki özelliklerin
çizgisel gösterimi şeklinde olurken raster gösterim, aynı coğrafi özelliklerin çekilmiş bir
fotoğrafı gibidir. Böyle bir fotoğrafın büyüteç altında incelenmesiyle görülecektir ki çok küçük
boyutta, farklı renklere sahip kare biçimindeki kutucukların bir araya gelmesiyle bütün bir
görüntü oluşmaktadır.
Fotoğraf özelliğine sahip bir gösterim şekli olan raster veri modelinde, herhangi bir
görüntü bütünü piksel veya hücre adı verilen seri hâldeki küçük boyutlu kutulardan ya da diğer
bir deyişle gridlerden meydana gelir. Gridler, aynı boyutta olup farklı renkte olabildikleri gibi
birbirini izleyen herhangi bir rengin tonları şeklinde de olabilir (Şekil 2.13).
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Şekil 2.13: Gerçek modelin hücresel (raster) gösterimi
Raster gösterimde farklı özelliklerin ayırımı, komşu piksellerin farklı renk değerleri
veya tonlamasıyla olur. Dolayısıyla her piksel taşıdığı özelliği yansıtmak ve diğer özelliklerden
ayırt edilmek üzere farklı bir renk koduna sahiptir. Varlıklar, yansıttıkları renk değerlerine göre
renk yelpazesindeki (renk ölçü cetveli) değerlere atanır. Bu renk yelpazesine renk veya görüntü
derinliği denir. Örneğin bir haritanın raster gösteriminde yollar açık gri tonda, binalar daha koyu
gri tonda ve park alanları daha açık bir gri ton da gösterilebilir. Bu gösterimler istenen
hassasiyete bağlı olarak görüntü kalitesini etkileyecek nitelikte olur.
Haritada gösterilen coğrafi varlığın gerçeği yansıtma gücü, diğer bir deyişle konum
hassasiyeti, harita ölçeğine ya da görüntünün elde edilme kalitesine bağlıdır. Raster gösterimde,
bu hassasiyet piksel boyutuna göre değişen ayırma veya çözünürlük gücü ile ölçülür (Şekil
2.14). Piksellerin boyutu, bilgisayar veya fotoğraf ortamında mikron biriminde ölçülürken
gerçek boyutu metre veya santimetre biriminde ölçülebilir. Piksellerin gerçek boyutuna yersel
çözünürlük adı verilir.

Şekil 2.14: Raster gösterimde çözünürlüğe bağlı değişimler
Raster veri modellerinin bilgisayarda saklanması Vektörel veri modellerinde olduğu
gibi raster modellerin de bilgisayar ortamında saklanabilmesi için konum yani koordinat
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bilgisine ihtiyaç vardır. Şekil 2.15'te görüldüğü gibi raster veri modelinde her bir konum ayrı
bir piksel ile ifade edilir. Bu tür raster gösterimlerde her bir hücrenin koordinatı, satır ve sütun
numarasıyla belirlenirken daima sol üst köşe başlangıç olarak alınır. Yatay eksen X (sütun),
düşey eksen Y (satır) olarak adlandırılır (Şekil 1.14).

Şekil 2.15: Raster gösterimde koordinat sistemi
Vektörel gösterimde olduğu gibi nokta, çizgi ve poligon şeklindeki coğrafi elementlerin
gösterimleri, raster veri modeliyle de ifade edilebilir. Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi
nokta; grid modelindeki tek bir piksel ile çizgi; lineer hâldeki bir dizi piksel serisiyle; poligon
ise bir birine komşu olan bir grup piksel ile gösterilir. Vektörel gösterimde çizgi
kalınlıklarındaki değişime bağlı olarak görüntü hassasiyeti değişirken raster gösterimde piksel
büyüklüğü görüntü hassasiyetini etkiler. Yine vektörde, sürekli bir çizgi yer yer kalınlık
değişikliği göstermesine karşın raster gösterimde böyle bir yaklaşım mümkün değildir. Piksel
büyüklükleri sabit olup tek bir hücrenin tamamı aynı coğrafi detay özelliğini taşımak
durumundadır. Bu bakımdan raster gösterimde başlangıçta piksel büyüklüğü tespiti büyük
önem taşır.

Şekil 2.16: Nokta, çizgi ve poligon şeklindeki coğrafi elementlerin raster gösterimleri
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Raster veri yapılarının gösterim gücünün artırılması için piksel boyutunun azaltılarak
piksel sayısının çoğaltılması ve renk derinliğinin artırılması gerekir. Ancak raster gösterim,
bilgisayarın belleğinde vektörel tekniğe göre daha fazla yer kaplar. Özellikle vektörel
gösterimde haritalarda boş alan olarak gözüken kısımlar, raster gösterimde dolu alan olarak
dikkate alındığından bu alanlar bellekte saklanmak durumundadır.
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Uygulamalar
1) CBS kapsamında vektorel dosyalar (nokta, çizgi, poligon) temin ederek inceleyiniz.
2) Bir CBS programı kullanarak kendiniz vektörel dosyalar (nokta, çizgi, poligon)
oluşturarak farklarını irdeleyiniz.
3) Farklı kaynaklardan raster veriler temin ederek bir CBS programı dahilinde açarak
inceleyiniz.
4) Bir CBS programı kapsamında vektörel ve raster verileri birlikte açarak farklarını
irdeleyiniz.
5) Vektörel veriler ve raster verilerin birbirlerine dönüşümleri yaparak süreçler hakkında
fikirler üretiniz.
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Uygulama Soruları
1) CBS kapsamında vektorel dosyalar (nokta, çizgi, poligon) hangi amaçlarla kullanılır?
2) Vektörel dosya (nokta, çizgi, poligon) türleri oluştururken neler farklıdır?
3) Raster verilerin yapıları nasıldır, hangi özellekleri açısından farklılık gösterirler?
4) Vektörel ve raster verileri arasındaki farklar avantaj ve dezavantaj olarak nelerdir?
5) Vektörel veriler ve raster verilerin birbirlerine dönüşümleri sırasında oluşan kazanç
ve kayıplar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Coğrafi bilgi sistemleri, coğrafi yapılara ait bilgilerin toplanması, depolanması, analiz
edilmesi ve sunulması süreçlerinin çok daha hızlı ve ekonomik yapılmasını sağlayan bir
sistemdir. Bu sistemin ilk adımı ise coğrafi varlıkların bilgisayar ortamında temsil edilmesi için
uygun veri modelleri kullanılarak coğrafi veriye dönüştürülmesidir. Bu kapsamda kullanılan
coğrafi veri modellerinin, coğrafi varlığın özellikleri ve çalışma konusunun amaç ve içeriğine
göre değişiklik göstererek tercih edilebileceği ortaya konulmuştur. Aynı zamanda irdelenen
farklı veri formatları arasındaki farklar yapısal, avantaj/dezavantaj ve kullanım koşulları
bakımından irdelenmiştir. Farklı veri modellerinin birbirlerine dönüştürülmes süreçleri de
incelenerek CBS kapsamında kullanım alanmarı vurgulanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Coğrafi veriler, vektörel veri modelinde tıpkı bir çizgisel harita görünümüne sahiptir.
Bu görünümde, nokta, çizgi ve poligonların temsil ettikleri ifadeler aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. Sabit alanların çok küçük boyutlu şekiller
II. Süreklilik ve alan özelliği gösteren yine çok küçük boyutlu coğrafi varlıklar
III. Homojen yapıya sahip bütünlük gösteren coğrafi varlıklar
a) II. Noktalar, I. Çizgiler, III. Poligonlar
b) I. Noktalar, III. Çizgiler, II. Poligonlar
c) I. Noktalar, II. Çizgiler, III. Poligonlar
d) III. Noktalar, II. Çizgiler, I. Poligonlar
e) II. Noktalar, III. Çizgiler, I. Poligonlar
2) “Coğrafi varlıkların CBS ortamında işlenebilmesi için bu varlıkların ………………..
gösterimlere dönüştürülüp bilgisayar ortamına aktarılması gerekmektedir.” İfadesinde
boş bırakılan yer için uygun ifade hangisidir?
a) Matematiksel

b) Fizksel

c) Kimyasal

d) Yapısal

e) Olgusal

3) Bir coğrafi bilgi sisteminde, temel topolojik fonksiyonları yerine getirmek için üç temel
topolojik veri yapısı mevcuttur. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan biridir?
I. Çizgi düğüm topolojik veri yapısı
II. Poligon çizgi topolojik veri yapısı
III. Yukarı aşağı topolojik veri yapısı
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III d) I ve II

e) I, II ve III

4) “Noktalar tek bir …………………. ile temsil edilirken çizgiler ve poligonlar sıralı
………………… serileriyle temsil edilir.” İfadesinde boş bırakılan yer için uygun ifade
hangisidir?
a) Enlem

b) Boylam

c) Koordinat d) Nokta

e) Çizgi

5) Bilgisayar belleğinde her bir coğrafi varlık diğerlerinden bağımsız olarak aldıgı
tanımlayıcı özel bir kimlik numarasına ne ad verilir?
a) No

b) ID

c) X

d) Y

e) Z

6) Aynı sınırı paylaşan poligonların ortak sınırları tekrar tekrar bilgisayarda saklanması
sonucu veri boyutunun büyümesini önleyen yöntem hangisidir?
a) Topoloji

b) Koordinat c) Çizgi-Sınır

d) Çizgi-Düğüm

e) Nokta-Çizgi

7) Bir çizginin başlangıç ve bitişindeki uç noktalarına ne ad verilir?
a) Düğüm

b) Nokta

c) Uç

d) Eşik

e) Sonbaş
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8) Aşagıdakilerden hangisi topolojik veri yapısının faydalarından değildir?
a) Veriye daha hızlı erişim sağlamak
b) Veri fazlalıgını engellemek
c) Geometrik veriyi daha tutarlı yapar.
d) Daha yüksek detay verir.
e) Şekillerin bozulması engeller.
9) Vektörel verilerin bilgisayar ortamında daha vermli saklanabilmesi için kaç çeşit veri
yapısı türü vardır?
a) iki

b) üç

c) dört

d) beş

e) altı

10) Raster veri gösterimlerinde her bir hücrenin koordinatı, satır ve sütun numarasıyla
belirlenirken başlama konumu neresidir? daima sol üst köşe başlangıç olarak alınır?
a) Sol üst

b) Sağ üst

c) Sol alt

d) Sağ alt

e) Orta merkez

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)c, 5)b, 6)d, 7)a, 8)d, 9)b, 10)a
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3. RASTER TABANLI MODELLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Temel Konumsal (Kartografik) Modeller
3.2. Ağ Modelleri
3.3. Geometrik ve İstatistiksel Modeller
3.4. Sayısal Arazi/Yükseklik Modelleri (SAM/SYM)
3.5. Zamansal Modeller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Konumsal modellemede raster verilerin önemi nedir?

•

Konumsal modelleme türleri nelerdir?

•

Amaca uygun konumsal modelleme tercihi nasıl yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konumsal Modelleme

Konumsal modelleme
içeriğinin kavranması

Okuma, araştırma, uygulama

Raster Bazlı Konumsal
Modelleme

Konumsal modellemede raster
veri mantığının algılanması

Okuma, araştırma, uygulama

Konumsal Modelleme
Türleri

Konumsal modelleme
türlerinin öğrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Konumsal modelleme

•

Konumsal modellemede raster kullanımı,

•

Konumsal modelleme türleri
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Giriş
Konumsal modelin en önemli özelliği CBS’de var olan verilerden yararlanarak yeni
veriler üretmektir. Konumsal modeller tek bir katman kullanılarak yapılabileceği gibi iki ya da
daha çok katman kullanılarak da elde edilebilir. Başlıca konumsal modeller şunlardır:
•

Temel konumsal modeler

•

Kartografik modeller

•

Ağ modelleri

•

Geometrik ve istatistiksel modeller

•

Sayısal arazi/yükseklik modelleri (SAM/SYM)

•

Süreç modelleri
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3.1. Temel Konumsal (Kartografik) Modeller
Temel konumsal modeller içinde tek bir katman kullanılarak yapılan modellerden en sık
kullanılanları, yakınlık modelleri ve interpolasyon teknikleridir. Sınır kaldırma modeli,
herhangi bir katmandaki alanların ortak öznitelik özelliklerine göre birleştirilerek yeni bir
katman oluşturulmasına denir.
Yakınlık modelleri herhangi bir coğrafi objenin başka bir objeye uzaklığının
hesaplanması ile oluşturulur. En yaygın yakınlık modellerinden biri tampon modelidir. Seçilmiş
bir coğrafi objenin etrafına (nokta, çizgi ya da alan) verilen mesafede tanımlanmış bir tampon
alan oluşturulmasından ibarettir.
İnterpolasyon ile herhangi bir katmanda bilinmeyen noktaların öznitelik değerleri,
komşuluklarındaki bilinen noktaların öznitelik değerleri kullanılarak bulunur. İnterpolasyon
polinom yöntemleri kullanılarak yapılabileceği gibi, Kriging gibi jeoistatistiksel yöntemler
kullanılarak da yapılabilir.
İki ya da daha çok katman kullanılarak yapılan temel konumsal modeller arasında en
yaygınları, “ekleme”, “ayırma”, “kesişim” ve “birleşim” modelleridir. Ekleme modeli birbiri
ile ilintili iki katmanın birleştirilerek tek bir katman haline dönüştürülmesine denir.
Ayırma modeli ise belli bir katmanın bir parçasının başka bir katman referans alınarak
kesilip çıkarılmasıdır. Söz gelimi maden yollarının hangi jeolojik formasyonlardan geçtiğini
görmek için jeolojik formasyon haritasından, yollar haritası ayrılarak yeni bir katman elde
edilebilir.
Kesişim modeli iki ayrı katmandaki ortak jeolojik obje ve bunlara ait öznitelik
bilgilerinin belirlenerek yeni bir katmana aktarılmasına denir. Matematiksel olarak iki kümenin
kesişim kümesini ayrı bir katman olarak ifade etme modelidir. Sözgelimi, uygun yer seçimi gibi
modellerde belli bir eğimin altındaki belli bir formasyon seçilmek isteniyorsa, eğim ve jeoloji
katmanları kesiştirilerek uygun alanlar belirlenebilir.
İki katmanın tüm özelliklerinin birleştirilerek yeni bir katman elde edilmesi modeli,
birleşim modelidir. Matematikteki birleşim modelinin karşılığıdır. İki ya da daha fazla katman
ile yapılan tüm konumsal modellerde grafik veri için uygulanan modellerin aynısı grafik verinin
ilişkili olduğu öznitelik verilerinin bulunduğu çizelgelerde de uygulandığından oluşan yeni
katman istenen tüm öznitelik verilerini de bünyesinde bulundurmaktadır. Bu nedenle bileşim
modelinde iki katmanın çizelgesel verileri de birleştirilip yeni bir çizelge olarak oluşturulan
katmana iletilir (Düzgün, 2005).

3.2. Ağ Modelleri
Ağ modelleri, birbirine bağlı çizgisel objelerin oluşturduğu şebekelerden karar verme
sürecini destekleyecek modellerin yapılmasını içerir. Ağların oluşması için çizgilerin düğüm
noktaları ile birleştirilmesi gerekmektedir. Ağ modelleri çoğunlukla en uygun güzergah seçimi
için kullanılır. En uygun güzergah seçimi iki nokta arasında olabilecek en uygun birleşme
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yolunun belirlenmesidir. Bu yol en kısa mesafeli yol olabileceği gibi, başlangıç noktasından
bitiş noktasına gidişte aranan niteliklere ve var olan kısıntılara bağlı olarak en kısa süre, en
uygun eğim de olabilir. Söz gelimi haritada en kısa mesafe kuş uçuşu mesafe olarak
belirlenebilir ancak şehir içinde bir yerden bir yere ulaşımda trafik yoğunluğu ve yol kısıtları
nedeni ile en uygun güzergah kuş uçuşu güzergahtan her zaman daha farklıdır (Düzgün, 2005).

3.3. Geometrik ve İstatistiksel Modeller
Geometrik modeller koordinat belirlemesi ve uzunluk, açı ve alan ölçmeden
oluşmaktadır. CBS’de herhangi bir noktanın koordinatı sisteme ekleneceği gibi, sistemde var
olan katmanlardaki noktaların koordinatları da otomatik olarak bulunabilmektedir. Benzer
şekilde uzunluk, açı ve alan ölçme modelleri de CBS’de otomatik olarak yapılabilmektedir.
Ayrıca haritacılıkta özel amaçlar için geliştirilmiş teğet nokta, poligon vb hesapların
yapılabildiği fonksiyonlar da mevcuttur (Düzgün, 2005).
İstatistiksel modeller ise CBS’nin veritabanında bulunan öznitelik verileri ile ilgili
tanımlayıcı istatistik işlemleri içermektedir. Tanımlayıcı istatistik değişkenleri arasında
ortalama, standart sapma, varyans, dağılım parametreleri gibi özellikler yer almaktadır
(Düzgün, 2005).
Görsel gösterim aracılığıyla, jeostatistik ile veriden sonuç veya anlam çıkarma aşağıdaki
istatistiksel model modelleri ile yapılmaktadır.
•

Bir bölgenin oranlarının, yüzeysel materyal sınıflamalarının temelini oluşturduğu
histogram özetlemesi.

•

İstatistiksel özet; örneğin, kaya tipindeki havadan uranyum ölçümlerinin standart
sapmasıyla ortalama sapmasının karşılaştırılması.

•

Regresyon modeli iki değişkenli jeokimyasal veri için uygundur, ve diğer bilinen
uzamsal faktörlerin kontrolü için farkları görüntüler.
Bu gibi modeller sonucunda elde edilen varlıklara değer biçmek için tabakaların

kombinasyonu yapılabilmektedir. Örneğin:
•

Akarsulardaki altın madenini belirten birkaç veri tabakasının bileşimi; mesela yeni bir
altın haritası için jeoloji, ayrışma, drenaj, güncelliğinin tahmini.

•

Model performansı ve hassaslığını değerlendirmek için, toprak doygunluk ve bir şev
fonksiyonu olarak, bir şev stabilite modeli ile değişkenliği öngörülmüş bölge alanları
ve sayıları türetme.

3.4. Sayısal Arazi/Yükseklik Modelleri (SAM/SYM)
Sayısal yükseklik modelleri, topografik haritalardaki eş yükselti eğrileri kullanılarak
oluşturulur. Ancak yükseltinin yanında haritada eğriler ile gösterilmiş başka değişkenler için de
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sayısal modeller oluşturmak mümkündür. SYM eş yükselti eğrilerinden üç boyutlu arazi modeli
üretme yoludur. SYM oluşturulduktan sonra eğim ve bakı haritaları oluşturmak, araziyi üç
boyutlu olarak modellemek, kesit çıkarmak, görünebilirlik modelleri ve hacim hesapları
yapmak da mümkündür. SYM elde etmenin matematiksel parça ve şekil yöntemleri olmak
üzere iki yolu vardır (Düzgün, 2005). Matematiksel parça yöntemleri, katı yüzey şekillerini
matematiksel fonksiyonlarla temsil etme prensibine dayanır. Dolayısı ile değişik interpolasyon
metodları modellerde kullanılır. Sekil yöntemlerinde ise eşyükselti eğrilerindeki nokta ve
çizgiler kullanarak SYM elde edilir. Sıkça kullanılan SYM yöntemlerinde biri de Üçgenlenmiş
Düzensiz Ağ (UDA) yöntemidir. Bu modeller TIN (triangulated irregular network) modelleri
olarak da bilinir. SYM ayrıca uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımı ile de elde
edilebilmektedir (Düzgün, 2005).

3.5. Zamansal Modeller
Mekansal ilişkilere dayalı olarak coğrafi veriyi analiz etme, sunma ve depolama
yeteneklerinden dolayı CBS kullanımı hızla büyümektedir. Bununla birlikte; nüfus, ekonomik
aktiviteler, taşımacılık faaliyetleri, trafik şartları ve daha bir çok alanda zamanla birlikte
değişiklikler olmaktadır.
Zamansal CBS modelleri, zamansal bilgiyi kayıt ederek nerede, ne zaman ve ne oldu
gibi sorulara cevap verebilmektedir. Langran’a göre zamansal CBS’nin temel fonksiyonları;
keşif, analiz, güncelleme, kalite kontrol, planlama ve görselleştirmedir (Ott ve Swiaczny, 2001).
Keşif; hem bilgisayar kayıtları hem de fiziksel dünyadaki değişiklikler için çalışılan alana
ilişkin eksiksiz tanımlamaları kayıt etmeyi gerektirir.
Günümüzde CBS, “tarımsal alanların %20’sinden fazlasını kaplayan taşkın ne zaman
meydana geldi?” veya “1980 ve 1990 yılları arasında orman sınır değişikliklerini göster” gibi
sorulara yanıt verebilmektedir. Şekil 3.1’de iki arazi kütlesi geçmişte birleşikmiş ama şimdi
birbirinden ayrılmış ve bir köprü yapımıyla ulaşım sağlanmıştır.

Şekil 3.1: Zamansal model sorgu mantığı
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Uygulamalar
1. Mevcut CBS verilerinden bilgi edinme ve durum analizi için nelerin yapıldğını
araştırınız.
2. Örnek CBS Raster verileri bularak ve ya üretme sürecinde hangi modeller
kullanılmakta uygulayarak irdeleyiniz.
3. Raster verileri arasında farklı türden modelleme çalışmaları deneyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Mevcut CBS verilerinden bilgi edinme ve durum analizi için nelerin yapılmaktadır?
2. Belirli bir amaca yönelik CBS Raster verileri nasıl üretilir?
3. Raster verileri kullanılarak yapılan modellemeler kaç grubua ayrılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Raster temelli Konumsal modeller, dönüşümler, işlemler ve coğrafi veriye değer atayan,
kararlan destekleyen ve açık olarak belli olmayan örnekleri ortaya çıkaran metotlardır. Kısaca
konumsal modelleme, ham veriyi yararlı bilgiye çeviren işlemdir. Coğrafi alanların, potansiyel
yapılarının değerlendirilmesi, konumsal olayların çevreye etkilerinin tahmin edilmesi ve bu
olayların yorumlanıp anlaşılır hale dönüştürülmesi gibi uygulamaların tümü konumsal
modelleme kapsamına girmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Konumsal modelleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) Var olan verilerden yeni veriler üretir.
b) En az iki katmana ihtiyaç duyar.
c) Sadece vektörel verilerle çalışır.
d) Coğrafi olarak tanımlanmayan verileri de kullanabilir.
e) Programlama dilleri ile kurgulanır.
2) Aşağıdaki modellerden hangisi yogun kentsel büyümenin tespitinde kulanılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Temel konumsal (Kartografik) modeler
Ağ modelleri
Geometrik ve istatistiksel modeller
Gelişim modelleri
Zamansal değişim modelleri

3) Yakınlık modelleri ve interpolasyon teknikleri hnagi model grubuna girmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Temel konumsal (Kartografik) modeler
Ağ modelleri
Geometrik ve istatistiksel modeller
Gelişim modelleri
Zamansal değişim modelleri

4) Bir servis aracının yolcularını en kısa zamanda alabileceği güzargahın tespitinde hangi
model türü kullanılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Temel konumsal (Kartografik) modeler
Ağ modelleri
Geometrik ve istatistiksel modeller
Gelişim modelleri
Zamansal değişim modelleri

5) Aşağıdakilerin hangisi geometrik modellerin fonksiyonlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Koordinat belirlemesi
Uzunluk ölçme
Açı ölçme
Alan ölçme
Zon belirleme

6) Kartografik modellerden olan hangi modelleme türü her hangi bir coğrafi objenin başka
bir objeye uzaklığının hesaplanması ile oluşturulur?
a) Konum

b) Uzaklık

c) Yakınlık

d) Mesafe

e) Ölçüm
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7) İki katmanın tüm özelliklerinin birleştirilerek yeni bir katman elde edilmesi işlemine ne
ad verilir?
a) Ayırma

b) Ekleme

c) Kesişim

d) Çakıştırma

e) Birleştirme

8) Üçgenlenmiş Düzensiz Ağ Modeli hangi modelleme türününe bir örnektir?
a)
b)
c)
d)
e)

Temel konumsal (Kartografik) modeler
Ağ modelleri
Geometrik ve istatistiksel modeller
Sayısal Arazi/Yükseklik Modelleri
Zamansal değişim modelleri

9) İstatistiksel işlemler CBS’nin veritabanında bulunan hangi veriler ile ilgili tanımlayıcı
istatistik modelleri içermektedir?
a) Konum

b) Koordinat c) Öznitelik

d) Nokta

e) Çizgi

10) Sayısal Yükseklik Modeli kullnarak hangisi oluşturulamaz?
a) Eğim

b) Bakı

c) Kesit

d) Görünebilirlik

e) Arazi örtüsü

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)a, 4)b, 5)e, 6)c, 7)e, 8)d, 9)c, 10)e
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4. YÜZEYSEL MODELLEMELER - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Arazinin Sayısal Tasviri
4.2. SYM Kaynakları
4.3. SYM Veri Türleri
4.3.1. Kontur Yapısındaki SYM
4.3.2. TIN Formatındaki SYM
4.3.3. Raster SYM (DEM)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• CBS ortamında yükseklik bilgisi neden gereklidir?
• Yüzey karkateristikleri nasıl ölçülür ve temsil edilir?
• CBS ortamında yüksekliğe dair bilgileri içeren veri mantığı ve türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sayısal Yükseklik Verisi

Yükseklik verisinin
kavranması

Okuma, araştırma,
uygulama

Sayısal yükseklik veri
kaynakları

Yükseklik veri kaynaklarının Okuma, araştırma,
örenilmesi
uygulama

Sayısal Yükseksik veri
türleri

Sayısal Yükseksik verinin
anlaşılması

Okuma, araştırma,
uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Yüksekseklik

•

Sayısal yükseklik verisi

•

Eşyükselti

•

TIN

•

DEM
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Giriş
Yeryüzünün sahip oldugu morfilojiye bağlı sahip olduğu topoğrafik karakteristiklerin
belirlenmesi ilgili alanlar için daha doğru kararların alınmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda
öncelikli olarak topoğrafyayı temsil eden yükseklik bilgisisin CBS ortamında temsil edilmesi
ve sonrasında ise temel topoğrafik karakteristikleri olan eğim, bakı, akış yönü ve miktarı gibi
olguların hesaplanması uygun yöntem, teknik ve modeller geliştirilerek sağlanmıştır. Tüm bu
yükseklik verisinin oluşturulması, depolanması analiz edilip amaca yönelik yeni verilerin
üretilmesi süreci CBS ortamında yüzeyel (yükseklik) analizleri ve modelleri olarak gelişmiş ve
uyulama alanı bulmuştur.
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4.1. Arazinin Sayısal Tasviri
Arazinin sayısal tasviri son birkaç on yıldır yerbilimleri uygulamaları, coğrafya ve
özellikle CBS uygulamalarında büyük önem kazanmıştır. Ancak günümüzde sayısal tasvir için
geliştirilen birçok model söz konusu olmakla birlikte en çok kullanılanları Sayısal Arazi Modeli
(SAM), Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ve Sayısal Yüzey modeli (SYzM) dir. Tablo 4.1’de
bu modellerin değişik yaklaşımlara göre tanımları ve aralarındaki farkları özetlenmiştir.
Tablo 4.1: SYM, SAM ve SYzM’ye ilişkin tanımlar
Terim

Tanım

Sayısal Yükseklik Modeli 1) Gözlemler arasında, çeşitli formlardaki yöntemlerle dolaylı olarak
(SYM):
üretilmiş yükseklikler anlamındaki sayısal topoğrafik ve batimetrik
veriyi içeren genel bir terim. Normalde bitki örtüsü ve binalar
olmaksızın yalın yeryüzü yükseklikleri anlamına gelmekle birlikte, yol
ve su bentleri gibi bazı insan yapısı özelliklerin yüksekliklerini de
içerir. Göl ve nehir gibi hidrojeolojik özelliklerin yükseklikleri
bağımsız su yüzeyleri olarak kabul edilir (Maune vd. 2001). SYM,
Sayısal Arazi Modelinin en temel bileşenidir (Li vd 2005).
2) Düzenli oluşturulmuş bir gurup noktadan elde edilmiş topoğrafik bir
yüzeyin sayısal gösterimidir. Bir kare girid, altıgen ya da üçgenlerle
bağlanmış rastgele noktaların üç boyutlu koordinat değerlerinden
oluşturulur. (Kennie ve Petrie 1990, USGS 2000)
Sayısal
(SAM):

Arazi

Sayısal Yüzey
(SYzM):

Modeli 1) Nehir ve su toplama çizgileri gibi kırık hatları içeren coğrafi
elemanlar, doğal özellikler ve yükseklik modellerini içeren bir şemsiye
yapısındadır. Ayrıca arazi yapısı, eğimi, eğriliği, görsel yapısı
hakkında üretilmiş verileri de içerebilir (Kennie ve Petrie 1990, Li vd.
2005).
2) SAM, yalın yeryüzüne ilişkin SYM’nin eş anlamlısıdır (Maune vd.
2001).
Modeli

Bitki örtüsü ve bina gibi yansıma yüzeylerinin üstünün
yüksekliklerine ilişkin bir tasviridir (Maune vd. 2001). Sürekli ve tek
değerli olduğu kabul edilir. Hava lazer tarayıcısı LIDAR’dan üretilen
yükseklikler için yaygın olarak kullanılır.

Sayısal tasvirlerden SYM, CBS’nin vazgeçilmez bir elemanıdır. Birçok CBS proje
uygulamasında kullanılmaktadır. SYM'ler ayrıca hidrolojik yüzey alanlarının tanınması için de
çok faydalıdır. SYM’nin CBS’de genel kullanım alanları; arazi yüzeyinin görselleştirilmesi,
arazide herhangi bir noktanın yüksekliğinin bulunması, arazi yüzeyinin eğim ve cephesinin
(bakısının) bulunması, arazideki basenlerin ve su havzalarının, su kanallarının, zirve ve
çukurların, sıradağ ve sırtlarının ve diğer arazi oluşumlarının bulunmasında, hidrolojik
modellemelerdeki model fonksiyonunun oluşturulmasında, CBS’nin altlığını oluşturacak
sayısal fotogrametrik haritaların ortorektifikasyonunda, şehir modellerinin oluşturulmasında
kullanılmaktadır (Oksanen 2006).
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Diğer birçok coğrafi tabanlı veride olduğu gibi, SYM’ler de mekânsal bir ölçekte
üretilmekte ve veri toplamak için her biri maliyet etkin birçok yöntem bulunmaktadır. Bu
yöntemler ve uygulama ölçekleri Tablo 4.2‘de özetlenmiştir. GPS ve Elektronik takeometreler
gibi yersel arazi ölçmeleriyle küçük alanlarda (mikro ölçekte) yüksek doğruluk ve yüksek
maliyetle veriler üretilebilirken, daha geniş alanlar (makro ölçekte) için daha düşük
maliyetlerde ve daha düşük doğrulukta fotogrametrik teknikler, mevcut haritaların
sayısallaştırılması ve yapay açıklıklı radar interferometrisi InSAR ile veri toplanabilmektedir
(Li vd. 2005). Doksanlı yılların ortalarından itibaren de maliyet etkinliği yüksek, yüksek
doğruluklu ve hızlı veri toplama özelliğine sahip hava lazer tarayıcı olarak adlandırılan LIDAR
teknikleri kullanılmaya başlanmıştır (Fowler 2001, Oksanen 2006).
Tablo 4.2: SYM’lerin veri kaynakları ve tipik uygulama ölçekleri (Oksanen 2006).
Ölçek
Mikro ölçek

SYM Çözünürlüğü
0.1 - 5m

Yüksek yer ölçeğinde 5 - 50m

Veri Örneklemlerinin Kaynağı
Arazi ölçmeleri LIDAR

Kaba yer ölçeğinde

50 - 200m

Orta ölçek

200m -5km

Fotogrametri - Uzaktan Algılama
Harita sayısallaştırma
InSAR
LIDAR
Fotogrametri - Uzaktan Algılama Harita
sayısallaştırma InSAR
Harita sayısallaştırma

Makro ölçek

5 - 500km

Harita sayısallaştırma

4.2. SYM Kaynakları
Arazilerin yatay düzlemdeki konumları x, y ile gösterilirken, üçüncü boyut, başka bir
deyişle, noktanın yüksekliği z koordinat değeri ile ifade edilmektedir. Yükseklik analizleri ve
üçüncü boyuta bağlı diğer analizlerin klasik haritaların üzerinde yapılması oldukça güç
olduğundan, üç boyutlu harita üretimine gereksinim duyulmaktadır. Bilgi teknolojisindeki
gelişmelere koşut olarak, arazi modelleri gerçeği yansıtacak biçimde üç boyutlu olarak
bilgisayar ortamında kolayca oluşturulmaktadır.
Üç boyutlu olan ve x, y, z koordinatları ile tanımlanan coğrafik yüzeylerin bilgisayar
ortamında oluşturulması ve bu yüzeylerde yapılan konum analizleri, Sayısal Yükseklik
Modelleri (SYM) olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, yüzey modelleri; düzenli
dağılmış yatay aralıklardaki yeryüzü noktalarına ilişkin yükseklik değerlerini gösteren sayısal
veri dosyalarıdır (Anonim, 1997). Sayısal yükseklik modellerinden yararlanılarak, eğim, bakı
ve üç boyutlu haritalar üretilebilmektedir (Childs, 2000).
Farklı yüzey modellerinin oluşturulmasında; eşyükselti eğrileri, fotogrametri ve arazi
ölçmeleri gibi farklı kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılmaktadır. Elle
sayısallaştırma, yarı otomatik çizgi izleyici veya raster tarama gibi yöntemler yardımıyla,
eşyükselti eğrileri sayısallaştırılabilmektedir. Bu yöntemlerin yanısıra, hava fotoğrafları ve
sayısal uydu görüntülerinden de eşyükselti eğrileri elde edilebilmektedir. Arazi ölçmelerinden
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elde edilen veriler ise, arazide gözlenmiş çok sayıda noktanın bütünleştirilmesinde
kullanılmaktadır (Anonim 1997).
Tablo 4.3: Standart Topoğrafik Haritaların teknik özellikleri

4.3. SYM Veri Türleri
Kaynak yönetimi, kentsel ve kırsal planlama, ulaşım planlaması, tarım, ormancılık,
havza yönetimi, afet riskinin değerlendirilmesi vb. birçok çalışmada Sayısal Yükseklik Modeli
(SYM) ve buna bağlı olarak türetilen temel topoğrafik ve morfolojik parametrelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) SYM‟nin oluşturulması ve
SYM‟den topoğrafik ve morfolojik parametrelerin otomatik olarak türetilmesine olanak
sağlamaktadır (Vaze ve Teng, 2007; Klingseisen vd. 2008; Yan, 2008).
SYM, topoğrafyanın sayısal gösterimidir ve grid yapısında (DEM), TIN (Triangulated
Irregular Network: Düzensiz Üçgen Ağı) ve kontur yapısında temsil edilir. SYM, üretildiği veri
ve kullanılan modele bağlı olarak birtakım hata ve belirsizlikler içerir ve bu hatalar SYM’den
türetilen arazi detaylarını da sistematik olarak etkilemektedir. Bu nedenle SYM‟nin
doğruluğunun gerçekleştirilecek çalışma için yeterliliği mutlaka araştırılmalıdır (Li ve Wong,
2010). CBS tabanlı analizlerde genellikle grid yapısındaki SYM kullanılmaktadır. Grid
SYM‟nin doğruluğu konum ve yükseklik çözünürlüğü ile ifade edilir. Grid SYM‟nin konum
doğruluğu elde edildiği veri kaynağı, yükseklik doğruluğu ise veri kaynağı ve grid (piksel)
büyüklüğü ile ilişkilidir (Erksine vd., 2007).
4.3.1. Kontur Yapısındaki SYM
Eşyükselti eğrisi, ``Münhani`` veya ``İzohips`` olarak da bilinir, bir haritada aynı
yükseklikteki noktaları birleştiren eğri olarak tanımlanır. Eşyükselti eğrilerinin amacı, üç
boyutlu yeryüzü şekillerini, iki boyutlu harita üzerinde temsil edebilmektir. Haritayı okuyan,
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bu eğrilere bakarak yeryüzündeki tepeleri, vadileri, ovaları, sırtları vs. gözünde canlandırabilir.
Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita türüne "topografik harita" denir.

Şekil 4.1: Eşyükselt örneği
Eşyükselti eğrilerinin bazı özellikleri:
•
•
•
•
•

Asla çatallanmazlar.
Kesişmezler (istisna: 90 derece eğimli bir uçurum).
İki eşyükselti eğrisi arasındaki yükseklik sabittir.
Eşyükselti eğrilerinin sık olması eğimin fazla olduğunu, seyrek olması eğimin
az olduğunu gösterir.
Eşyükselti eğrileri arasındaki yükselti farkına `Eküdistans aralığı` denir.

Eşyükselti eğrilerinin arasındaki yükseklik farkı, haritanın lejandında belirtilir. Harita
okumayı kolaylaştırmak için bazı haritalarda belirli sayıda eşyükselti eğrisinden biri (örneğin
beşte biri) koyu çizilir. Bu koyu eğriye "fihrist eşyükselti" denir.
CBS ortamında sayısallaştırılabilen eşyükselti eğrileri kullanılarak diğer SYM veri
türleri olan TIN ve raster formatlara dönüştürülebilir.
4.3.2. TIN Formatındaki SYM
Düzensiz Üçgenler Ağı (TIN - Triangulated Irregular Network) yüzey modellerini
depolamak ve göstermek için kullanılan vektöreş bir CBS veri yapısıdır. Bir TIN, her birinde
x-, y- ve z değerleri olan veri noktalarına ait düzensiz bir set kullanarak coğrafik uzayı parçalara
ayırır. Bu noktalar, kenarlar yardımı ile bitişik, binili olmayan üçgenler oluşturacak şekilde
bağlanırlar ve araziyi gösteren sürekli bir yüzey yaratılır.
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Şekil 4.2: TIN örneği
TIN'ler kullanılarak genellikle raterlaştırılmış SYM olan DEM (Digital Elevation
Model) verisi üretilebilir. TIN’ler ise sayısal eşyükselti verilerinden üretilebilir. Söz konusu bu
iki dönüşüm tam tersi yön içinde geçerli olabilmektedir.
Haritalama ve çözümlemeler bir raster DEM üzerinde TIN kullanılarak kazançlı TIN
noktalarının doğru arazi temsili için en gerekli olanı belirleyen bir algoritmaya dayalı
değişkenle dağıtılmış olmasıdır. Veri girişi nedeniyle esnek ve daha az puanlı düzenli olarak
dağıtılmış nokta ile, bir raster DEM'in daha az dosya boyutu ile saklanabilmesi mümkün
olabilmeltedir. Fakat TIN bir yüzeyin eğimi ve yönünün çözümlemesi gibi CBS
uygulamalarında belirli türde bir raster DEM’den daha az detay vermektedir.
4.3.3. Raster SYM (DEM)
LiDAR, Yersel, Fotogrametrik vb. alım yöntemleri ile yer yüzeyinin belirli
noktalarından alınan yükseklik değerleri kullanılarak geri kalan yüzeyin bu değerler ile
enterpole edilerek yüzey topoğrafyasının tanımlanması ve raster formatında oluşturulmuş SYM
veri türüdür. DEM ingilizce “Digital Elevation Model” teriminin kısaltması olup sayısal
yükseklik modeli anlamına gelmektedir.
Arazi üzerinde gerçekleştirilebilecek pek çok analiz, oluşturulan bu sayısal model
kullanılarak hesaplanabilir.Ayrıca arazi eğimi, arazi bakısı, havza alanı, eğim uzunluğu,
görünürlük gibi pek çok analiz bu model üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 3 boyutlu pek
çok haritacılık uygulaması için temel veri kaynaklarından biridir.
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Şekil 4.3: DEM verisi
LiDAR’dan elde edilen Nokta Bulutu verisi, içerisinde yükseklik bilgisini de
barındırmaktadır. Eğer Nokta Bulutu verisi sınıflandırılmış ise yüzeydeki objeler ortadan
kaldırılarak sadece yer yüzeyini tanımlayan noktalar seçilebilir. Bu şekilde sınıflandırılmış
Nokta Bulutu verisi içerisinden Ground sınıfı seçildiğinde üzerinde herhangi bir objenin
bulunmadığı yalın yer yüzeyi modeli bu noktalar yardımı ile elde edilebilir.

Şekil 4.3: Nokta bulutundan Dem üretim süreci
Sınıflandırılmış Nokta Bulutu verisi içerisinden Ground sınıfı kullanılarak çeşitli CBS
yazılımlar yardımıyla bu noktalardan geçen bir yüzey modeli oluşturulabilir. Bu sayısal model,
Yükseklik bilgisine göre renklendirilebilir ve Raster formatında dışarı çıkartılarak diğer pek
çok yazılım ile birlikte kullanılabilir. Raster formatında oluşturulan DEM verisi, çeşitli
yazılımlar yardımıyla 3üç boyutlu olarak görselleştirilebilir ve bir bölgenin Sayısal Arazi
Modeli oluşturulabilir.
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Şekil 4.4: DEM’in üç boyutlu gösterimi
DEM verileri ağırlıklı olarak ‘.img, .tiff’ formatları başta olmak üzere pek çok şekilde
oluşturulabilmektedir. Ayrıca Raster veri formatında Mekansal Veritabanları içerisinde de
depolanabilmekte ve mevcutta bulunan CBS verilerine kolaylıkla entegre edilebilmektedir.
Başlıca kullanım alanları; sayısal arazi modeli oluşturulması, yüzey analizleri,
eğim/bakı, hesapları, görünürlük analizleri, sel/taşkın analizleri, hacim hesaplamaları, iki nokta
arasındaki yüzey profilinin çıkarılması şeklinde sıralanabilir.
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Uygulamalar
•

Yeryüzünü oluşturan şekiller hangi karakteristiklerle temsil ediliyor, gözlem yapınız.

•

Yüzey karkateristikleri nasıl ölçülür ve temsil edilir araştırınız.

•

Yüksekliğe dair bilgileri hangi kaynaklardan edinebiliriz, düşününüz.
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Uygulama Soruları
•

Yeryüzünü oluşturan şekiller hangi karakteristiklerle temsil ediliyor?

•

Yüzey karkateristikleri nasıl ölçülür ve temsil edilir?

•

Yüksekliğe dair bilgileri hangi kaynaklardan edinebiliriz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeryzüne ait karakteristiklerin niteliksel olarak tespit edilmesi ve ortaya koyulması fiziki
alanını kullanımının daha iyi planlanması ve yönetimi açısından önem arz etmektedir. Bu
karakteristiklerin etkin bir şekilde ölçülmesi, analiz edilmesi ve sunulması için yüzeysel
analizleri oluşturan teknik yöntem ve modellere ihtiyaç duyulmaktadır.
CBS kapsamında yüksekliğe dair verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve
sunulması sürecini içeren yüzeysel analizlerin ilk aşaması olarak yükseklik verisinin sayısal
ortama aktarılması işlemidir. Bu basamakta yüksekliği temsil eden veriler sayısal yükseklik
modelleri olarak isimlendirilir ve farklı veri formatları olarak CBS ortamında temsil edilirler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir yüzeysel modelleme kapsamına girmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Eğim
Bakı
Öklid mesafesi
Eğim uzunluğu
Görüş açısı

2) Bitki örtüsü ve bina gibi yansıma yüzeylerinin yüksekliklerini de barındıran veri tipi hangsidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sayısal Yükseklik Modeli
Sayısal Arazi Modeli
Sayısal Parsel Modeli
Sayısal Yüzey Modeli
Sayısal Bakı Modeli

3) Aşağıdakilerden hangileri SYMüretilebilecek kaynaklardandır?
I. Fotogrametri
II. Arazi ölçmeleri
III. Topografik haritalar
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III d) I ve II

e) I, II ve III

4) Aşağıdakilerden hangileri SYM veri formatıdır?
I. Eşyükselti
II. TIN
III. DEM
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III d) I ve II

e) I, II ve III

5) Aşağıdakilerden hangsi DEM’in kullanım alanlarından biri degildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uzunluk hesaplama
Hacim hesaplamaları
Eğim/bakı, hesapları
Görünürlük analizleri
Sel/taşkın analizleri
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6) Nehir ve su toplama çizgileri gibi kırık hatları içeren coğrafi elemanlar, doğal özellikler ve
yükseklik modellerini içeren şemsiye yapısındaki olan yükseklik veri türü hangisidir?

a) Sayısal Yükseklik Modeli
b) Sayısal Arazi Modeli
c) Sayısal Parsel Modeli
d) Sayısal Yüzey Modeli
e) Sayısal Bakı Modeli
7) Bir haritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye ne ad verilir?
a) DEM

b) TIN

c) Eşyükselti

d) Polyline

e) Satıh

8) Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita türü hangisidir?
a) Siyasi

b) Fiziki

c) Karasal

d) Topoğrafik

e) Amenajman

9) TIN (Triangulated Irregular Network) olarak isimlendirilen ve yüzey modellerini
depolamak ve göstermek için kullanılan vektörel veri yapısı hangisir?
a) Sayısal Yükseklik
b) Düzensiz Üçgenler Ağı
c) Eşyükselti Modeli
d) Sayısal Arazi
e) Konumsal yükseklik
10) DEM hangi tür bir veridir?
a) Nokta

b) Çizgi

c) Poligon

d) Tablosal

e) Raster

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)e, 5)a, 6)b, 7)c, 8)d, 9b, 10)e
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5. YÜZEYSEL MODELLEMELER - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Eğim
5.2. Bakı
5.3. Görünürlük (Görüş Alanı)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

CBS ortamında eğim, bakı, vb. topoğrafik karakteristikleri nasıl hesaplanır?

•

Eğim hesaplamasının mantığı nedir, çıktı verisinin özellikleri nelerdir?

•

Bakı hesaplamasının mantığı nedir, çıktı verisinin özellikleri nelerdir?

•

Eğim hesaplamasının mantığı nedir, çıktı verisinin özellikleri nelerdir?

•

Görünürlük nedir? Neden ve nasıl hesaplanır? Sonuçlar nasıl yorumlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Eğim

Eğim kavramının ve
hesaplamasının ögrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama

Bakı

Bakı kavramının ve
hesaplamasının ögrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama

Görünrlük

Görünürlük kavramının ve
hesaplamasının ögrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Yüzeysel Modelleme

•

Eğim

•

Bakı

•

Görünürlük
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Giriş
CBS kapsamında yüzey modelleme süreci yükseklik verisinin sayısal ortamda temsil
edilmesinden sonra topoğrafyayı oluşturan eğim, bakı gibi karakteristiklerin de hesaplanmasını
kapsamaktadır. Raster veri formatında sayısal yükseklik verisi olan DEM veris kullanılarak
CBS ortamında bir çok topoğrafik karakteristik, yüzey modelleme süreci dahilinde
üretilebilmektedir.
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5.1. Eğim
Eğim; belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükselti farkıdır (Bilgin,
2001). Eğiminin bu özelliğinden dolayı yerin çekim kuvvetine bağlı olarak su ve diğer
materyalleri eğim yönüne paralel bir şekilde akıma geçer. Bundan dolayı hidrolojik ve
jeomorfolojik çalışmalarda büyük bir önemi vardır. CBS de ise eğim, raster tabanda herbir
hücreden çevresindeki hücrelere maksimum değişim oranı olarak tanımlanır (Burrough, vd.,
1998). Eğim hesaplamalarında ağaşıda verilen formül kullanılır.

Şekil 5.1: Eğim hesaplanması
Formülden de anlaşılacağı üzere eğim hesaplamaları yüzde ve derece cinsinden de
yapılabilmektedir. Raster veriler için eğim, bir hücrenin yüksekliğinin komşusu olan 8 pikselin
yükseklikleri üzerinde maksimum değişim oranıdır.
Raster formattaki sayısal yükseklik veri olan DEM’den eğim; temel olarak işlem
yapılacak olan merkez hücresi etrafındaki 3x3 komşularını kapsayan hücrelerin z (yükseklik)
değerlerine bir düzlem oturtulur. Bu düzlemin eğim değeri, ortalama maksimum tekniği
kullanarak hesaplanmaktadır. Bu düzlemin baktığı yön, işlem yapılan hücrenini bakısıdır. Eğim
değeri ne kadar düşük olursa, arazi düzleşir; eğim değeri ne kadar yüksekse, arazinin dik olduğu
anlaşılır.
Eğim çıktı raster dosyası, derece veya yüzdelik (yüzde artış) olmak üzere iki birim
türünden de hesaplanabilir.

Şekil 5.2: Raster temelli eğim hesaplama süreci
Eğim yüzde olarak yükseklik farkının yatay mesafeye bölünüp 100 ile çarpılarak
hesaplanabilir ve kullanım farkı olarak bazı durumlarda daha iyi anlaşılabilir. Örneğin aşağıdaki
B üçgenini göz önüne alalım. Açı 45 derece olduğunda, yükseklik farkı yatay mesafeye eşittir
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ve yüzde eğim %100'dür. Eğim açısı, üçgen C'de olduğu gibi dikeye (90 derece) doğru
yaklaştıkça, yüzde artışı sonsuzluğa yaklaşmaya başlar.

Şekil 5.3: Derece ve yüzde olarak eğim hesaplama süreci

5.2. Bakı
Eğim yüzeyinin yönü olarak tanımlanan bakı, kuzeyden başlayarak saat yönünde (0360 ) derece ile ölçülür. Düz eğime sahip alanlar, herhangibir yöne bakmadıkları için -1 değeri
atanır. Bakı faktörü, sahalardaki nem, yağış, rüzgar, güneşlenme süresi ve şiddeti gibi doğal
ortam özellikleri üzerinde yönlendirici rol oynar.
o

Şekil 5.4: Raster temelli bakı hesaplama süreci
Yüzey analizleri kapsamında modellenen yüzeylere ait bakı modelleri ile neler
yapılabileceğine dair örnekler aşağıda sıralanmıştır.
• Kayak pistleri için en iyi yamaçları bulmak için dağdaki tüm kuzey yamaçlarını tespit
etmek.
• Her bir bölgedeki yaşam çeşitliliğini belirlemek için bir çalışmanın parçası olarak bir
bölgedeki her bir konum için güneşlenme süresini hesaplamak.
• Bir dağlık bölgede bütün güney yamaçlarını bulup, önce kar yağışı olasılığı yüksek
olan yerleşimleri belirlemek için karın erimeyeceği yerleri belirlemek.
• Bir uçağın acil bir iniş yapabilmesi için düz olan uygun alanların belirlenmesi.
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5.3. Görünürlük (Görüş Alanı)
Görünürlük bir noktanın diğer noktalardan görülebilirlik değeridir. A ile B arasındaki
görülebilirlik karşılıklıdır. Tek bir noktadan veya birden fazla noktadan oluşan bir veri setinden
görülebilirlik düzeyidir. Bir nokta setinin tek bir nokta ile olan ilişkisinin analizi viewshed
(görünürlük) analizi olarak adlandırılmaktadır. Görülebilirliğin hesaplanması her bir nokta için
‘görüş çizgisi’nin belirlenmesi gerektirmektedir (Olaya, 2009). Görüş çizgisi fonksiyon şeması
Şekil 5.5’de gösterilmiştir (Clark, 1990).

Şekil 5.5: Görüş çizgisi fonksiyon şeması (Clark, 1990).
Görünürlük hesaplamasında sadece iki olası değer düşünülür; A noktası B noktasından
görülebilmekte veya A noktası B noktasından görülememektedir. Bu sınıflamayı daha
genişletmek ve görünürlüğü parametre ile ifade etmek mümkündür. Objenin yükseklik verisi
Boole görünürlüğünü hesaplamada kullanılabilir (Olaya, 2009). Görünürlük ve görünürlük
parametresi basit geometrik temellerin tüm alana veya özel ilgili alana uygulanması temeline
dayanır. Görünürlük tek bir nokta için değil de tüm bir nokta seti için hesapladığında yeni yer
yüzeyi parametresi elde edilmektedir (Olaya, 2009).
Bir alanın belli bir noktadan görülebilirliğinin hesaplanmasındaki temel çalışma
prensibi Şekil 5.6’da görüldüğü gibi görülebilen alanların 1, görülemeyen alanların 0 değeri
alması esasına dayanmaktadır. Eğer arazi yüzeyi görüş alanı çizgisinin üzerinde ise hedef görüş
alanının dışındadır yani görülemeyen alandır (Fisher, 1996).
1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

Şekil 5.6: Görüş alanı hesaplamasında görülen (1) ve görülmeyen (0) alanlar.
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Görünürlük uygulanmasındaki yaklaşımlar çeşitlilik göstermektedir. Standart viewshed
algoritmaları bakış noktalarından görülebilen alanları belirler. Genellikle yeni yapılaşma için
plan yapılacağı zaman planlaması düşünülen alanın görülebildiği alanlarla ilgilenilir. Çünkü
yüksekliğe bağlı olarak görülebilen alanlar bakış noktasından bakıldığı zaman farklılık
göstermektedir (Fisher, 1996).
Fisher (1996) 4 farklı görüş alanı tanımlamıştır.
i-Binary (İkili) Görüş Alanı
ii-Ufki Görüş Alanı
iii-Yerel öteleme
iv-Küresel öteleme
i-İkili Görüş Alanı; Hedef konumun bakış noktasından görülebilirliğini
sorgulamaktadır. Bu şekildeki viewshed analizi geniş olarak yapılaşmanın görsel etkisini
değerlendirmek ve görülebilen alanların planlanması ve yönlendirilmesi için kullanılmaktadır
(Fisher, 1996). Ticari yazılımların birçoğunda kullanılan standart bir görüş alanı türüdür. Bir
alan görüş alanı içinde kalıyorsa 1, görüş alanı içinde değilse 0 değerini almaktadır.
ii-Ufki Görüş Alanı; görülebilir alana göre kendi içinde 4 kategoride incelenmektedir:
(a) Sadece bakış açısındaki alanları göstermektedir, (b) Yerel horizon, (c) Global horizon, (d)
Görülemeyen alanlar
iii-Yerel öteleme; Hedef nokta bakış açısı içinde ise, bakış alanı doğrultusundaki hedef
yerin arazi yüzeyi ile local veya global horizonun bakış çizgisi arasındaki dikey yükseklik
(vertical height) pozitif sayı olarak alınır. Eğer hedef bakış açısı içinde değilse (offset) yani
hedef noktanın arazi yüzeyi ile bakış açısı doğrultusundaki bakış açısı ufku arasındaki yükseklik
negatif sayı olarak alınır. Horizon üzerindeki herhangi bir nokta değeri ne olursa olsun 0
değerine sahiptir.
iv-Küresel öteleme; Hedef nokta görüş alanı içerisinde ise hedef noktadaki arazi yüzeyi
ile bakış açısı doğrultusundaki küresel horizonun bakış çizgisi arasındaki yükseklik pozitif sayı
ile ifade edilir.

86

Uygulamalar
•

Bir CBS programı kulanarak DEM ile yüzde ve derece cinsinden eğim hesaplayınız.

•

Bir CBS programı kulanarak DEM ile bakı hesaplayınız.

•

CBS ortamında oluşturulan bakı verisinin değerlerini inceleyiniz.

•

Bir CBS programı kulanarak görünürlük modellemesi yapınız.
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Uygulama Soruları
•

CBS ortamında DEM ile yüzde ve derece cinsinden eğim hesapladiğimizde iki birim
arasındaki farklar nelerdir?

•

CBS ortamında DEM ile bakı verisi ürettiğimizde elde edilen verinini değerleri ne
anlama gelmekyedir, çıklayınız?.

•

CBS ortamında yüzeysel modelleme teknikleriyle üretilen görünürlük verisi için başa
hangi verilere ihtiyaç duyulmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yüzeysel modelleme, yükseklik verisinin sayısal olarak temsil edilmesiyle başlar ve
devamında bu verinin kullanılarak topografyayı oluşturan ya da topografyadan etkilenen
karakteristiklerinin amaca uygun niceliksel olarak modellenemesi süreçleri kapsamaktadır.
Yükseklik ile ilgili amaca uygun tematik olguların tespit edilmesi için halihazırda kartoğrafik
olarak bilinen eğim, bakı ve görünürlük gibi hesaplamaların CBS ortamında araçlar halinde
sunulan yüzeysel modelleme yöntemleri kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Yüzeysel modellemelerle aşağıdakilerden hangileri elde edilebilir?
I. Bakı
II. Görünütlük
III. Arazi Örtüsü
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) I ve II

e) I, II ve III

2) Yüzeysel modellemelerde hangi veri girdi olmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Uydu görütüsü
Poligon
Vektör
DEM
NDVI

3) Eğim hesaplama formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yükseklik mesafesi / Mesafe farkı
Yükseklik farkı / Yatay mesafe
Yatay mesafe / Yükseklik farkı
Mesafe farkı / Yükseklik mesafesi
Mesafe uzunluğu / yatay yükseklik

4) Eğim, bir hücrenin yüksekliğinin komşusu olan kaç pikselin yükseklikleri üzerinde
maksimum değişim oranı olarak hesaplanır?
a) 7

b) 8

c) 9

d) 10

e) 11

5) Eğim yüzeyinin yönü olarak tanımlanan bakı, düz yerler hariç kuzeyden başlayarak saat
yönünde hangi dereceler arasında ölçülür?
a) 0 - 360

b) 0 - 270

c) 0 -180

d) 0 - 90

e) 0 - 45

6) Görülebilirliğin hesaplanması her bir nokta için aşağıdakilerden hnagisin belirlenmesi
gerektirmektedir?
a) Eğim yönü

b) Bakı açısı c) Görüş çizgisi

d) Ufki görüş

e) Çizgisel açı

7) Sadece hedef konumun bakış noktasından görülebilirliğini sorgulayan görüş alanı türü
hangisidir?
a) İkili görüş alanı
b) Ufki görüş alanı
c) Yerel öteleme
d) Küresel öteleme
e) Görüş çizgisi
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8) DEM’den eğim hesaplanırken her hücre merkez alınarak etrafındaki haç hücre dikkate
alnır?
a) 2x2

b) 3x3

c) 4x4

d) 5x5

e) 6x6

9) “Eğim çıktı raster dosyası, …………. veya …………… olmak üzere iki birim türünden
de hesaplanabilir.” İfadesinde boş bırakılan yere hangi ifadelerin gelmesi doğru olur?
a) Eğim - Bakı
b) Metre – Hektar
c) Derece – Yüzde
d) Alan – Uzunluk
e) Enlem - Boylam
10) Bakı verisinde düz eğime sahip alanlar yaniher hangi bir yöne bakmayan alanlar Hangi
değer ile ifade edilirler?
a) -1

b) 0

c) 1

d) 255

e) 999

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)b, 4)b, 5)a, 6)c, 7)a, 8)b, 9)c, 10)a
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6. HİDROLOJİK MODELLEMELER - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Sayısal Yükseklik Modeli - SYM (Digital Elevation Model - DEM)
6.2. Arazi Verilerini Ön İşleme
6.2.1 DEM Yenileme
6.2.2. Boşlukları Doldurma
6.3. Akım Yönü Belirleme
6.4. Kümülatif Akım Hesaplama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Hidrolojik modelleme ihtiyacını oluşturan nedenleri düşününüz.

•

Hidrolojik modellemye CBS katkısını irdeleyiniz.

•

DEM verisi hidrolojik modelleme için önemini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hidrolojik Modelleme

Hidrolojik modelleme
kavramını benimseme

Okuma, araştırma, uygulama

DEM verisi düzenleme

Hidrolojik modellemelerde
DEM verisinin nasıl
düzenleneceğinin öğrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama

Akım yönü

Akım yönü belirleme
yöntemini öğrenme

Okuma, araştırma, uygulama

Kümülatif Akım
Hesaplama

Kümülatif akım hesaplama
sürecini öğrenme

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Hidrolojik modelleme
DEM verisi düzenleme
Boşluk doldurma
Akış yönü
Kümülatif akım hesaplama
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Giriş
Geçmişte havza sınırlarının bulunmasında yoğun olarak kağıt ortamdaki topoğrafik
haritalar kullanılmış olup topoğrafik haritalar üzerinden eşyükselti eğrileri ile tepe noktaları
takip edilerek su ayırım çizgileri çizilmiş ve havza sınırları ile alt-havza sınırları belirlenmiştir.
Hazırlanan havza veya alt-havza sınırlarına ait alanlar ise planimetre ile ölçülmüştür.
Son yıllarda ise özellikle Bilgi Teknolojilerinde meydana gelişmelere bağlı olarak
Coğrafi Bilgi Sistemi söz konusu işlemlerin yapılmasında yoğun olarak kullanılmaya
başlanılmıştır. Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak havza ve alt-havza
karakteristiklerinin tespit edilmesine yönelik geliştirilen yöntem, teknik ve araçların bir araya
gelmesiyle CBS dahilinde hidrolojik modelleme kavramı oluşmuştur.
Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak havza sınırlarının belirlenmesi; arazi verilerini ön
işleme ve su toplama alanı işlemi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde
hidrolojik modelleme konusu kapsamında arazi verilerini hazırlanması ve ön işleme süreci
anlatılacaktır.
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6.1. Sayısal Yükseklik Modeli - SYM (Digital Elevation Model - DEM)
Bir sayısal yükseklik modeli (DEM) yeryüzünün sürekli bir biçimde değişen topografik
yüzeyini 3 boyutlu gösteren bir yapıdır. Bu model, 3 boyutlu uygulamalar için genel bir veri
kaynağıdır. Sayısal yükseklik modeli, raster veri özelliğinde olup bir arazi yüzeyini en iyi temsil
eden düzenli/düzensiz aralıklarla yapılmış çok sayıda yükseklik ölçümünden oluşmaktadır.
Kısaca, her bir pikselin yükseklik (kot) değerine sahip olan sürekli yüzeylere
dönüştürülmesidir.
Şekil 6.1'de DEM'in hücresel boyutu ile yükseklik değerlerine sahip piksel dağılımı
görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi her bir piksel sahip olduğu yükseklik değerine bağlı
olarak temsil edilmektedir.

Şekil 6.1: DEM'in hücresel boyutu
DEM verisi sayısal ortama aktarılmış münhanilerden veya uydu görüntülerinden elde
edilir. Uydu görüntüleri ve münhanilerden elde edilen DEM verileri arasındaki fark, çözünürlük
farkıdır.

6.2. Arazi Verilerini Ön İşleme
" DEM yenileme" ve "boşlukları doldurma" başlangıçtaki DEM verisinin kalitesine
bağlı olarak gerekli olmayabilir. DEM’den üretecek "drainage line" ile gerçek nehir ağı
örtüşmeyebilir. Bunun için mevcut nehir ağı verileri güvenli ise işleme başlamadan önce nehir
ağının bulunduğu yerlerde yükseklik değeri azaltılır.
6.2.1 DEM yenileme
Bu metodu kullanarak DEM verilerini yeniden düzenlemektedir. DEM yenileme, raster
veri olan yükseklik değerlerinin vektör veri olan nehir ağı ile daha uyumlu olmasını sağlar. Bu
da nehir ağı verilerinin, DEM verilerinden daha güvenilir ve doğru olması gerçeğini açığa
çıkarır.
Bir SYM verisine bu fonksiyonu uygulamanın temel amacı, doğruluğu yüksek nehir ağı
verilerini dikkate alarak daha yüksek doğruluklu bir SYM elde etmektir. Yapılacak
98

çalışmalarda, kullanılacak olan raster verinin (SYM) doğruluğu ne kadar yüksek olursa sonuç
ürünü olan su toplama havzaları da o derecede sağlıklı olacaktır.
6.2.2. Boşlukları doldurma
Bu fonksiyon DEM'de yer alan boşluk hatalarının giderilmesi için kullanılır. Bir hücre
daha fazla yükseklik değerine sahip olan hücreler ile çevrildiği takdirde su, yükseklik değeri az
olan bu hücreye doğru akacaktır (Şekil 6.2).

Şekil 6.2: DEM’de oluşabilecek boşluk
DEM'de yer alan boşluklar doldurulmadığı takdirde yüzey akışı oluşamaz. Bu nedenle
boşlukların doldurulması gereklidir. Fonksiyon bu problemi ortadan kaldırmak için yükseklik
değerlerini yeniden düzenler (Şekil 6.3). Orijinal DEM dosyası için yenileme yapıldı ise bir
önceki işlemin çıktı dosyası bu işlemin girdi dosyasıdır.

Şekil 6.3: Boşlukların doldurulması

6.3. Akım yönü belirleme
Bu fonksiyon verilen grid sistemi için akım yönünü hesaplamaktadır. Hücrede yer alan
değer, bu hücreye komşu 8 hücreden yükseklik değeri en az olana doğru su akım yönünü
göstermektedir.
Şekil 6.4'de görüldüğü gibi her bir gridde yükseklik değeri yer almaktadır. Su akışı en
düşük yükseklik değerine sahip gride doğru olacaktır.
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Şekil 6.4: Su akış yönü
Akış yönünü bilgisayar ortamında ifade etmek için "8 yönlü akım modeli"
kullanılmaktadır. Gridin akım yönünü göstermek için Şekil 6'da yönlere bağlı olarak gösterilen
rakamsal değerler kullanılmaktadır. Örneğin bir hücreden akımın doğu yönünde olduğunu
belirtmek için 1, kuzeybatı yönünde olduğunu belirtmek için 32, güneydoğu yönünde olduğunu
belirtmek için 2 kullanılır.

Şekil 6.5: Su akım yönleri
Aşağıdaki Şekil 6.6a'da hücrelere ait yükseklik değerleri, Şekil 6.6b'de akım yönleri ve
Şekil 6.6c'de ise bu yönlerin raster veri formatında temsil edilen rakamsal değerleri halinin
kullanılacak olan veri tablosu görülmektedir.

Şekil 6.6: Akım yönünün matematiksel ifadesi

6.4. Kümülatif Akım Hesaplama
Kümülatif akım; her hücreye olan ağırlıklandırılmış kümülatif akımın toplamını veren
raster veridir. Akış yönü bilgisi “tanımsız” olan hücrelerden başka hücrelere doğru akış olmaz
sadece bu hücrelere diğer hücrelerden akış olur. Akış yönü “tanmsız” olan hücreler akış yönü
raster verisinde şu verilen değerlerden herhangi başka bir değer alan hücrelerdir: 1, 2, 4, 8, 16,
32, 64 ve ya 128.
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Kümülatif akım değeri, eğim yönünde daha aşağıda olan hücrelere daha yukarıda olup
akışın dışarı olacağı hücrelerin sayısı ile ifade edilir. Yüksek kümülatif akıma değerlerine sahip
çıktı hücreleri akımın yoğunlaştığı alanlar olup akım ağını tanımlamada kullanılabilirler.
Kümülatif akım değeri “sıfır” olan alanlar topoğrafik olarak zirve alanları olup gerektiğinde
eşik alanları olarak tanımlanabilir. Şekil 6.7.a'da akım yönüne bağlı olarak hücreler arası akım
ilişkileri görülmektedir.

Şekil 6.7: Kümülatif akım hesaplama
a,b,c,d,g ve h hücrelerine (Şekil 6.6.b) doğru akım oluşmayacağından bu hücrelere 0
girilir. e hücresine 3 hücreden, f hücresine ise 2 hücreden akış olmaktadır. i hücresine ise en
düşük yükseklik değerine sahip olduğundan 8 hücreden akış gerçekleşmektedir. Böylece her
bir hücrenin su toplama alanında kalan hücre sayısı belirlenir (Şekil 6.6.c).
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Uygulamalar
•

Hidrolojik modelleme ihtiyacını oluşturan nedenleri düşününüz.

•

Hidrolojik modellemye CBS katkısını irdeleyiniz.

•

DEM verisi hidrolojik modelleme için önemini araştırınız.
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Uygulama Soruları
•

Hidrolojik yapı karakteristiklerini nelerdir?

•

CBS kapsamında hangi hidrolojik bileşenler modellenebilir?

•

Hidrolojik modelleme kapsamında DEM verisinde ne gibi hatlar oluşabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
En genel SYM veri yapısı raster ve grid yapısındadır. Bu normalde, iki boyutlu düzende,
ortalama hücre kotunun depolandığı kare biçimli grid hücreleri matrisini içermektedir. Coğrafi
düzlemde bir hücrenin yeri, matris içindeki hücrelerin satır ve sütunlarındaki yeri olarak ifade
edilir. Grid SYM’lerinin geniş kullanım alanları vardır. Çünkü SYM’nin kullanımı, işlenmesi
kolaydır ve hesaplamalar daha etkindir. SYM’nin hidrolojik uygulamalarda vardır.
SYM, bir arazi yüzeyini en iyi temsil eden düzenli/düzensiz aralıklarla yapılmış çok
sayıda yükseklik ölçümünden oluşmaktadır. SYM kullanarak bir çok hidrolojik modelleme
yapılabilir: Hidrolojik arazi verilerini ön işleme, DEM yenileme, boşlukları doldurma, akım
yönü belirleme, kümülatif akım hesaplama.
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Bölüm Soruları
1) Her bir pikselin yükseklik (kot) değerine sahip olan sürekli yüzeylere dönüştürülmesiyle
elde edilen veri hnagisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Eş yükselti eğrisi
TIN
DEM
Eğim
Bakı

2) Hidrolojik modelleme kapsamında arazi verisinin ön işlemesi neleri kapsar?
a)
b)
c)
d)
e)

DEM yapma - Boşluk çıkarma
DEM yenileme - Boşluk doldurma
DEM doldurma - Boşluk yenileme
DEM çıkarma - Boşluk yapma
DEM uzatma - Boşluk boşaltma

3) Akım yönü belirlemede hücrede yer alan değer, bu hücreye komşu kaç hücreden
yükseklik değeri en az olana doğru su akım yönünü göstermektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

5
6
7
8
9

4) Akım yönü raster verisinde elde edilen 16 verisi hangi yönü ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Doğu
Güneydoğu
Güney
Güneybatı
Batı

5) Akış yönü bilgisi tanımsız olan hücreler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Bu hücrelere doğru akış oluşur.
Başka hücrelere doğru akış oluşur.
1 değeri alır.
32 değeri alır.
Anlamsız hücrelerdir.
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6) Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak havza sınırlarının belirlenmesi; kaç temel aşamada
gerçekleştirilmektedir?
a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

7) Uydu görüntüleri ve münhanilerden elde edilen DEM verileri arasındaki temel farklılık
hangi özellikte ortaya çıkar?
a) Boyut

b) Çeşit

c) Çözünürlük

d) Konum

e) Arşiv

8) DEM'de yer alan boşluklar doldurulmadığı takdirde hangisi tespit edilemez?
a) Eğim yönü

b) Bakı açısı

c) Görüş hattı

d) Yüzey akışı

e) Kesit çizgisi

9) Kümülatif akım değeri kaç olan alanlar topoğrafik olarak zirve alanları olup
gerektiğinde eşik alanları olarak tanımlanabilir?
a) -1

b) 0

c) 1

d) 2

e) 4

10) Hangisi eğim yönünde daha aşağıda olan hücrelere, daha yukarıda olup akışın dışarı
olacağı hücrelerin sayısı ile ifade edilir?
a) Eğim yönü

b) Bakı açısı

c) Akım yönü

d) Yüzey akışı

e) Kümülatif akım

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)e, 5)a, 6)a, 7c, 8)d, 9)b, 10)e

106

7. HİDROLOJİK MODELLEMELER - II

107

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Akış Ağı Kolları
7.2. Akış Sıralaması (Çatallanma Düzeni)
7.3. Akış Ağı Vektörizasyonu
7.4. Akış Uzunluğu
7.5. Havza Oluşturma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Bir akarsu havzasını oluşturan öğeleri nelerdir?

•

Bir akarsuyun akış ağı nelere bağlı şekillenir?

•

Bir akarsu ağının yapılanmasında akış sırlaması neden önemlidir?

•

Bir akarsu havzası hangi alt birimlerden oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Havza Karakteristikleri

Havza karakteristiklerine hakim
olma

Okuma, araştırma, uygulama

Akış ağı ve uzunluğu

Akış ağı ve uzunluğu
hesaplayabilme

Okuma, araştırma, uygulama

Havza oluşturma

Diğer havza bileşenlerini
kullanarak alt havzalar
oluşturabilme

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Havza Karakteristikleri

•

Havza oluşturma

•

Akış Ağı Kolları

•

Akış Sıralaması

•

Akış Ağı Vektörizasyonu

•

Akış Uzunluğu

•

Havza Oluşturma
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Giriş
Geçmişte havza sınırlarının bulunmasında yoğun olarak kağıt ortamdaki topoğrafik
haritalar kullanılmış olup topoğrafik haritalar üzerinden eşyükselti eğrileri ile tepe noktaları
takip edilerek su ayırım çizgileri çizilmiş ve havza sınırları ile alt-havza sınırları belirlenmiştir.
Hazırlanan havza veya alt-havza sınırlarına ait alanlar ise planimetre ile ölçülmüştür.
Son yıllarda ise özellikle Bilgi Teknolojilerinde meydana gelişmelere bağlı olarak
Coğrafi Bilgi Sistemi söz konusu işlemlerin yapılmasında yoğun olarak kullanılmaya
başlanılmıştır. Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak havza ve alt-havza
karakteristiklerinin tespit edilmesine yönelik geliştirilen yöntem, teknik ve araçların bir araya
gelmesiyle CBS dahilinde hidrolojik modelleme kavramı oluşmuştur.
Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak havza sınırlarının belirlenmesi; arazi verilerini ön
işleme ve su toplama alanı işlemi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde,
bir önceki bölümde anlatılmış olan ön işlemler konusunun devamı olan hidrolojik modelleme
konusu kapsamında su toplama alanı işlemleri süreci anlatılacaktır.
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7.1. Akış Ağı Kolları
Kümülatif akım raster verisininin eşik değerler ile düzenlenmiş halinin kesişim noktları
baz alınarak her kesişim noktası arasında kalan akış ağı parçasının tespit edilmesi sürecidir.
Kollar, iki ardışık kesişim ya da kesişim ve akarsu dökülme noktası arasında kalan akarsu
parçası olarak tanımlanır.

Şekil 7.1: Akış ağı örneği
Girdi akış ağı raster verisi, olarak kümülatif akım raster verisinin belirlenmiş bir eşik
değerin üstündekileri dikkate alacak şekilde düzenlenmesiyle elde edilebilmektedir. Bu işlem
eşik değerin altında olan piksellerin “NoData” olarak, eşik değerin üstünde olan değerlerin ise
“1” olarak değer alması ile girdi akış ağı raster verisini oluşturmaktadır.

7.2. Akış Sıralaması (Çatallanma Düzeni)
Akış sıralaması, bir akış ağındaki kollara sayısal bir sıralama düzeni oluşturma sürecidir.
Bu sıralama, kolların sayılarına dayanarak akarsu tiplerini tanımlamak ve sınıflandırmak için
kullanılan bir yöntemdir. Akarsuların bazı özellikleri, yalnızca kendi düzenlerini bilerek tayin
edilebilir.
Örneğin, akarsuyun ilk kolunun (küçük veya kesintili akarsular) yukarı akım kolları
yoktur ve kaynak noktası olmayan kirlilik problemlerine daha fazla eğilimli olabilir. Ek olarak,
akarsu düzeneği diğer yazılım modellerinde taşkın potansiyelini tahmin etmek için de kullanılır.
İki farklı yöntem ile akış sıralaması işlemi yapılabilir. Bunlar Strahler ve Shreve
yöntemleridir.
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Strahler stream ordering method

Shreve stream ordering method

Şekil 7.2: Akış sıralaması yöntemleri
Strahler yönteminde, yan kol olmayan fakat küçükte olsa akışa sahip bir segment 1.
dizin olarak isimlendirilmiştir. İki tane 1. dizin birleşince 2. dizini, iki tane 2. dizin birleşince
3. dizini oluşturur vs.. Bu sistemde daha küçük bir dizin kendisinden büyük bir dizinle
birleşince dizin değerinde bir artış olmaz. Ancak iki eşdeğer dizin birleşirse dizin sıralamasında
bir artış olabilmektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi Strahler yönteminde küçük dizinlerin
(kolların) etkisi gözardı edilmiştir.
Fakat bu etki daha sonra Shreve (1966, 1967) tarafından kullanılmış ve “Shreve
Magnitude” olarak isimlendirilen yeni yöntem ortaya konmuştur. Bu yöntemde bir dizin
kendisinden önceki dizinlerin toplamı şeklinde bir dizilişe sahiptir (Şekil 1). Dolayısıyla
havzanın aşağı kesimindeki 1. dizindeki bir segment, birleştiği yukarı havzalardan toplanarak
gelmiş bir n büyüklüğündeki dizine katılarak bu dizinin değerini n+1 yapar ve büyütür.
Jeomorfologlar yağış-akış arasındaki ilişkinin araştırılmasında Shreve Büyüklük yöntemini
daha kullanışlı bulurlar (Miller vd. 2002). Bunun nedeni, 1. dizinler havzalara düşen yağışın
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birincil düzeydeki toplayıcılarıdır ve bunlar taşkına neden olacak akışların tahmininde Strahler
sisteminden daha iyidirler (Patton ve Baker, 1976).

7.3. Akış Ağı Vektörizasyonu
Bu yöntem yön bilgisi olan bir akış ağını içeren raster veriyi kullanarak vektörel
formatta akış ağının oluşturulmasını sağlar.
Araç, kesişen ve bitişik hücrelerin vektörize edilmesine yardımcı olmak için bir yön
taramasını kullanacak şekilde optimize edilmiştir. Böylelikle aynı değerdeki iki bitişik doğrusal
özelliğin iki paralel çizgi olarak vektörize edilmesi sağlanarak vektör formatında akış ağı
üretilmektedir.

Şekil 7.3: Akış Ağı Vektörizasyon süreci

7.4. Akış Uzunluğu
Her hücre için akış yolu boyunca akış ağının yukarı veya aşağı doğru olan mesafeyi
veya ağırlıklı mesafeyi hesaplayan algoritmayı içeren yöntemdir. Akış Uzunluğu aracının
birincil kullanımı belirli bir havzadaki en uzun akış yolunun uzunluğunu hesaplamaktır. Bu
ölçüm genellikle bir havzanın kendisi oluşturan akarsuyun akış süresini hesaplamak için
kullanılır.

Şekil 7.4: Akış uzunluğu örnek verisi
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Akış uzunluğu, yüzey akış şebekesi boyunca bir hücreden bir çıkışa kadar olan
mesafedir. Bu, su kaynakları veya akarsu dölülme noktasına daha yakın olan alanları bulmak
için kullanılabilir. Aşağıdaki resimde kırmızı olan hücreler akarsu dökülme noktasından en
uzaktadır ve mavi olan hücreler ise en yakın hücredir.

7.5. Havza Oluşturma
Havza fonksiyonu yüzey çevresinde bulunan dökülme noktalarını bulur ve her biri için
yüzeyi tamamıyla kaplayacak şekilde bir havza oluşturur. Oluşturulan her bir havza bütün
havzayı bölümlere ayıyır. Bu bölümler hidrolojide alt havza ismini alır. Bu fonksiyon akış
yönünü kontrol ederek kendi dökülme noktalarını tespit etmesi özelliği dışında watershed
fonksiyonuna benzer. Dökülme noktalarının çoğu yüzey çevresindedir, fakat bu fonksiyon aynı
zamanda iç drenaj alanlarına havzalar oluşturmak için çukur (sink) bölgeleri de kullanır.

Şekil 7.5: Havza aracı ile oluşmuş alt havzalar yapılanması
Havza algoritması, tarama boyunca sırtlara dayalıdır ve tüm rasteri farklı havzalara
böler. Havza aracı, watershed aracıyla benzer sonuçlar üretmesine rağmen, büyük çalışma
alanları veya yabancı yerler için otomatik olarak akma noktalarını seçtiği için daha kullanışlıdır.
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Uygulamalar
•

Bir akarsu havzasını oluşturan öğeleri düşününüz.

•

Bir akarsuyun akış ağı nelere bağlı şekillenir, araştırınız.

•

Bir akarsu ağının yapılanmasında akış sırlaması neden önemlidir, irdeleyiniz.

•

Bir karsu havzası hangi alt birimlerden oluşur, düşününüz.
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Uygulama Soruları
•

Bir akarsu havzasını oluşturan öğeleri nelerdir?

•

Bir akarsuyun akış ağı nelere bağlı şekillenir?

•

Bir akarsu ağının yapılanmasında akış sırlaması neden önemlidir?

•

Bir akarsu havzası hangi alt birimlerden oluşur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Akarsuların su toplama alanı olarak tanımlanan havzaların tüm karakteristikleriyle
beraber tespit edilesi günümüzde etkileri giderek artan iklim değişimi kapsamında daha etkin
kararlar alınması adına çok büyük önem teşkil etmektedir. Havza karakteristiklerinin klasik
yöntemlerle tespitinden şok uzun zaman ve dolayısıyla iş gücü ve maliyet gerektirmesi
nedeniyle tercih edilmekten kaçınılmaktadır.
Fakat havzaların hidrolojik modellemesi gibi konuma dayalı analizlerin çok daha hızlı
ekonomik ve etkin yapılmasını sağlayan CBS yardımıyla giderek artan bir hızla havza
bileşenleri modellenebilmektedir. CBS yardımıyla yapılan havza bileşenleri analiz süreçleri
kapsamında ise akış ağı kolları tespiti, akış ağı sıralaması, akış ağı vektörizasyonu, akış
uzunluğu ve havza olışturma gibi hidrolojik modellemeler çok daha etkin bir şekilde
gerçekleştirilebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Kümülatif akım raster verisinin belirlenmiş bir eşik değerin üstündekileri dikkate alacak
şekilde düzenlenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilebilmektedir?
a) Akış hızı
b) Akış ağı
c) Kol
d) Kesişim noktası
e) Kesişim segmenti
2) Girdi akış ağı raster verisi oluşturulurken kümülatif akım raster verisinin belirlenmiş bir
eşik değerin altında olan değerler hangi değeri alacak şekilde işlem yapılır?
a) NoData
b) -1
c) 0
d) 1
e) 2
3) Akış sıralaması işlemi kaç farklı yöntem ile yapılabilir?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
4) Akış sıralama yöntemlerinden aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yan kol olmayan fakat küçükte olsa akışa sahip bir segment 1. dizindir.
b) İki tane 1. dizin birleşince 2. Dizini oluşturur.
c) İki tane 2. dizin birleşince 3. dizini oluşturur.
d) Daha küçük bir dizin kendisinden büyük bir dizinle birleşince dizin değeri bir artar.
e) Küçük dizinlerin (kolların) etkisi gözardı edilmiştir.
5) Bir havzada en uzun akış yolu hangi yöntem ile bulunur?
a) Akış ağı veltörizasyon
b) Akış uzunluğu
c) Akış sıralama
d) Kümülatif akım hesaplama
e) Akış ağı kolları
6) Hangi verisininin eşik değerler ile düzenlenmiş halinin kullanılmasıyla akış ağı verisi
oluşturulmaktadır?
a) Eğim yönü b) Bakı açısı c) Akım yönü d) Yüzey akışı e) Kümülatif akım
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7) İç drenaj alanlarına havzalar oluşturmak için hangi bölgeler kullanır?
a) Alt havza
b) Kol
c) Dökülme noktası
d) Çukur
e) Yarık
8) Bir akış ağındaki kollara sayısal bir sıralama düzeni oluşturma sürecine ne ad verilir?
a) Akış miktarı
b) Akış uzunluğu
c) Akış ağı sıralaması
d) Kol numaralama
e) Yön Belirleme
9) Hangi yöntem, yön bilgisi olan bir akış ağını içeren raster verisini kullanarak çizgisel
formatta akış ağının oluşturulmasını sağlar?
a) Akış ağı veltörizasyon
b) Akış uzunluğu
c) Akış sıralama
d) Kümülatif akım hesaplama
e) Havza oluşturma
10) Hangi fonksiyon yüzey çevresinde bulunan dökülme noktalarını bulur ve her biri için
yüzeyi tamamıyla kaplayacak şekilde bir hidrolojik alan oluşturur?
a) Akış ağı veltörizasyon
b) Akış uzunluğu
c) Akış sıralama
d) Kümülatif akım hesaplama
e) Havza oluşturma

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)d, 5)b, 6)e, 7) d,8)c, 9)a, 10)e
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8. YOĞUNLUK MODELLEMELERİ - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Merkez Obje (Central Feature)
8.2. Ortalama Merkez (Mean Center)
8.3. Standart Sapma Elipsi (Yönsel Dağılım)
8.4. Sıcak Nokta (Hot Spot - Getis-OrdGi*)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Hangi amaçlar için konumsal yoğunluk modellemesine ihtiyaç duyulur?

•

Yoğunluk modellemesi için hangi yöntemler vardır?

•

Yoğunluk modelleme sonucu ne gibi çıktı veriler elde edilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yoğunluk Modelleme

Yoğunluk modelleme içeriğinin
kavranması

Okuma, araştırma, uygulama

Yoğun modelleme
yöntemleri

Yoğunluk modelleme
yöntemlerinin öğrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama

Yoğunluk Modelleme
Kullanımı

Yoğunluk modelleme
yöntemlerinin duruma göre
tercih edilmesinin anlaşılması

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Yoğunluk modelleme

•

Merkez obje

•

Ortalama merkez

•

Standart sapma elipsi

•

Sıcak nokta
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Giriş
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.
Bu bölümde vektörel veri kaynaklarından yararlanrak yine çıktı olarak vektörel veri
üreten yoğunluk modellemelerini irdelenecektir. Bu yöntemler şunlardır: Merkez Obje (Central
Feature), Ortalama Merkez (Mean Center), Standart Sapma Elipsi (Yönsel Dağılım), Sıcak
Nokta (Hot Spot - Getis-OrdGi*).
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8.1. Merkez Obje (Central Feature)
Merkez obje, analiz edilen noktalar içerisinden merkezi yere yerleştirilmiş objeyi
tanımlamaktadır (Şekil 8.1) (Katı, 2009).

Şekil 8.1: Merkez Obje
Yöntemde, mesafe hesabı Öklid yöntemine göre yapılmaktadır. Öklid yönteminde
mesafe aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır (Theobald, 2003).

Xı ve Yı : A noktasının koordinatı
X2 ve Y2 : B noktasının koordinatı
D

: A ile B noktaları arasındaki uzaklığı gösterir (Şekil: 8.2).

Şekil: 8.2 : Öklid Mesafe Yöntemi
Merkez obje en merkezi yerleştirilmiş objeyi tanımlamaktadır. Merkez objeyi bulmak
için her objenin diğer tüm objelere olan mesafesi hesaplanıp toplanmaktadır. En küçük
toplanmış mesafeye sahip obje, merkez obje olarak seçilmektedir. Eğer objelerin geometri tipi
nokta değilse her objenin önce coğrafi merkezi bulunduktan sonra hesaplamalara devam
edilmektedir (Katı, 2009).

8.2. Ortalama Merkez (Mean Center)
Ortalama merkez bir nokta ile ifade edilmekte olup mekânsal dağılımdaki
yoğunlaşmanın merkezini tanımlamaktadır (Şekil 2.3) (Katı, 2009).
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Şekil 8.3 : Ortalama Merkez
Ortalama Merkez şu formülle hesaplanmaktadır:

x ve y : ortalama merkezin koordinatı
Pi
: i noktasına ait lokasyonun nüfusu
xi ve yi : i noktasının koordinat değerleri
Ortalama merkez bir çalışma alanındaki tüm objelerin X ve Y koordinat değerlerinin
ortalamasıdır. Eğer analizde nokta dışında çizgi veya alan tipindeki objeler kullanılacaksa her
objenin tek gerçek coğrafi merkez noktası bulunmaktadır ve daha sonra koordinatların
ortalaması alınmaktadır. Ortalama merkezi bulma yöntemi dağılımdaki değişiklikleri takip
etmek veya tanımlanmış farklı objelerin dağılımını birbirlerine göre karşılaştırmak için
kullanılabilecek bir analizdir (Katı, 2009).
Ortalama merkez analizi suç dağılımlarında da kullanılmaktadır. Ortalama merkez,
farklı suç tiplerinin mekânsal dağılışlarını karşılaştırmada ve mekânsal dağılışın veya paternin
çekim merkezinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. En fazla nüfus ağırlıklı merkezin
tespitinde kullanılan bu yöntem, aynı zamanda nüfusun dağılımının zamanla ne yöne kaydığı
tespit edilmektedir. Bununla birlikte ekonomik coğrafya araştırmalarında yaygın olmak üzere
sosyal bilimlerin mekânsal dağılımı içeren hemen her konusunda bu yöntem
uygulanabilmektedir.

8.3. Standart Sapma Elipsi (Yönsel Dağılım)
Standard sapma elipsi (SSE), bir örüntüdeki objelerin bir yöne yönelme bakımından bir
eğilimlerinin olup olmadığını ortaya koymaktadır (Şekil 8.4) (Katı, 2009).

Şekil 8.4 : Standart Sapma Elipsi
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Standart sapma elipsi aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır:

SX= X eksenini, SY= Y eksenini, θ = elips oryentasyonunu göstermektedir.
Bir grup noktanın veya alan objesinin bir eğilimlerinin olup olmadığını ölçmenin genel
yolu bağımsız olarak x ve y yönlerindeki standart uzunluklarını hesaplamaktır. Bu iki ölçüm
değeri objelerin dağılımını çevreleyen elipsin akslarını tanımlamaktadır. Buradaki elips
standart sapma elipsi olarak ifade edilmektedir, çünkü yöntem elipsin akslarını tanımlamak için
x ve y koordinatlarının ortalama merkezden olan standart sapmasını hesaplamaktadır. Elips
örüntüdeki objelerin bir yöne dönüp dönmediğini ve böylece örüntünün belirli bir yönelime
sahip olup olmadığını göstermiş olmaktadır (Katı, 2009).
Harita üzerinde böyle bir objenin çizilmesi yönelimi ortaya koyarken, standart sapma
elipsi eğilimi daha belirgin olarak göstermektedir. Standart sapma elipsi hesaplanırken objelerin
sadece konumu dikkate alınabileceği gibi aynı zamanda o objeye etki eden öznitelik değeri
(objeyi konumsal veri tabanında tanımlayan konumsal olmayan değişken) de hesaplamaya
dahil edilebilmektedir. Öznitelik değeri de dahil edilirse hesaplama, ağırlıklı standart sapma
elipsi olarak adlandırılmaktadır (Katı, 2009).
Standart sapma elipsi de standart mesafe gibi mekânsal dağılışın dokusuyla ilgili
yayılmanın derecesini ortaya koyar ve sonuçlar üretir. Elipsin şekli ve boyutu dağılışın
derecesini verirken, eksen pozisyonları da nüfusun mekân üzerindeki yönelim özelliklerini
ortaya koymaktadır.

8.4. Sıcak Nokta (Hot Spot - Getis-OrdGi*)
Sıcak nokta analizi ile mekânsal kümeleme gerçekleştirilmektedir. Kullanılan verilerin
sahip olduğu değerler baz alınarak veriler farklı renk ve gruplara ayrılır. Sıcak nokta analizi
hakkında yapılan bazı tanımlamalar bu bölümde verilmiştir. Buna göre; mekânsal kümeleme
yöntemleri, bir yerleşik alanda/coğrafi bölgede olguların mekânsal dağılımını inceleyen ve
uygun test yöntemleri ile olguların kümelenmesi hakkında araştırmacıya bilgi sunan
yöntemlerdir.
Mekânsal kümeleme yöntemleri kendi aralarında 3 grupta toplanabilir. Bu gruplardan
ilki genel olarak adlandırılan global testlerdir. Global testler, araştırmacıya sadece kümeleme
hakkında ilk akla gelen genel bir soru olan “coğrafi bölgede kümelenme var mı” sorusuna yanıt
verebilir. Bu testler için önemli olan “kümelenme var mı yok mu” sorusuna cevap
verebilmektir.
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İkinci grup Lokal testler; kümelenmenin olduğu bölgenin yerini gösterilebilen testlerdir.
Genel anlamda global testler bölgede homojenliği araştırırken, lokal testler aykırı durumları
yani heterojenliği tespit etmeye çalışır (Özgür, 2008).
Üçüncü grup olan odaklanmış testler ise; aranılan şeyin daha yüksek olabileceği
spesifik kaynakların bulunduğu yerlere odaklanır ve “kümelenme var mı yok mu” sorusuna
yanıt arar. Odaklanmış testlerde, daha önceden ilgili faktörler biliniyor ise, çalışılan bir ya da
daha fazla küçük bölge üzerinde yoğunlaşır ve genellikle belirlenen bölge veya bölgelerin, bu
bölgeler dışındaki insidans oranları ile karşılaştırma yaparak sonuca gitmeye çalışılır
(Karabulut 2003).
Getis-OrdGi*’nin yüksek veya düşük değerlerin nerelerde olduğunu tespit edebilme
özelliği vardır. Hesaplamalar sonucu elde edilen Gi* değeri pozitif ve z değeri za değerinden
(1.96) büyük ise yüksek değerlerin kümelendiği (hot spots) veya Gi* değeri negatif ve z değeri
za değerinden küçük ise (-1.96) düşük değerlerin kümelendiği (cold spots) kabul edilir (Özgür,
2008).
Hesaplaması aşağıdaki gibi yapılmaktadır;

d
Wij

: Komşuluk mesafesi
: Ağırlık matrisi (Bu matris 1 ve 0 dan oluşmaktadır. Eğer j objesi i den d
mesafesi içinde kalıyor ise 1 değilse 0 olmaktadır. Dolayısıyla değerlendirme
dışında kalmaktadır.)
Xi ve Xj : i ve j objelerinin öznitelik bilgisi
N
: Katmandaki obje sayısı
şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca aşağıda z skor ile ilgili bilgi verilmiştir.
Z Skor (Verilerin Standartlaştırılması): Standartlaştırma; her bir değişken değerinden,
ortalamanın farkının alınması ve elde edilen farkın standart sapmaya bölünmesidir. Böylece
ham veriler standart verilere dönüştürülerek, ölçü birimi farklılığı ortadan kaldırılmış olur. Bu
normal dağılım fonksiyonunun genel bir şeklidir.
Z-Skor Özellikleri:
* Z Skor'un işareti artı (+) ve eksi (-) dir ve skorun yönünü göstermektedir.
* Skor ortalamanın altındaysa eksi (-) üstünde ise artı (+) ile gösterilir.
* Ortalamadan kaç tane standart sapma değerinin saptığını belirtir.
* Birbirinden farklı ölçü birimlerinin karşılaştırılmasında kullanılır.
* Z- Skor bütün veri yığınlarındaki birimlerin, ortak bir birim aralığına yığılmasını
sağlar.
* Z- Skor'da bulunan sonuç; standart sapmanın kaç katı kadar aşağısında veya
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yukarısında olduğunu göstermektedir.
* Z- Skor standart sapma ile çarpılıp, ortalama ile toplatılırsa ham değere ulaşılmış
olur.
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Uygulamalar
•

Ne tür veriler için yoğunluk modelleme yapılabilir irdeleyiniz.

•

Yoğunluk modelleme sonucu ne gibi çıktı veriler elde edilebilir araştırınız.

•

Farklı yoğunluk modelleme yaklaşımlarnı uygulayarak deneyiniz.
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Uygulama Soruları
•

Ne tür veriler için yoğunluk modelleme yapılabilir?

•

Yoğunluk modelleme sonucu ne gibi çıktı veriler elde edilebilir?

•

Vektörel formatta sonuç üreten yogunluk modellemeleri hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mekansal modellemeler kapsamında yoğunluk modellemesi; noktasal ve ya çizgisel
olarak bulunun niceliksel verilerin alansal dağılımlarının çeşitli algoritma, teknik ve
yöntemlerle tepit edilmesi sürecini kapsamaktadır. Yoğunluk modelleme yakşalımları sonuç
verisinin veri türüne göre vektörel ve raster olmak üzere bölüme ayrılabilir. Vektörel sonuç
üreten yogunluk modelleme yöntemleri şunlardır: Merkez Obje (Central Feature), Ortalama
Merkez (Mean Center), Standart Sapma Elipsi (Yönsel Dağılım), Sıcak Nokta (Hot Spot Getis-OrdGi*). Söz konusu yöntemler amaca ve girdi verisinin yapısına göre tercih edilmesi
gerekliliği ve bu yöntemlerin içeriği altarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi vektörel çıktı üreten bir yoğunluk modelleme yöntemi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Merkez Obje
Ortalama Merkez
Standart Sapma Elipsi
En Yakın Komşu
Sıcak Nokta

2) Merkez obje yönteminde mesafe hangi yaklaşıma göre hesaplanmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Öklid
Hipotenüs
Grid
Karekök
Açık kenar

3) Ortalama merkezin hesaplanmasında ilgili objelere ait ne kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Komşularına olan mesafesi
Yükseklik değeri
X koordinatı
Y koordinatı
X ve Y koordinatı

4) Standart Sapma elipsi yoğunluk modelleme yönteminin diğer adı nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Noktasal dağılım
Dağılım yönü
Yönsel dağılım
Dağılım merkezi
Merkezi dağılım

5) Sıcak nokta modellemesi kapsamında elde edilen Z-Score değeri için hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

İşareti artı (+) ve eksi (-) dir ve skorun yönünü göstermektedir.
Skor ortalamanın altındaysa eksi (+) üstünde ise artı (-) ile gösterilir.
Ortalamadan kaç tane standart sapma değerinin saptığını belirtir.
Birbirinden farklı ölçü birimlerinin karşılaştırılmasında kullanılır.
Bütün veri yığınlarındaki birimlerin, ortak bir birim aralığına yığılmasını sağlar.

6) Merkez objeyi bulmak için her objenin diğer tüm objelere olan hangi özelliği kullanılır?
a) Büyüklüğü

b) Hacmi

c) Ağırlığı

d) Mesafesi

e) Konumu
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7) Hangi yöntem dağılımdaki değişim takip etmek için kullanılabilecek bir analizdir?
a) Merkez obje
b) Ortalama merkez
c) Standart sapma elipsi
d) Sıcak nokta
e) Yoğun nokta
8) Standart sapma elipsi hesaplanırken objelerin sadece konumu dikkate alınabileceği gibi
aynı zamanda o objeye etki eden hangi değeri de hesaplamaya dahil edilebilmektedir?
a) Konum

b) Hacim

c) Alan

d) Topoloji

e) Öznitelik

9) “Z Skor (Verilerin ………………. ), her bir değişken değerinden, ortalamanın farkının
alınması ve elde edilen farkın standart sapmaya bölünmesidir.” İfadesindeki boş bırakılan
yere hangi ifade gelmelidir?
a) Toplanması
b) Analizi
c) Sayısallaştırılması
d) Standartlaştırılması
e) Ağırlıklandırılması
10) “Sıcak nokta analizi ile mekânsal ……………… gerçekleştirilmektedir.” İfadesindeki
boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?
a) toplama

b) değerlendirme

c) kümeleme

d) gruplama

e) eleme

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)c, 5)b, 6)d, 7)b, 8)e, 9)d, 10)c
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9. YOĞUNLUK MODELLEMELERİ - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Simple (Basit) Yoğunluk
9.1.1. Noktasal Yoğunluk Analizi
9.1.2. Çizgisel Yoğunluk Analizi
9.2. Çekirdek Kestirimli Yoğunluk (Kernel Density)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Raster sonuç veren yoğunluk modelleme yaklaşımlarının avantaj ve dez avantajlarını
nelerdir?

•

Yoğunluk modelleme kapsamında raster veri elde eden yöntemlerin hangileridir?

•

Raster sonuç üreten yoğunluk modelleme yöntemlerinin uygulama aşamasındaki farklılıkları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Basit Yoğunluk
Modelleri

Basit Yoğunluk modellerinin
kavranması

Okuma, araştırma, uygulama

Noktasal ve Çizgisel
Yoğunluk

Noktasal ve çizgisel yoğunluk
modellerinin öğrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama

Çekirdek Kestirimli
Yoğunluk

Çekirdek lestirimli yoğunluk
modeli temellerinin öğrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Simple (Basit) Yoğunluk

•

Noktasal Yoğunluk Analizi

•

Çizgisel Yoğunluk Analizi

•

Çekirdek Kestirimli Yoğunluk (Kernel Density)
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Giriş
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 (basit) ve
kernel. Her iki metotta da yoğunluğu hesaplamak için dairesel bir bölge veya tarama bölgesi
kullanılır.
Bu bölümde vektörel veri kaynaklarından yararlanarak çıktı olarak raster veri üreten
yoğunluk modellemelerini irdelenecektir.
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9.1. Simple (Basit) Yoğunluk
Simple metotta hücre değerleri dairesel bir tarama alanına göre hesaplanır. Her bir hücre
değeri, tarama alanına giren nesne sayısı alanın büyüklüğüne bölünerek hesaplanır.

Şekil 9.1: Basit yoğunluk modeli örneği
9.1.1. Noktasal Yoğunluk Analizi
Çalışma bölgesi içerisindeki örneklemlerin noktasal yoğunluklarının nasıl dağıldığının
gözlemlenmesinde kullanılır. Bu analizde noktalardan yoğunluk yüzeyi oluşturulur. Vektör
özellikteki nokta detay analiz sonrasında raster özellikteki bir yüzeye dönüştürülür. Bu
dönüşüm matematiksel modeller yardımıyla sağlanır.
Nokta yoğunluk analizi, ayrık noktalarla ifade edilen verilerin analizi ile noktalardan
yoğunluk yüzeyi oluşturulur. Birbirleriyle ilişkili olguların, anlamlı bir ilişkiyi temsil edip
etmediği ana araştırma konusudur. Nokta desenleri analiz edilirken, temel olarak tam mekansal
rassallık(tesadüfilik) hipotezine karşılık noktaların kümelenme ve düzenlilik gösterip
göstermediği araştırılmaktadır.

Şekil 9.2: Noktasal yoğunluk analizi grafiksel anlatımı
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Noktasal yoğunluk analizi her bir pikselde ya da tanımlı bir hücre içerisine düşen
noktaların sayısı ile değerlendirilerek hesaplanabilir.
Örneğin; trafik kazalarının mekânsal dağılımının analiz edilmesi ile kazaların sıklıkla
gerçekleştiği tehlikeli yerler saptanabilmekte ve böylece problemli yol kesimleri
belirlenebilmektedir.
9.1.2. Çizgisel Yoğunluk Analizi
bir hat boyunca ve bu hattın komşu bölgeleri için yapılan yoğunluk analizidir. Noktasal
yoğunluk analizi ile aynı fonksiyon işlev görmektedir. Ancak burada nokta özelliğindeki vektör
yerine, çizgi özelliğindeki vektör detay girdi olarak kullanılır. Sonuç ürün ise yine raster
özellikteki çizgiseller boyuncaki yoğunluk yüzeyleridir.

Şekil 9.3: Çizgisel yoğunluk analizi grafiksel anlatımı

9.2. Çekirdek Kestirimli Yoğunluk (Kernel Density)
Kernel yoğunluk analizi tanımlı bir yarıçapa sahip çember içerisine düşen noktaların
yoğunluğu ile bu kaynaktan uzaklaştıkça değişen noktasal yoğunluğu ifade eder. Kernel
yoğunluk aracı haritadaki ayrıntıların yoğunluğunu bu ayrıntıların çevresinde hesaplar.

Şekil 9.4: Kernel yoğunluk yöntemi
Kavramsal olarak, her bir noktanın üzerinde düzgün, yumuşak ve eğik bir yüzey
tanımlanmış olur. Yüzey değeri noktanın konumunda en yüksek değerdedir. Noktadan
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uzaklaştıkça bu değer azalır ve araçta tanımlanan “Search Radius” yani yarıçap uzunluğuna
ulaşınca değer sıfır olur. Bu tanımlama çembersel bir çevrede uygulanır (Silverman, 1986)
(Şekil 9.5). Özet olarak, kernel yoğunluğu belli bir bant genişliği yarıçapındaki çember
içerisinde kalan noktasal yoğunluktur (Çolak ve Çan, 2007).
Çekirdek kestirimli yoğunluk hesaplamasında kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

f(x)
n
di
h
K

: yoğunluk değeri (x, y)
: meydana gelen vaka sayısı
: noktalar arasındaki mesafe ve lokasyon (x, y)
: bant genişliği
: yoğunluk fonksiyonu

Şekil 9.5: Çekirdek Kestirimli Yoğunluk
Çekirdek Kestirimli Yoğunluk daha çok hastalıkların dağılımı gibi çalışmalarda yaygın
olarak kullanılmaktadır. Örneğin, kanser vakalarının noktasal tabanlı yoğunluklarının nokta
yoğunluk analizi ile belirlenmesi bu yöntemle yapılmaktadır. 2007’de yapılan bir çalışmada,
kanserin il genelinde zaman içerisinde artışı ve yönü incelenmiş, nüfusa bağlı olarak risk
altındaki kişiler için tahminlerde bulunulmuştur (Çolak ve Çan, 2007).
Ayrıca, Kernel yoğunluk tahmini yöntemi hastalık haritalama ve epidemiyolojik
olaylarda kümelerin coğrafi konumlarını belirlemek için de kullanılmaktadır. Bu yöntem, sıcak
nokta (hotspot) veya soğuk nokta (cool-spot) bölgelerin belirlenmesi ve analizi için aydınlatıcı
bilgi verir. Kernel yoğunluk analizi kümelemenin tam olarak kesin bir şekli olmamasına
rağmen, önceden belirlenmiş yoğunluk değerinden daha büyük olan hücrelerdeki noktaların
atama kümelemenin bir biçimini oluşturur. Gösterilen model, büyük ölçüde bölgedeki nüfus
dağılımını ve ortaklaşa yapıların ( yol vb.) bir yansımadır.
Yoğunluğun grid gösterimi, noktalar seti ile ya da yüksek yoğunluklu bölgeler ile
hipotezin belirlendiği bölgeler arasındaki olası ilişkiyi gösteren bir elips kullanımı ile sağlanır.
Kernel yoğunluk analizinde, çalışma bölgesi içerisindeki örneklem noktalarının yoğunluğu
belli bir yarıçap içerisine düsen örneklem sayısı ile belirlenir (Çolak ve Çan, 2007).
Çekirdek Kestirici yoğunluk tahmini, yoğunluk fonksiyonunun hesaplanabilmesi için
önceden bilinmesi gereken herhangi bir bilgi gerektirmediğinden, yoğunluk hesaplaması için
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oldukça genel bir yaklaşımdır (Polat ve Özden, 2004). Çekirdek Kestirici; Tanımlı bir yarıçapa
sahip çember içerisine düşen noktaların yoğunluğu ile bu kaynaktan itibaren uzaklaştıkça
değişen noktasal yoğunluğu ifade eder (Gündoğdu, 2010). Yoğunluk analizi, nokta objelerinin
uzayda nerede yoğunlaştıklarını göstermek için kullanılmaktadır. Analiz sonucunda kesintisiz
bir yoğunluk yüzeyi oluşmaktadır (Katı, 2009).
Yüzeyde noktaların bulundukları yer ve birbirleri ile olan mekânsal ilişkileri dikkate
alınarak yoğunlaştıkları alanlar noktaların olmadığı alanlara göre daha yüksek değerler
almaktadırlar. Bu analizdeki yoğunluklar Kernel yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Kernel
yoğunluk hesaplamasında her obje üstünden bir yarım küre geçirildiği varsayılır. Bu yarım küre
içerisine giren tüm noktaların değerleri hesaplamaya dahil edilmekte olup noktanın değeri
bulunduğu yerde en büyüktür (Katı, 2009).
Küre içindeki toplam değerler kürenin yarıçapı boyunca azaltılarak dağıtılır ve yarıçap
noktasında ise sıfıra ulaşmaktadır. Oluşturulan yoğunluk yüzeyindeki her hücrenin değeri
dağıtılan yoğunlukların kesiştirilerek toplanması ile hesaplanmaktadır. Böylece değeri yüksek
olan yerlerde bir yoğunlaşmanın olduğu gözlemlenebilmektedir (Katı, 2009).

147

Uygulamalar
• Raster sonuç veren yoğunluk modelleme yaklaşımlarının avantaj ve dez avantajlarını
irdeleyiniz.
• Yoğunluk modelleme kapsamında raster veri elde eden yöntemlerin kullanıldığu
konuları araştırınız
• Farklı raster sonuç üreten yoğunluk modelleme yaklaşımlarnı uygulayarak deneyiniz.
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Uygulama Soruları
• Raster sonuç veren yoğunluk modelleme yaklaşımlarının avantaj ve dez avantajlarını
nelerdir?
• Yoğunluk modelleme kapsamında raster veri elde eden yöntemlerin hangileridir?
• Raster sonuç üreten yoğunluk modelleme yöntemlerinin uygulama aşamasındaki
farklılıkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yoğunluk modellemeleri özellikle noktasal ve çizgisel yapıdaki niceliksel verilern birim
alanda bulunma durumunu hesaplayan sayısal değerler üreten yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar
ürettiğin sonuçların vektörel ve raster olma durumuna göre iki gruba ayrılmakta olup yapılacak
yoğunluk modellemesi amacına göre tercih edilmektedir. Raster sonuçlar üreten basit ve kernel
yoğunluk yaklaşımları ürettiğin gird yapıdaki veri ile çalışma alanının her noktası için yoğunluk
verisi üreterek az veriyle daha geniş alanlarda sonuç elde edilmesini sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Raster sonuç üreten yoğunluk modelleme yöntemlerinin hangileridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortalama Merkez ve Sıcak Nokta
Basit ve Kernel
Noktasal ve Çizgisel
Temel ve Öklid
Gelişmiş ve Standart Sapma

2) Basit yoğunluk modeli değerleri nasıl bir tarama alanı ile hesaplar?
a) Dairesel

b) Köşegen

c) Elips

d) Üçgen

e) Kare

3) Basit yoğunluk modeli nasıl hesaplanır?
a)
b)
c)
d)
e)

Alanın büyüklüğü, tarama alanına giren nesne sayısına bölünerek
Alanın büyüklüğü, tarama alanına giren nesne sayısı ile çarpılarak
Tarama alanına giren nesne sayısı, alanın büyüklüğüne bölünerek
Tarama alanına giren nesne sayısı, alanın büyüklüğü ile çarpılarak
Alan büyüklüğü, tarama alanınna bölünerek

4) Basit yoğunluk modeli türleri hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortalama Merkez ve Sıcak Nokta
Basit ve Kernel
Noktasal ve Çizgisel
Temel ve Öklid
Gelişmiş ve Standart Sapma

5) İfadedeki boşlukları hangisi ile doldurulmalıdır? “Kernel yoğunluk modelinde
noktadan uzaklaştıkça değer ………….. ve araçta tanımlanan Search Radius yani
yarıçap uzunluğuna ulaşınca değer ………….. olur?”
a)
b)
c)
d)
e)

gelir - sıfır
oluşur – yok
kaybolur – bir
azalır - sıfır
artar - bir

6) Hangi analiz ayrık noktalarla ifade edilen verilerin analizi ile noktalardan yoğunluk
yüzeyi oluşturulur?
a) Simple (Basit) Yoğunluk
b) Noktasal Yoğunluk Analizi
c) Çizgisel Yoğunluk Analizi
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d) Çekirdek Kestirimli Yoğunluk Analizi
e) Sıcak Nokta Yoğunluk Analizi
7) “Nokta desenleri analiz edilirken, temel olarak tam mekansal ………………………...
hipotezi ile noktaların kümelenme ve düzenlilik gösterip göstermediği
araştırılmaktadır.” İfadesindeki boşluk için doğru ifadeyi bulunuz.
a) tesadüfilik

b) düzenlilik

c) dağılım

d) analiz

e) yoğunluk

8) “Çizgisel Yoğunluk Analizi, bir hat boyunca ve bu hattın ……………. bölgeleri için
yapılan yoğunluk analizidir.” İfadesindeki boşluk için doğru ifadeyi bulunuz.
a) yoğun

b) düzenli

c) karmaşık

d) uzak

e) komşu

9) “Kernel yoğunluğu belli bir bant genişliği yarıçapındaki …………… içerisinde kalan
noktasal yoğunluktur.” İfadesindeki boşluk için doğru ifadeyi bulunuz.
a) Çember

b) Köşegen

c) Elips

d) Üçgen

e) Kare

10) “Kernel yoğunluk modellemesinde yüzey değeri noktanın konumunda en
……………. değerdedir.” İfadesindeki boşluk için doğru ifadeyi bulunuz.
a) alt

b) üst

c) düşük

d) yüksek

e) orta

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)c, 5)d, 6)b, 7)a, 8)e, 9)a, 10)d
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10. İSTATİSTİKSEL MODELLEMELER - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İstatistiksel Modeleme Kullanımı
10.2. İstatistiksel Modelleme Türleri
10.2.1. Mekansallık Durumuna İstatiksel Modeller
10.2.1.1. Mekansal Olmayan İstatistikler
10.2.1.2. Mekansal Olan İstatistiksel Modeller
10.2.2. Sonucuna Göre İstatistiksel Modeller
10.2.2.1. Tanımlayıcı İstatistikler
10.2.2.2. Çıkarımsal İstatistik Modelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

CBS’de istatistiksel uygulamaya ihtiyaç duyulan durumlar neledir?

•

CBS’de istaitsitiksel modelleme türleri nelerdir?

•

CBS kapsamında istatistiğin dahil edilmesi ne gibi faydalar sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma, araştırma, uygulama

CBS’de istatistik kavramı

CBS’de istatistik kavramının
algılanması

CBS’de istatistik türleri

CBS’de istatistik türlerinin
kavranması

Okuma, araştırma, uygulama

CBS’de mekansal
istatistikler

CBS’de mekansal
istatistiklerin öğrenilmesi

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

İstatistiksel modelleme

•

Mekansal istatistikler

•

Tanımlayıcı istatistikler

•

Çıkarımsal istatistikler
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Giriş
Coğrafi verilerinde yer alan özellikler, coğrafi nesnelerin nitelikleri ve konumları
hakkındaki bilgilerdir. Bu bilgi öncelikle verilerden görsel olarak analiz edilebilen haritalar
oluşturmak için kullanılabilmektedir. İstatistiksel modelleme, CBS verilerinizden, yalnızca
nitelik değerlerinin nasıl dağıtıldığı, veride mekansal eğilim olup olmadığı veya özelliklerin
mekansal kalıplar oluşturup oluşturmadığı gibi bir haritaya bakarak görsel olarak
tanımlanamayan ek bilgi elde etmenize yardımcı olur. İstatistiksel modeleme, bireysel
özellikler hakkında bilgi sağlayan tanımlama veya seçim gibi sorgu işlevlerinin aksine, bir dizi
nesne özelliklerinin bir bütün olarak ortaya çıkarılmasını sağlar.
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10.1. İstatistiksel Modeleme Kullanımı
İstatistiksel analiz genellikle verileri tanımlamak için kullanılır; örneğin, belirli bir
özellik için değer dağılımını incelemek veya aşırı değerleri (aşırı yüksek veya düşük) bulmak
için kullanılır. Bu bilgiye sahip olmak, bir haritadaki sınıfları ve aralıkları tanımlarken, verileri
yeniden sınıflandırırken veya veri hataları tespit edilmesini sağlar.
Aşağıdaki örnekte, yaşlı nüfusun bu bölgedeki nüfus sayımına göre dağılımı için
istatistikler hesaplanmıştır (yüzdesi 65 ve üstü). Burada ortalama ve standart sapma da dahil
olmak üzere değerlerin dağılımını gösteren bir histogram üretilmiştir. Çoğu bölgede yaşlıların
yüzdesi ortalamadan daha düşüktür, ancak birkaç bölgede çok yüksek olduğu görülmektedir.

Şekil 10.1: CBS de temel istatistik hesaplama örneği
İstatistiksel analizin bir diğer kullanımı da verileri özetlemektir. Genellikle bu,
kategoriler için yapılır. Örnegin her arazi kullanım kategorisinde toplam alanın hesaplanması
için kullanılabilir. Ayrıca, her havza için ortalama yüksekliği hesaplama gibi mekansal özetler
oluşturabilirsiniz. İstatistiksel özet üretmek, bir çalışma alanındaki koşulları daha iyi anlamak
için kullanılabilir.
Aşağıdaki örnekte, her arazi sınıfı için, o sınıftaki parsel sayısını, en küçük ve en büyük
parselin boyutunu, ortalama parsel boyutunu ve sınıftaki toplam alanı gösteren özet istatistikler
hesaplanmıştır.
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Şekil 10.2: İstatistiksel özet örneği
İstatistiksel analiz, bir grup objenin merkezi gibi, yönsel eğilim veya özelliklerin
kümeler oluşturup oluşturmadığı gibi mekansal kalıpları tanımlamak ve doğrulamak için de
kullanılır. Verilerin paterni net olarak görünse de, sadece paternden bir çıkarım yapmaya
çalışmak zor olabilir. Verileri sınıflandırdılmasında ve simgelenmesinde desenleri
belirsizleştirebilir veya aşırı vurgulayabilir. Bunu engellemek ve amaca yönelik
uygulayabilmek için istatistiksel fonksiyonlar, temel verileri analiz eder ve modelin varlığını
ve gücünü doğrulamak için kullanılabilecek bir ölçü verir.
Aşağıda, bir dizi hırsızlığın orta merkezini ve bir dizi geyik görülme konumlarına iat
standart sapma elipsini (yön eğilimini gösteren) gösteren bir analiz örneği verilmiştir.

Şekil 10.3: İstatistiksel Modelleme; yoğunluk modelleme örneği
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10.2. İstatistiksel Modelleme Türleri
İstatistiksel modeller mekansallık ve ürettiği sonucun yapısına göre iki grupta
incelenebilir.
10.2.1. Mekansallık Durumuna İstatiksel Modeller
CBS’de istatistiksel modelleme fonksiyonları mekansallık durumuna göre mekansal
olmayan (tablosal) ya da mekansal olan şeklinde analiz edilecek verinin türüne bağlı olarak iki
gruba ayrılabilir.
10.2.1.1. Mekansal Olmayan İstatistikler
Mekansal olmayan istatistikler özellikle öznitelik değerlerini analiz etmek için
kullanılır. Öznitelik tablosu üzerinden ulaşılan coğrafi bir nesneye ait niceliksel veriler
kullanılarak mekansal olmayan ortalama, minimum, maksimum değer ve standart sapma gibi
temel istatistiklerin hesaplanmasını içermektedir.
Bu örnekte, toplam, ortalama ve standart sapma da dahil olmak üzere bir dizi nüfus
sayımına bağlı olarak işsizlik istatistiklere parsel bazlı hesaplamak mekansal olmayan istatistik
araçları kullanarak hesaplanmıştır.

Şekil 10.4: Mekansal olmayan temel istatistik hesaplama örneği
Histogram veya Q-Q grafikleri gibi çizelgeler ve grafikler, mekansal olmayan verileri
analiz etmenin başka bir yoludur. Her durumda, konumdan bağımsız yalnızca değerler analiz
edilir. Değerlerin ilişkilendirildiği özelliklerin konumları ve özellikleri arasındaki herhangi bir
mekansal ilişki dikkate alınmaz. Bu nedenle sonuçlar da tüm veri için mekansal değil sayısal
ya da tablosal formattadır.
Bu örnekte, histogram parsellerdeki işsizlik dağılımını (x ekseni boyunca parsellerdeki
işsiz kişisellerin sayısı ve y ekseni boyunca kayıt adedi) göstermektedir.
161

Şekil 10.5: Histoğram örneği
Normal Q-Q grafiği, bir dizi değerin dağılımının, standart normal dağılıma (bir
histogramda gösterildiğinde tipik çan eğrisi) olan benzerliğini değerlendirmek için kullanılır.
Normal Q-Q grafiği üzerindeki çizgi, normal dağılımı temsil eden beklenen değerleri gösterir;
veri değerleri çizgiye ne kadar yakınsa dağılımın normale o kadar yakındır. Aşağıdaki örnekte,
bir dizi toprak örneği için fosfor elementi konsantrasyonunun normal dağılıma uyunluğu
gösterilmiştir.

Şekil 10.6: Normal Q-Q grafiği örneği
10.2.1.2. Mekansal Olan İstatistiksel Modeller
Mekansal olan istatistikler ise coğrafi nesnelerin dağılımının ne kadar kompakt veya
dağınık olduğu veya belirli bir yöne doğru odaklanmanın olup olmadığı ve ya kümeler
oluşturup oluşturmadığı gibi mekansal ilişkilere odaklanır. Mekansal ilişki genellikle mesafe
(nesnelerin birbirlerine uzaklığı) olarak tanımlanmakta olsa da nesneler arasındaki diğer
etkileşim şekillerini de ele almaktadır.
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Aşağıdaki örnekte, uzaklık aracı (grafik olarak daire şeklinde gösterilen) çıktısı, her
vahşi hayat gözlem noktasının mesafesini hesaplayıp kullanarak söz konusu gözlemin
merkezini bulmaktadır.

Şekil 10.7: Ortalama uzaklık örneği
Bazı mekansal istatistikler, hem nesnelerin mekânsal ilişkilerini hem de ilgili nesnenin
öznitelik değerlerini birlikte göz önüne alır. Bunlar belirlenen değerler doğrultusunda verileri
etikleyerek değiştiren ağırlıklandırma istatistikleri olarak bilinir. Ağırlıklandırılmış mekansal
istatistikler, benzer değerlere sahip özelliklerin birlikte bulunup bulunmadığını tespit etmek için
kullanılır. Örneğin, benzer şekilde yüksek veya düşük ağırlık puanına sahip okulların aynı
kümeleri oluşturması gibi. Aşağıdaki örnekte, parkların merkezi, her parktaki ziyaretçilerin
sayısı ile ağırlıklandırılmıştır. Özetle kişi başına düşen yeşil alan simgenin büyüklüğüyle ifade
edilmektedir.

Şekil 10.8: Ağırlıklandırmalı mekansal istatistik örneği
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10.2.2. Sonucuna Göre İstatistiksel Modeller
İstatiksel fonksiyonlar, elde edilecek sonucun (çıktının) vermiş olduğu bilgi türüne göre
tanımlayıcı ve çıkarımsal olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir.
10.2.2.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Tanımlayıcı istatistikler, analiz edilen nesnelerin değerlerinin veya özelliklerinin
ortalama değer, değerlerin frekans dağılımı veya bir grubun yönelimi eğrisi gibi bazı
karakteristiklerinin özetlenmesi sağlar. Tanımlayıcı istatistikler genellikle aynı alan için iki
özellik kümesini karşılaştırmak için faydalı olmaktadır.
Aşağıdaki örnek, yaşlı nüfusun dağılımını (üstte), aynı nüfus sayımı bölgelerinde 5
yaşın altındaki çocukların (alttaki) dağılımı ile karşılaştırmaktadır.

Şekil 10.9: Tanımlayıcı istatistik kullanım örneği
Aşağıdaki örnekte, Hint kökenli ve Afrika kökenli Amerikalı nüfusu için oluşturulmuş
standart mesafe çemberleri, bu bölgedeki Afrika kökenli Amerikalı nüfusun dağılımının çok
daha kompakt olduğunu göstermektedir.
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Şekil 10.10: Tanımlayıcı istatistik kullanım örneği
10.2.2.2. Çıkarımsal İstatistik Modelleri
Çıkarımsal istatistikler, olasılık teorisini ya olası değerleri bir dizi bilinen değer
kullanarak yaklaşık olarak tahmin etmek ya da verilerde gördüğünüz herhangi bir düzen ve ya
eğilimin tesadüfi oluşma ihtimalini değerlendirmek için kullanır. Bu istatistik türü düzen veya
ilişki seviyrsini niceliksel olarak ölçmeyi sağlar. Daha sonra, bu ölçümün belirli bir güven
düzeyinde önemli olup olmadığını belirlemek için istatistiksel bir test gerçekleştirilebilir.
Örnek olarak çıkarımsal istatistik eğer hırsızlık yapılan konumların belli nokta veya
noktalarda kümelendiğini gösteriyorsa, kümelerin tesadüfi oluşma ihtimalini bulmak için bir
test uygulayabilir. Mesela kümelerin tesadüfen meydana gelmemesi olasılığı %90 ise bu da
hırsızlıkların bir şekilde bağlantılı olabileceğini gösterir. Esasen olasılığı belirleme testi,
varolan özellikler için aldığınız önlemi, aynı alana yayılmış aynı sayıda özellik için rastgele
olmasını beklediğiniz ölçü ile karşılaştırır.
Aşağıdaki örnekte soldaki harita, %90 olasılık seviyesinde yüksek yaşlı nüfuslu
(turuncu) veya düşük yaşlı nüfuslu (mavi) nüfus sayımı bölgelerinin kümelenmelerini
göstermektedir. Fakar Sağ harita aynı durum %99 olasılık seviyesindeki kümeleri
göstermektedir.

Şekil 10.11: Çıkarımsal İstatistik örneği
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Uygulamalar
•

CBS’de istatistiksel uygulamaya ihtiyaç duyulan durumları düşününüz.

•

CBS’de istaitsitiksel modelleme türleri nelerdir araştırınız.

•

CBS kapsamında istatistiğin dahil edilmesi ne gibi faydalar sağlar irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
•

CBS’de istatistiksel uygulamaya ihtiyaç duyulan durumlar neledir?

•

CBS’de istaitsitiksel modelleme türleri nelerdir?

•

CBS kapsamında istatistiğin dahil edilmesi ne gibi faydalar sağlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
CBS kapsamında İstatistiksel analiz genellikle verileri tanımlamak için kullanılır.
Coürafi bir yapıya ait verininin istatistiksel olarak analiz edilip üretilen istatistiksel bilgiye sahip
olmak, bir haritadaki sınıfları ve aralıkları tanımlarken, verileri yeniden sınıflandırırken veya
veri hataları tespit edilmesini gibi daha etkin veri analizi, organizasyonu ve yönetiminin
yapılmasına katkı sağlar.
İstatistiksel modeller mekansallık ve ürettiği sonucun yapısına göre iki grupta
incelenebilir. Mekansallık durumuna göre istatistiksel modeller mekansal olmayan (tablosal)
ya da mekansal olan olarak gruplanmakta olup istatiksel fonksiyonlar, elde edilecek sonucun
(çıktının) vermiş olduğu bilgi türüne göre tanımlayıcı ve çıkarımsal olmak üzere de iki sınıfa
ayrılabilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi coğrafi verileri tanımlacıyı istatistiklerden değildir?
a) Değer dağılımı

b) Minimum

c) Maksimum

d) Karekök

e) Ortalama

2) Aşağıdakilerden hangisi CBS’de istatistiksel modellemeler ile yapılamaz?
a) Nitelik değerlerinin nasıl dağıtıldığı
b) Mekansal eğilimin tespiti
c) Özelliklerin mekânsal kalıplar oluşturma durumunun tespiti
d) Görsel çıktı üretme
e) Eğim ve bakı hesaplama
3) CBS’de istatistiksel analizler ile elde edilen değerler kullanılarak ne yapılamaz?
a) Bir haritadaki sınıfları tanımlamak
b) Bir haritadaki aralıkları tanımlamak
c) Verilerde matematiksel işlemlerin olmasını sağlamak
d) Verileri yeniden sınıflama sürecini kolaylaştırmak
e) Verileri özetlemek
4) Özellikle öznitelik değerlerini analiz etmek için kullanılan istatistiksel modelleme türü
hagisidir ?
a) Mekansal Olmayan İstatistikler
b) Mekansal Olan İstatistikler
c) Konum Olmayan İstatistikler
d) Konum Olan İstatistikler
e) Vektörel İstatistikler
5) Benzer değerlere sahip özelliklerin birlikte bulunup bulunmadığını tespit etmek için hnagi
sitatistik türü kullanılır?
a) Vektörel istatistikler
b) Mekansal istatistikler
c) Ağırlıklandırılmış mekansal istatistikler
d) Raster bazlı istatistikler
e) Temel istatistikler
6) “……………… istatistikler coğrafi nesnelerin dağılımının ne kadar kompakt veya dağınık
olduğu veya belirli bir yöne doğru odaklanmanın olup olmadığı tespit tmede kullanılırlar”
ifadesinde boş bırakılan yere en uygun seçeneği bulunuz?
a) Vektörel

b) Mekansal

c) Ortalama

d) Raster

e)Tanımlayıcı
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7) “………………… istatistikler genellikle aynı alan için iki özellik kümesini karşılaştırmak
için faydalı olmaktadır.” ifadesinde boş bırakılan yere en uygun seçeneği bulunuz?
a) Vektörel
b) Mekansal
c) Ortalama
d) Raster
e) Tanımlayıcı
8) Hangi istatistik türü verilerde gördüğünüz herhangi bir düzen ve ya eğilimin tesadüfi
oluşma ihtimalini değerlendirmek için kullanır?
a) Konumsal
b) Mekansal
c) Çıkarımsal
d) Açıklayıcı
e) Tanımlayıcı
9) “Bazı mekansal istatistikler, hem nesnelerin mekânsal ilişkilerini hem de ilgili nesnenin
…………..... değerlerini birlikte göz önüne alır.” ifadesinde boş bırakılan yere en uygun
seçeneği bulunuz?
a) Öznitelik
b) Konum
c) Yükseklik
d) Koordinat
e) Hücresel
10) “Çıkarımsal İstatistik Modelleri, düzen veya ilişki seviyesini ……………….. olarak
ölçmeyi sağlar.” ifadesinde boş bırakılan yere en uygun seçeneği bulunuz?
a) Konumsal
b) Mekansal
c) Çıkarımsal
d) Niceliksel
e) Niteliksel

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)c, 4)a, 5)c, 6)b, 7)e, 8)c, 9)a, 10)d
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11. İSTATİSTİKSEL MODELLEMELER - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hücresel İstatistikler
11.1.1. Ortalama (Mean)
11.1.2. Çoğunluk (Majority)
11.1.3. Maksimum (Maximum)
11.1.4. Ortanca (Median)
11.1.5. Minimum (Minimum)
11.1.5. Azınlık (Minority)
11.1.6. Aralık (Range)
11.1.7. Standart Sapma (Standard Deviation)
11.1.8. Çeştlilik (Variety)
11.2. Komşuluk İstatistikleri
11.2.1. Fokal (Merkez) İstatistikleri
11.2.2. Blok İstatistikleri
11.3. Zonal İstatistikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• CBS’de istatistiksel modellerin daha çok raster veriler için kullanılan versiyonlarını nelerdir?
• Hücresel, komşuluk ve zonal istatistik CBS kapsamında sağladığı faydalar nelerdir?
• Hücresel, komşuluk ve zonal istatistik yaklaşımları arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hücresel İstatistikler

Hücresel istatistiklerin
kavranması
Komşuluk istatistiklerinin
kavranması
Zonal istatistiklerin
kavranması

Komşuluk İstatistikleri
Zonal İstatistikler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma, araştırma, uygulama
Okuma, araştırma, uygulama
Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Hücresel İstatistikler

•

Komşuluk İstatistikleri

•

Zonal İstatistikler
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Giriş
Coğrafi varlıkların daha iyi anlaşılması adına coğrafi veriler olarak CBS ortamına
aktarılarak amaca yönelik bilgiler elde edilmesi sürecinde istatistik en çok başvurulan bilim
dallarının başında gelmektedir. Önceki bölümde yoğun olarak istatistiksel modellemelere dair
temel bilgiler verilmiş olup daha çok vektörel bazlı istatistiksel yaklaşımlar anlatılmıştır.
Bu bölümde CBS ortamında daha çok raster veriler kullanılarak gerçekleştirilen
istatistiksel modelleme süreçlerine irdelenmiştir.
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11.1. Hücresel İstatistikler
Birden fazla raster veri kullanarak aynı konumdaki her bir hücrenin değerlerine
dayanarak oluşturulan yeni raster verinin her hücresi için istenilen temel istatistik türünün
hesaplanması işlemidir. Hücresel istatistik sürecinde çoğunluk, maksimum, ortalama, medyan,
minimum, azınlık, aralık, standart sapma, toplam ve çeşitlilik gibi bir çok hücresel istatistik
türü vardır.
Hücresel istatistik uygulama sürecinde girdi rasterlerinin sırası önemli değildir.
Maksimum, minimum, ortalama, ortanca, çoğunluk, azınlık ve toplam hücresel istatistik türleri
için, eğer tek bir raster girdi olarak kullanılırsa çıktı hücre değerleri giriş hücre değerleri ile aynı
olacaktır. Aynı durumda aralık ve standart sapma hücresel istatistik türleri için çıkış hücresi
değerlerinin hepsi 0 olur ve çeşitlilik için hepsi 1 olacaktır.
11.1.1. Ortalama (Mean)
Çıktı raster verisinde girdi rasterların aynı konuma denk gelen her bir veri kümesi için
ortalama değerlerin hesaplanması işlemidir. Sonuç rasterın piksel değerleri tam sayı (integer)
değil her zaman ondalıklı sayı (floating point) türünde üretilmektedir.

Şekil 11.1: Hücresel istatistikte ortalam işlemi süreci
11.1.2. Çoğunluk (Majority)
Girdi rasterlarında birbirlerine denke gelen hücreler içinde en çok görülen değeri
belireyen araçtır. Tüm girdi rasterları tamsayı ise çıktı tam sayıdır. Eğer girdilerden herhangi
biri ondalıklı sayı ise çıktı raster verisi de ondalıklı sayı formatında olur.

Şekil 11.2: Hücresel istatistikte çoğunluk işlemi süreci
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Bir hücre konumu için birden fazla çoğunluk değeri olduğunda, o hücre “NoData” (Veri
yok) olarak tanımlanır. Bir hücre konumu için tüm girdi değerleri aynı ise, o yer için çıktı
çoğunluk değeri girdi ile aynıdır.
Çoğunluk hesabı en az üç girdi raster verisinden oluşmalıdır. Yalnızca tek bir girdi
belirtilirse, çıktı girdinin kopyası olur.Yalnızca iki girdi varsa, değerlerin farklı olduğu herhangi
her piksel “NoData” olarak tanımlanır. Çünkü seçilecek iki farklı değer olduğundan, çoğunluk
değeri yoktur. Fakat bu durumda her iki değer aynı ise, bu değer çıktı raster verisine yazılır.
11.1.3. Maksimum (Maximum)
Girdi raster verilerinin birbirine konumsal olarak denk gelen piksel değerleri içinden en
büyük değeri tespit edip çıktı raster verinde denk gelen hücreye yazdırılmasıdır.
Tüm girdi raster verileri tamsayıysa, çıktı raster verisi değerleri de tam sayıdır. Eğer
girdilerden herhangi biri ondalıklı değere sahip bir raster veri ise çıktı raster verisi de ondalıklı
değere sahip raster verisi olur.

Şekil 11.3: Hücresel istatistikte maksimum işlemi süreci
11.1.4. Ortanca (Median)
Temel istatistik terimi olarak ortanca (medyan) bir sayı dizisinde terimler büyüklük
sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam
ortasındaki sayı medyandır. Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır.
CBS kapsamında hücresel istatistik olarak ortanca ise girdi raster verilerinin bir birine
konumsal olarak denk gelen piksel değerlerinin ortanca değeri tespit edip çıktı raster verinde
denk gelen hücreye yazdırılmasıdır.

Şekil 11.4: Hücresel istatistikte ortanca işlemi süreci

178

Tüm girdi raster verileri tamsayıysa, çıktı raster verisi değerleri de tam sayıdır. Eğer
girdilerden herhangi biri ondalıklı değere sahip bir raster veri ise çıktı raster verisi de ondalıklı
değere sahip raster verisi olur.
11.1.5. Minimum (Minimum)
Girdi raster verilerinin birbirine konumsal olarak denk gelen piksel değerleri içinden en
küçük değeri tespit edip çıktı raster verinde denk gelen hücreye yazdırılmasıdır.
Tüm girdi raster verileri tamsayıysa, çıktı raster verisi değerleri de tam sayıdır. Eğer
girdilerden herhangi biri ondalıklı değere sahip bir raster veri ise çıktı raster verisi de ondalıklı
değere sahip raster verisi olur.

Şekil 11.4: Hücresel istatistikte minimum işlemi süreci
11.1.5. Azınlık (Minority)
Girdi raster verilerinin birbirine konumsal olarak denk gelen piksel değerleri içinden en
en az tekrar edeni tespit edip çıktı raster verinde denk gelen hücreye yazdırılmasıdır. Bir hücre
konumu için birden fazla azınlık değeri olduğunda, o piksel için çıktı değeri “NoData” olarak
tanımlanır. Bir hücre konumu için tüm girdi değerleri aynı ise, o yer için çıktı azınlık değeri
girdi ile aynıdır. Azınlık hesabı en az üç girdi raster verisinden oluşmalıdır.

Şekil 11.5: Hücresel istatistikte azınlık işlemi süreci
Yalnızca tek bir girdi belirtilirse, çıktı girdinin kopyası olur. Yalnızca iki girdi varsa,
değerlerin farklı olduğu herhangi her piksel “NoData” olarak tanımlanır. Çünkü seçilecek iki
farklı değer olduğundan, azınlık değeri yoktur. Fakat bu durumda her iki değer aynı ise, bu
değer çıktı raster verisine yazılır.
Tüm girdi raster verileri tamsayıysa, çıktı raster verisi değerleri de tam sayıdır. Eğer
girdilerden herhangi biri ondalıklı değere sahip bir raster veri ise çıktı raster verisi de ondalıklı
değere sahip raster verisi olur.
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11.1.6. Aralık (Range)
Temel istatistik kavramı olarak aralık değişken değerlerinin dağılımını belirten yararlı
bir ölçüttür. En büyük ve en küçük değer arasındaki fark, aralık olarak tanımlanır.
CBS kapsamında hücresel istatistik olarak aralık ise girdi raster verilerinin birbirine
konumsal olarak denk gelen piksel değerlerinin oluşturduğu veri kümesinin aralık değeri yani
maksimum ve minimum değerlerinin farkını veren değerin çıktı raster verinde oluşturulmasıdır.

Şekil 11.6: Hücresel istatistikte fark işlemi süreci
Tüm girdi raster verileri tamsayıysa, çıktı raster verisi değerleri de tam sayıdır. Eğer
girdilerden herhangi biri ondalıklı değere sahip bir raster veri ise çıktı raster verisi de ondalıklı
değere sahip raster verisi olur.
11.1.7. Standart Sapma (Standard Deviation)
Temel istatistik kavramı olarak standart sapma varyansın kare köküdür. Daha
matematiksel bir ifade ile standart sapma veri değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının
karelerinin toplamının veri sayısının bir düşüğüne bölümünün kare köküdür, yani verilerin
ortalamadan sapmalarının kareler ortalamasının karekökü olarak tanımlanır.
CBS kapsamında hücresel istatistik olarak standart sapma ise girdi raster verilerinin
birbirine konumsal olarak denk gelen piksel değerlerinin oluşturduğu veri kümesinin standart
sapma değerini çıktı raster verinde ilgili hücrede yazdırılmasıdır.

Şekil 11.7: Hücresel istatistikte standart sapma işlemi süreci
Tüm standart sapma hücresel istatistik işlemi çıktı raster verileri ondalıklı değere sahip
raster verisi olarak hesaplanır.
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11.1.8. Çeştlilik (Variety)
CBS kapsamında hücresel istatistik olarak çeşitlilik girdi raster verilerinin birbirine
konumsal olarak denk gelen piksel değerlerinin oluşturduğu veri kümesinde yer alan farklı
değer sayısının çıktı raster verinde ilgili hücrede yazdırılmasıdır.

Şekil 11.8: Hücresel istatistikte çeşitlilik işlemi süreci
Tüm standart sapma hücresel istatistik işlemi çıktı raster verileri tamsayı değere sahip
raster verisi olarak hesaplanır.

11.2. Komşuluk İstatistikleri
Komşuluk istatistikleri, tüm girdi hücreleri için komşu hücrelerindeki değerlerin
oluşturduğu veri kümesi kullanılarak belirli bir istatistik türünün, çıktı raster verisinde ilgili
hücre için hesaplanmasıdır. Komşu hücreler girdi raster verisindeki herbir hücre için sırasıyla
hareket eden belirli ölçüde pencereyi oluşturan hücrelerdir. İstatistik hesaplanacak hücrenin
komşu hücreleri tespit etmek için amaca göre tercih edilebilen değişken ölçülerde dikdörtgen,
daire, halka veya kama şekilleri kullanılabilir.

Şekil 11.9: Komşuluk tanımlama şekilleri
Komşuluk istatistiği hesaplamalarının; fokal (merkez) istatistiği ve blok istatistiği
olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Fokal komşuluk istatistiği hesaplanırken girdi raster
verisinin herbir hücresi için çakışabilen komşuluk tanımlamaları kullanılırken blok komşuluk
istatistiginde ise istatistiğin birbirleriyle çalışmayan komşuluk alanlarıyla tanımlanır.
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Şekil 11.10: Komşuluk istatistiği türleri: Blok ve fokal istatistik
Fokal istatistik işlemi sürecinde komşu hücrelerindeki değerler kullanılarak sadece
hesaplanan hücre için sonuç üretilirken blok istatistiği işlemi ise tanımlanan blok içerisindeki
tüm hücre değerleri kullanılarak değeri blok içinde yer alan tüm hücreler için istenilen istatistik
türü hesaplanır. Hücresel istatistik için hesaplanabilen tüm istatistik türleri (çoğunluk,
maksimum, ortalama, medyan, minimum, azınlık, aralık, standart sapma, toplam, çeşitlilik, vb.)
komşuluk istatistikleri için de hesaplanabilir.
11.2.1. Fokal (Merkez) İstatistikleri
Fokal İstatistik aracı, her çıktı raster verisi hücresi için, o yerin etrafındaki belirli bir
komşulukta bulunan tüm girdi hücrelerinin değerlerinin bir fonksiyonu olarak yeni bir değerin
hesaplanması işlemidir. Girdi raster verisi her pikseli için yapılan fonksiyon, söz konusu
komşuluk dahilindeki tüm piksellerin değerlerinin maksimum, ortalama, toplamı, vb. gibi bir
istatistik değeridir.

Şekil 11.11: Fokal istatistik (Toplama)
Kavramsal olarak, fokal istatistik işlemi rasterteki her bir hücreyi ziyaret eder ve
belirtilen istatistiği tanımlanan komşu hücreleri kullanarak hesaplar. İstatistiğin hesaplandığı
hücreye hesaplanan hücre denir. Hesaplanan hücrenin orginal değeri ve komşulukta
tanımlanmış tüm hücre değerleri beraber fokal komşuluk istatistiğinin hesaplamasına dahil
edilmektedir. Komşuluk alanları örtüşebilir böylece komşuluğu oluşturan hücreler başka
hesaplanan hücrenin komşuluk hesaplanmasına komşu hücre olarak dahil edilebilir.
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Örnek olarak aşağıdaki şekilde orijinal değeri “5” olan hesaplanan hücre için toplama
işlemi ile fokal komşuluk istatistiği hesaplanmaktadır. Burada 3x3 ebatında dörtgen bir
komşuluk tanımlanmış olup komşu hücrelerin toplamına ( 3 + 2 + 3 + 4 + 2 + 1 + 4 = 19)
hesaplanan hücrenin orijinal değeri de (5) eklenerek (19 + 5) çıktı raster verisinde sonuç değeri
24 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak bulunan 24 değeri çıktı raster verisinde hesaplanan hücre
ile denk gelen aynı hücreye verilmiştir.

Şekil 11.12: Fokal komşuluk istatistiği (tek hücre için)
Yukarıdaki şekilde fokal komşuluk istatistiği hesaplamalarının girdi raster verisi için
tek bir hücre üzerinde nasıl yapıldığını göstermektedir. Aşağıdaki şemada, tüm girdi
hücrelerinin sonuçları gösterilmektedir. Sarı renk ile belirtilmiş hücreler yukarıdaki örnekte
anlatılan hesaplanan hücreyi ve komşu hücreleri vurgulamaktadır.

Şekil 11.13: Fokal komşuluk istatistiği (bütün girdi hücreleri için)
Fokal istatistiklerde komşuluğu tanımlayan şekiller halka, daire, dikdörtgen ve ya kama
olabilir. Bu komşuluk istatistiği türünde ortalama, çoğunluk, maksimum, medyan, minimum,
azınlık, aralık, standart sapma, toplam ve çeşitlilik istatistikleri hesaplanabilmektedir.
11.2.2. Blok İstatistikleri
Blok İstatistikleri aracı, birbirleriyle çakışmayan bir pencere şeklinde birbirine komşu
piksellerin oluşturduğu girdi hücreleri için bir istatistik değerinin hesaplanmasıdır. Burada
istatistik (örneğin, maksimum, ortalama veya toplam) işlemi her komşu hücre gurubu içinde
bulunan tüm girdi hücreleri için hesaplanır. Belirli bir komşu hücre grubu veya blok için elde
edilen değer, belirtilen komşu hücre grubu komşuluk alanını ifade eden dikdörtgen sınırları
içine düşen tüm hücre değer atanır.
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Şekil 11.14: Blok komşuluk istatistiği örneği (maksimum)
Komşuluk alanları çakışmadığından, bir hücre sadece bir blok için yapılan
hesaplamalara dahil edilebilir. Yani bir blogun hesaplamasına dahil edilen bir hücre başka bir
blogun hesaplamasında bir daha dahil olmaz.
Blok istatistiklerinde fokal istatistiklerde de olduğu gibi komşuluğu tanımlayan şekil
halka, daire, dikdörtgen ve ya kama olabilir. Yine blok istatistikler dahilinde hesaplanabilen
istatistikler focal istatistiklerde de olduğu gibi ortalama, çoğunluk, maksimum, medyan,
minimum, azınlık, aralık, standart sapma, toplam ve çeşitlilik istatistikleridir.

11.3. Zonal İstatistikleri
Zonal istatistik bir girdi raster verisindeki piksel değerleri için başka bir girdi verisinde
tanımlanan zonları (aynı değere sahip piksellerin tümü) kullanarak gruplayan ve bu veri grupları
için istatistikler hesaplayan işlemler bütünüdür. Bu sreçte herbir zone alanına düşen piksel
değerleri için tek bir değer hesaplanır.

Şekil 11.15: Zonal İstatistik örneği (Örnek: minimum)
Zonal İstatistik, belirli bir girdi için başka bir veri le tanımlanmış zonlar ile tanımlanan
alt kümeler için tercih edilen bir istatistiği bir raster bir çıktı olarak hesapladığı gibi tercihen
her bir zon için belirtilmiş tablosal bir çıktı olarak da hesaplayabilir.
Bir zon, bitişik olup olmamasına bakılmaksızın, bir raster veride aynı değere sahip tüm
hücreleri ifade eder. Girdi zon katmanı, hedeflenen belli bir özelliğe göre ayırt edilmiş
bölgelerin (zonların) şeklini, değerlerini ve yerlerini tanımlar. Zonları tanımlamak için zon
girdisinin veri yapısının tam sayı yapısında olması gerekir. Aynı zamanda tam sayı veri yapısı
yerine zon girdisi metin (text) veri yapısında da olabilir. Zone girdi verisi olarak bu özellikleri
taşıyan raster veya vektörel veri türlerinin her ikisi de kullanılabilir.
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Girdi verisi olarak zon girdi verisiyle belirtilmiş zonlara düşen pikselleri hesaplanacak
olan diğer girdi verisine değer raster verisi adı verilir. Özetle girdi raster verisi, her bölge için
çıktı istatistiklerinin hesaplanmasında kullanılan girdi değerlerini içerir.

Şekil 11.16: Zonal istatistik süreci (Örnek: maksimum)
Yukarıdaki şekile göre zonal istatistikde zon katmanı, zonları tanımlayan bir girdi
rasterini göstermektedir. Değer katmanı, zon başına bir istatistiğin hesaplanacağı girdi
piksellerini içerir. Bu örnekte her zon bölgesine düşen veri kümesinde yer alan en büyük
(maksimum) girdi değeri belirlenmektedir.

Çoğunluk

Zon Katmanı
Veri Tipi
Tamsayı ve Metin

Değer Katmanı
Veri Tipi
Tamsayı

Maksimum

Tamsayı ve Metin

Tam ve Ondalık Sayı Değer Kat. ile aynı

Ortalama

Tamsayı ve Metin

Tam ve Ondalık Sayı Ondalık Sayı

Medyan (Ortanca)

Tamsayı ve Metin

Tamsayı

Minimum

Tamsayı ve Metin

Tam ve Ondalık Sayı Değer Kat. ile aynı

Azınlık

Tamsayı ve Metin

Tamsayı

Aralık

Tamsayı ve Metin

Tam ve Ondalık Sayı Değer Kat. ile aynı

Standart sapma

Tamsayı ve Metin

Tam ve Ondalık Sayı Ondalık Sayı

Toplam

Tamsayı ve Metin

Tam ve Ondalık Sayı Ondalık Sayı

Çeştlilik

Tamsayı ve Metin

Tamsayı

İstatistik Türü

Çıktı Katmanı
Veri Tipi
Tamsayı

Tamsayı
Tamsayı

Tamsayı
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Uygulamalar
•

CBS’de istatistiksel modellerin daha çok raster veriler için kullanılan versiyonlarını
araştırınız.

•

Hücresel, komşuluk ve zonal istatistik CBS kapsamında ne gibi faydalar sağlar
düşününüz.

•

Hücresel, komşuluk ve zonal istatistik yaklaşımları arasındaki farkları irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
• CBS’de istatistiksel modellerin daha çok raster veriler için kullanılan versiyonlarını
nelerdir?
• Hücresel, komşuluk ve zonal istatistik CBS kapsamında sağladığı faydalar nelerdir?
• Hücresel, komşuluk ve zonal istatistik yaklaşımları arasındaki farklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
CBS’de istatistiksel modelleme yaklaşımları verinin vektörel ya da raster formatta
olmasına göre farklılık göstermektedir. Raster veri türleri için özelleşmiş istatistiksel
yaklaşımlar olarak CBS’de karşımıza hücresel, komşuluk ve zonal istatsitik yaklaşımları
çıkmaktadır.
Hücresel istatistikler, birden fazla raster veri kullanarak aynı konumdaki hücrenin
değerlerine dayanarak temel statistiklerin oluşturulması sürecini kapsıyorken komşuluk
istatistikleri ise aynı temel istatistiklerin bir raster verideki herbir hücrenini tanımlanmış öel
komşu hücreleri izerinden hesaplanması işlemlerini kapsamaktadır. Zonal istatistik ise bir girdi
raster verisindeki piksel değerleri için başka bir girdi verisinde tanımlanan aynı değere sahip
piksellerin ifade ettiği zonları kullanarak tanımlanmış hücreleri dikkate alarak istatistikler
hesaplayan işlemler bütünü olarak açıklanmış ve detayları verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Çoğunluk, maksimum, ortalama, medyan, minimum, azınlık, aralık, standart sapma,
toplam ve çeşitlilik gibi türleri bulunan ve CBS ortamında birden fazla raster veri
kullanılarak gerçekleştirilebilen istatistik türü hangisidir?
a) Merkezi
b) Odaksal
c) Hücresel
d) Mekansal
e) Açıklayıcı
2) Aşağıdakilerden hangisi hücresel istatistik türü değildir?
a) Çoğunluk
b) Türev
c) Medyan
d) Azınlık
e) Çeşitlilik
3) Eğer tek bir raster girdi olarak kullanılırsa aralık ve standart sapma hücresel istatistik türleri
için çıkış hücresi değerleri ne olur?
a) -1

b) NoData

c) 0

d) 1

e) 999

4) Hücresel çoğunluk istatistiği hesabının mntıklı bir sonuç vermesi için en az kaç girdi raster
verisine ihtiyaç duyulmaktadır?
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

5) Hücresel ortalama istatistiğinde çıktı raster versinini yapısı her zaman nasıl olur?
a) Ondalıklı

b) Rasyonel

c) Tamsayı

d) Metin

e) Tarih

6) Hangi hücresel istatistik türü girdi raster verilerinin birbirine konumsal olarak denk gelen
piksel değerlerinin oluşturduğu veri kümesinde yer alan farklı değer sayısının çıktı raster
verisinde ilgili hücrede yazdırılmasıdır?
a) Çoğunluk

b) Türev

c) Medyan

d) Azınlık

e) Çeşitlilik

7) Hangi istatistik yaklaşımı tüm girdi hücreleri için komşu hücrelerindeki değerlerin
oluşturduğu veri kümesi kullanılarak belirli bir istatistik türünün, çıktı raster verisinde ilgili
hücre için hesaplanmasıdır?
a) Hücresel

b) Komşuluk

c) Yakınlık

d) Grid

e) Zonal
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8) Hangi komşuluk istatistiği türü hesaplanırken girdi raster verisinin herbir hücresi için
çakışabilen komşuluk tanımlamaları kullanılır?
a) Hücresel

b) Blok

c) Yakınlık

d) Fokal

e) Zonal

9) Hangi komşuluk istatistiği türünde birbirleriyle çalışmayan komşuluk alanlarıyla
tanımlanır?
a) Hücresel

b) Blok

c) Yakınlık

d) Fokal

e) Zonal

10) Fokal istatistik işleminde, istatistiğin hesaplandığı hücreye ne ad verilir?
a) İlk

b) Son

c) hesaplanan d) Yaklaşılan

e) Dönülen

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)c, 4)c, 5)a, 6)e, 7)b, 8)d, 9)b, 10)c
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12. KONUMSAL DEĞİŞİM MODELLEME - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bant Faklılığına Dayalı Değişim Belirleme
12.1.1. Görüntü Çıkarma
12.1.2. Görüntü Oranlama
12.1.2.1. Değişimin Ölçeği
12.1.2.2. Topografik Etkilerin Azaltılması
12.1.3. Görüntü Regresyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Konumsal değişim nedir, nasıl oluşur ve nedenleri nelerdir?

•

Konumsal degişim nasıl tespit edilme yöntemleri nelerdir?

•

Konumsal değişim modelleme için kullanılan yaklaşımların temel farkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Konumsal Değişim
Modelleme
Konumsal Değişim
Modelleme Türleri

Konumsal değişim
modellemenin kavranması
Konumsal değişim
modelleme türlerinin
öğrenilmesi
Bant faklılığına dayalı
değişim belirleme
yaklaşımının irdelenmesi

Bant Faklılığına Dayalı
Değişim Belirleme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma, araştırma, uygulama
Okuma, araştırma, uygulama

Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Konumsal değişim modelleme

•

Bant faklılığına dayalı değişim belirleme

•

Görüntü çıkarma

•

Görüntü oranlama

•

Görüntü regresyonu
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Giriş
Şehir ve kırsal alanlar veya tarım alanları gibi bir çok alandaki değişimin mekansal ve
zamansal olarak izlenmesi, takibi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Büyük alanların
uzaktan algılama ile değişimlerinin izlenmesi maliyet açısından daha etkindir. Değişim
belirleme algoritmaları birbirini takip eden farklı zamanlarda görüntülerin çekilmesi ile, bir
objede veya bir olaydaki değişimlerin belirlenmesi amacı ile uygulanmaktadır.
Değişim belirleme algoritmaları iki ana başlık altında incelenebilir: (i) Görüntülerin
bantlarının kullanılarak iki görüntüdeki hücrelerin karşılaştırılmasına dayalı yaklaşımlar ve (ii)
Görüntülerin işlenerek sınıflandırılması sonrası yapılan karşılaştırmalar.
Görüntülerin bantları kullanılarak iki görüntüdeki hücrelerin karşılaştırılmasına dayalı
yaklaşımlarda faklı zamanlara ait ilgili görüntü bantlarının oranlaması ya da görüntü bantlarının
farklarının alınması ile değişim belirlenir.
Görüntülerin sınıfılandırma sonrası karşılaştırılması ile yapılan değişim belirleme
yaklaşımlarında ise farklı zamanlarda elde edilmiş görüntülerin sınıflandırma sonuçlarının
karşılaştırılmasına, bitki indeksinin karşılaştırılmasına ya da temel ana bileşenler analizine
dayalı yöntemler kullanılır.
Değişim analizi ele alın bu ilk bölümde ise sadece görüntülerin bantlarının kullanılarak
iki görüntüdeki hücrelerin karşılaştırılmasına dayalı yaklaşımlar irdelenecektir.
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12.1. Bant Faklılığına Dayalı Değişim Belirleme
Bant farklılığı en az iki farklı zamanda çekilmiş görüntüleri kullanarak yapılan artmetik
işlemler kullanarak yeni bir görüntü elde edilmesine dayanır. Bu aritmetik işlemler için
görüntülerin belirli standartlara sahip olması modellemenin başarısını arttırmaktadır. Bu
kapsamda değişimin tespiti sürecinde kullanılacak görüntülerin öncelikle geometrik düzeltme
(rektifikasyon) ve rasyometrik düzeltme işlemlerinin yapılmış olması gerekir.
Geometrik düzeltme, ham görüntüdeki geometrik bozulma etkilerinin giderilmesi ve
görüntünün yer kontrol noktaları kullanılarak tanımlı bir coğrafi koordinat sistemine
oturtulması işlemidir.
Düzeltilecek görüntüdeki nokta koordinatları yer kontrol noktalarının koordinatları ile
tanımlanırken (enlem, boylam gibi) yapılan işleme rektifikasyon, bu işlem iki görüntünün aynı
noktalarını eşleştirme yada bir görüntüyü diğerine göre düzeltme şeklinde yapılıyor ise
geometrik kayıt denilmektedir.
Radyometrik düzeltme ise üç tür temel hata nedeni ile gerekli olmaktadır.
1) Algılayıcı kaynaklı hatalar: Bunlar sistematik hatalardır. Linedropsradyometrik
hatalara örnek olarak verilebilir.
2) Topoğrafik hatlar: Güneş geliş açısından veya topoğrafyadan kaynaklanan gölge
etkisi oluşmaktadır.
3) Atmosferik şartlardan kaynaklanan hatalar: Sis ve bulut örnek olarak verilebilir.
Hedefin önünde yer alarak, yeryüzüne ait veriye sağlıklı bir şekilde ulaşmayı
engellemektedirler.
Geometrik ve radyometrik hataların düzeltilmesiyle bant farklılığına dayanan değişim
modelleme yaklaşımlarından uygulanabilmektedir. En yaygın kullanıma sahip bant farklılığına
dayanan değişim modelleme yaklaşımları görüntü çıkarma, görüntü oranlama ve görüntü
regresyonu yöntemleridir.
12.1.1. Görüntü Çıkarma
İki görüntü arasındaki farkı basitçe ifade etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu
yöntemle çıkış verisindeki her bir hücre, her iki tarihli görüntüde birbirine karşılık gelen aynı
piksel değerlerinin birbirinden çıkarılması ile elde edilir.

Şekil 12.1: Görüntü çıkarma işlemi
Bu yaklaşım matematiksel olarak şu şekilde ifade edilebilir:
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DXk = Xk(t2) - Xk(t1) + C
X : k bandı için piksel değeri
t1 : birinci tarih
t2 : ikinci tarih
C : pozitif DN’i oluşturan sabit
Görüntü çıkarma işlemlerinin sonucu, negatif ya da pozitif olabilen ve değişmeyen
alanları temsilen sıfır “0” değerinin olduğu sürekli fark değerleri halindedir. Fakat bu değişimin
ne kadarı gerçek değişimi temsil ettiğini tespit etmek için fark görüntüsü eşik değer
uygulamasına tabi tutulmaktadır. Fark değerlerinin histogramı, değişimin eşik değerlerini belli
etmek için belli kırılma noktalarının olmadığı oldukça simetrik bir dağılım üretmektedir
(Eastman ve McKendry 1991). Eşik değer seçiminde ortalamadan çıkarılan standart sapmaların
sayısı temel oluşturmaktadır. Eşik değerleri görüntüler ve histogramdan sübjektif olarak seçilen
görsel incelemelere dayanan değerler arasında değişim göstermektedir.

Şekil 12.2: Eşiklendirme Yöntemiyle değişen alanların tespiti
Bir veri setinden bahsedildiğinde bu veri setinin ortalaması “p” ve standart sapması “a”
olarak ifade edilmektedir (Burt ve Barber, 1996). Çıkarma işlemi ile elde edilen yeni verideki
piksel değerlerinin normal dağılım ya da Gaussian tipinde olduğunu kabul ederek sınıflamada
kullanılacak eşik değerleri belirlenebilir; buna göre piksel değerlerinin % 90’ı ortalamadan her
iki yönde 1 standart sapma kadar olan alan içinde (p+-a), %95’i iki standart sapma (p+-2a) ve
%99,5’i de 3 standartsapma uzaklıkta (p+-3a) olacaktır (Eastman and Mc Kendry, 1991). Buna
göre ortalamadan 3 standart sapma uzaklıktaki aralığa düşen tüm piksel değerleri (%99,5)
normal değişkenlik içerisinde değerlendirilir, başka bir ifadeyle bu aralıktaki değerler görüntü
içerisinde gerçekteki heterojeniteyi ifade etmektedir (Alphan 2004).
12.1.2. Görüntü Oranlama
Görüntü oranlamada çıkış verisindeki her bir hücre, her iki tarihli görüntüde bir birine
karşılık gelen aynı piksel değerlerinin birbirine bölünmesi ile elde edilir.
Görüntü oranlamada, her ikisi de özel bir amacı hedefleyen iki yöntem vardır. Birinci
yöntem değişim analizindeki ölçek problemini çözmeye yöneliktir, İkinci metot ise iki farklı
tarihe ait uydu görüntülerinin kıyaslanması sırasında topografik etkileri azaltmaya yöneliktir
(Eastman ve ark., 2005).
12.1.2.1. Değişimin Ölçeği
Basit görüntü çıkarma yöntemi bir değişimin niceliği ile ilgili verilen bütün durumları
eşit olarak değerlendirir. Bazı durumlarda değişimin göreceli olarak değerlendirilmesine ihtiyaç
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vardır. Örneğin, 5 ve 10 değerli piksel değerlerinin birbirinden çıkarılması ile elde edilen 5
değeri 95 ve 100 piksel değerlerinin birbirinden çıkarılması ile elde edilen 5 değerine eşit
olmayabilir.

Şekil 12.3. Görüntü oranlama örneği; (a) oran görüntüsü, (b) eşik değer görüntüsü
Örneğin, değerler vejetasyon biyomas seviyesine ait ise ilk durum var olan biyomasın
eş görüntüsü olmasına karsın ikinci durumda vejetasyon örtüsünün küçük bir parçasını değişim
olarak gösterebilir. Görüntü oranlama ise iki farklı görüntünün birebir oranlanmasından oluşan
ve sonrasında da görüntü çıkarma işlemindeki gibi eşik değerinin uygulandığı bir yöntem olarak
ele alınabilir.
12.1.2.2. Topografik Etkilerin Azaltılması
Görüntü oranlama yönteminin kullanılmasının diğer bir nedeni de oranlama yönteminin,
uydu görüntüsü kullanıldığı zamanlarda, görüntülerde topografik etkiler sonucu oluşan etkilerin
azaltmasıdır. Bu özellikle dağlık bölgelerde yaşanan bir sorundur. Eğer uydu görüntüleri farklı
yıllarda ya da farklı günlerde elde edilmişse, bu iki görüntü arasındaki güneş açısı da farklı
olacaktır ve buda alanlar üzerinde farklı aydınlanma ve gölge etkileriyle sonuçlanacaktır.
Tek bantlı değişim analizi tekniklerini kullanmak güneş açısından kaynaklanan bu
geçici değişimleri aslında bu alanlarda gerçek değişim olmadığı halde gerçek değişim alanları
olarak tanımlayabilir (Eastman ve ark., 2005). Bu durumda, topografik etkileri azaltmak için
her iki tarihe ait iki bant oranlanır, iki oranlama sonuç görüntüsü karşılaştırılır (örneğin birinci
zamana ait yeşil ve kırmızı bantlar oranlanır ve daha sonra ikinci zamana ait yeşil ve kırmızı
bantlar oranlanır ve bu iki görüntünün kıyaslaması yapılır).
İkili karşılaştırma yöntemlerinden herhangi biride bu oranlama görüntülerine
uygulanabilir. Hangi bantların oranlamada kullanılacağı ise seçilen arazi örtüsünün
karakteristiğine ve hangi değişimin vurgulanmak istediğine bağlıdır (Lillesand ve Kiefer,
1987).
12.1.3. Görüntü Regresyonu
Basit çıkarma işleminde ve logaritması alınmış oran görüntüsünde “0” değerinin
herhangi bir değişimi temsil etmediği varsayılır. Bu her zaman gerçekleşmeyebilir. Uzaktan
algılanmış veride güneş açısındaki farklılıklara ek olarak, iki farklı tarih arasında atmosferik
koşullardan kaynaklanan ve değişim analizi sonuçlarını etkileyebilecek değişimler de
oluşmaktadır. Örneğin pus, yansıma bantları arasında yansıma değerlerini artırmaya yönelik bir
etkide bulunmaktadır. Eğer iki görüntü, pus (haze) karakteristiklerindeki farklılıklarına göre
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karşılaştırılırsa, daha önce aynı olan veri değerleri artık aynı değerleri göstermeyecektir
(Eastman ve ark., 2005).
Veri toplama işleminin sonucu olarak iki görüntü arasında meydana gelen benzer
değişimlere kayıp ‘offset’ denilmektedir. Genellikle kayıp etkileri önemli boyutta değildir.
Analizler öncesi görüntüleri benzer hale getirebilmek için iki görüntünün ortalaması hesaplanır,
daha sonra kayıp çıkarılarak basitçe düzeltilir. Fakat, atmosferik koşullar ya da değerlerin
ölçülmesi esnasında kalibrasyondan doğan farklılıklar, bazı problemlerin oluşmasına neden
olmaktadır.
Örneğin bir uzaktan algılama dedektörü kalibrasyon dışı olduğunda alınan bir görüntü
için tanımlanmış veri aralığı sıkışmış olacaktır ve ölçülen değerler geçmiş veri setleriyle
kıyaslanabilecek durumda olamayacaktır. Bu benzer olmayan değişim tipi kazanım ‘gam’
olarak ifade edilmektedir ve bir veriden diğerine söz konusu görüntünün veri değerlerinin
varyanslarında meydana gelen değişim olarak gözlemlenebilir (Eastman ve ark., 2005).
Değişim analizi çalışmalarında görüntüden görüntüye olan kazanım değerindeki
farklılıklar önemli sorunlara neden olabilir. Kazanım için söz konusu olan veri değerleri
kazanım etkisi olmadan elde edilen değerlerle aynı ölçekte değerlendirilmez. Sonuç olarak
görüntü çıkarma ya da görüntü oranlama gibi karşılaştırma teknikleri geçerli olmamakta, iki
tarihe ait veri değerleri aynı şekilde değerlendirilmeye tabi tutulamamaktadır. İşte bu kazanım
ve kayıp değerlerini düzeltmek için kullanılan teknik görüntü regresyonu olarak tanımlanır.

Şekil 12.4: Görüntü regresyonu örneği
Görüntü regresyonu, iki tarih arasındaki söz konusu alanlara ait piksel değerlerini
ilişkilendirmek için standart doğrusal regresyon tekniğini kullanır. Aslında görüntü regresyonu
tekniğinde ikinci zamanlı görüntü, birinci zamanlı görüntünün doğrusal bir fonksiyonu olarak
tanımlanır. Eğer kazanım ve kayıp değerleri olmasaydı kesişim sıfır olurdu ve eğim 1 e eşit
olurdu (Eastman ve ark., 2005).
Regresyon modelinde görüntülerden biri bağımlı değişken olarak tanımlanırken diğer
bağımsız değişken olarak tanımlanır. Regresyon eşitliği sonucunda elde edilen sonuç katsayısı
ikinci zamanlı görüntü için tahmin görüntüsü oluşturmak için kullanılır. Daha sonra oluşturulan
bu tahmin görüntüsü ve güncel görüntü değişimi tanımlayabilmek için birbirinden çıkarılabilir
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ya da oranlama yapılabilir. Sonra da gerçek değişimi yerel farklılıktan ayırt edebilmek için eşik
değer uygulaması yapılır.
Burada kullanılan mantık, iki görüntü arasındaki fark sadece kazanım ve kayıp
değerlerinden kaynaklanıyor olsa idi birinci zamanlı görüntü nasıl bir değer alırdı sorusuna
cevap bulmaktır. Bu nedenle ikinci zamanlı görüntü için üretilen tahmin görüntüsünün birinci
zamanlı görüntü için bir ayar görüntüsü olduğunu varsayılmalıdır (Eastman ve ark., 2005).
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Uygulamalar
•

Konumsal değişim nedir, nasıl oluşur ve nedenleri nelerdir düşününüz.

•

Konumsal deişim nasıl tespit edilebilir araştırınız.

•

Konumsal değişim modellemede farklı yaklaşımları irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
•

Konumsal değişim nedir, nasıl oluşur ve nedenleri nelerdir?

•

Konumsal degişim nasıl tespit edilme yöntemleri nelerdir?

•

Konumsal değişim modelleme için kullanılan yaklaşımların temel farkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Coğrafyada zamana bağlı olarak değişimler yaşanmakta ve bu değişimlerin tespit
edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Coğrafi yapılarda oluşan bu değişimlerin tespiti CBS
kapsamında özellikle de uzaktan algılamanın katkısıyla çok daha geniş alanlarda daha hızlı,
ekonomik ve etkin bir şekilde yapılabilmektedir.
CBS kapsamında coğrafi yapı ve olaylarda yaşanan değişimlerin niceliksel olarak tespit
edilmesi konumsal değişim modelleme süreçleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Konumsal
değişim modeleme süreci, kullanılan veri ve amaca yönelik olarak çeştlilik göstermekte olup
girdi verilerinin değişim modellemesinden önce işlenmiş olup olmaması durumuna göre iki
temel gruba ayrılmaktadır.
Görüntülerin bantları kullanılarak iki görüntüdeki hücrelerin karşılaştırılmasına dayalı
yaklaşımlarda faklı zamanlara ait ilgili görüntü bantlarının oranlaması ya da görüntü bantlarının
farklarının alınması ile değişim belirlenir.
Bant faklılığına dayanan en yaygın kullanılan değişim modelleme yöntemleri görüntü
çıkarma, görüntü oranlama ve görüntü regresyonu yöntemleridir.
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Bölüm Soruları
1) Konumsal değişim modelleme ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Arazi örtüsündeki geçmiş ve güncel farklar
b) Tarımsal alanlarda NDVI ile verim değişimi tespti
c) Kaçak konut tespiti
d) Mülkiyet değişimi
e) Orman yangın alanlarının belirlenmesi
2) Değişim modelleme yaklaşımlarının gruplanmasında girdi verilerine hangi işlemin
yapılmış olasına dikkate alınmaktadır?
a) Görüntü düzeltme
b) Görüntü zenginleştirme
c) Sınıflama
d) NDVI
e) Temel bileşenler analizi
3) Değişim analizi, kullanılan girdi verilerinin sınıflanmış olma durumuna göre kaç çeşittir?
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

4) Bant farklılığına dayalı değişim belirleme yaklaşımı kapsamında uygulanan, görüntülerin
tanımlı coğrafi koordinat sistemine oturtulma işlemine ne ad verilir?
a) Geometrik düzetme
b) Radyometrik düzeltme
c) Zamansal düzeltme
d) Uzaysal düzeltme
e) Dikey düzeltme
5) Reklifikasyon ile ne düzeltilmektedir?
a) Radyometrik çözünürlük
b) Yersel çözünürlük
c) Zamansal çözünürlük
d) Uzaklık ve Yükseklik
e) Enlem ve Boylam
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6) “Radyometrik düzeltmeye ihtiyaç duyan …………........ hatalar güneş geliş açısından veya
topoğrafyadan kaynaklanan gölge etkisi oluşmaktadır.” Cümlesindeki boşluk için hnagisi
doğru ifadedir?
a) geometrik

b) radyometrik

c) topografik

d) düzlemsel

e) konumsal

7) Hangi değişim modelleme yönteminde çıkış verisindeki her bir hücre, her iki tarihli
görüntüde birbirine karşılık gelen aynı piksel değerlerinin birbirinden çıkarılması ile elde
edilir?
a) Geometrik düzeltme
b) Radyometrik düzeltme
c) Geometrik çıkarma
d) Görüntü çıkarma
e) Görüntü eksiltme
8) Görüntü çıkarma uygulamasında değişimin ne kadarının gerçek değişimi temsil ettiğini
tespit etmek için fark görüntüsü hangi uygulamaya tabi tutulmaktadır?
a) eşik değer

b) fark eşiği

c) değer eşiği

d) fark değeri

e) değer farkı

9) Hangi değişim modelleme yönteminde çıkış verisindeki her bir hücre, her iki tarihli
görüntüde bir birine karşılık gelen aynı piksel değerlerinin birbirine bölünmesi ile elde
edilir?
a) Geometrik düzeltme
b) Radyometrik düzeltme
c) Geometrik oranlama
d) Görüntü yüzdesi
e) Görüntü oranlama
10) Hangi değişim modelleme yönteminde görüntülerden biri bağımlı değişken olarak
tanımlanırken diğer bağımsız değişken olarak tanımlanır?
a) Görüntü sapması
b) Görüntü yüzdesi
c) Görüntü korelasyonu
d) Görüntü regresyonu
e) Zaman değişimi

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)a, 5)e, 6)c, 7)c, 8)a, 9)e, 10)d
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13. KONUMSAL DEĞİŞİM MODELLEME - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Görüntü Sınıflandırmasına Dayalı Değişim Belirleme
13.1.1. Eğitimsiz Sınıflandırma
13.1.2. Eğitimli Sınıflandırma
13.1.2.1. Ortalamaya En Az Uzaklık Yöntemi
13.1.2.2. Paralel Kenar Yöntemi
13.1.2.3. En Yüksek Olasılık Yöntemi
13.2. Çapraz Sınıflandırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Sınıflama sonrası değişim modelleme için hangi tekniklere ihtiyaç duyulur?

•

Sınıflama türleri nelerdir?

•

Çapraz sınıflama nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Görüntü Sınıflandırmasına
Dayalı Değişim Belirleme

Görüntü sınıflandırmasına
dayalı değişim belirleme
sürecinin anlaşılması
Sınıflama tekniklerinin
öğrenilmesi
Çapraz sınıflama yaklaşımının
kavranması

Sınıflama
Çapraz Sınıflama

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma, araştırma, uygulama

Okuma, araştırma, uygulama
Okuma, araştırma, uygulama
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Anahtar Kavramlar
•

Görüntü Sınıflandırmasına Dayalı Değişim Belirleme

•

Sınıflama

•

Eğitimsiz sınıflama

•

Eğitimli sınıflama

•

Çapraz Sınıflama
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Giriş
Şehir ve kırsal alanlar veya tarım alanları gibi bir çok alandaki değişimin mekansal ve
zamansal olarak izlenmesi, takibi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Büyük alanların
uzaktan algılama ile değişimlerinin izlenmesi maliyet açısından daha etkindir. Değişim
belirleme algoritmaları birbirini takip eden farklı zamanlarda görüntülerin çekilmesi ile, bir
objede veya bir olaydaki değişimlerin belirlenmesi amacı ile uygulanmaktadır.
Değişim belirleme algoritmaları iki ana başlık altında incelenebilir: (i) Görüntülerin
bantlarının kullanılarak iki görüntüdeki hücrelerin karşılaştırılmasına dayalı yaklaşımlar ve (ii)
Görüntülerin işelenerek sınıflandırılması sonrası yapılan karşılaştırmalar.
Görüntülerin bantları kullanılarak iki görüntüdeki hücrelerin karşılaştırılmasına dayalı
yaklaşım bir önceki bölümde irdelenmiş olup, konumsal değişim modellemesinini devamı olan
bu bölümde görüntülerin sınıfılandırma sonrası karşılaştırılması ile yapılan değişim belirleme
yaklaşımı ele alınacaktır.
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13.1. Görüntü Sınıflandırmasına Dayalı Değişim Belirleme
Bu yöntemlerde görüntü belirli bir derecede işlenerek işlenmiş görüntü üzerinde değişen
anlanlar saptanır. Değişim tespiti öncesi en yaygın kullanılan yöntem sınıflama yöntemidir.
Değişimi konu alan iki farklı tarihe ait görüntülerin sınıflandırılarak elde edilen tematik raster
veriler kullanlarak yapılan değişim anailizi görüntü Sınıflandırması

Şekil 13.1: Görüntü sınıflandırmasına dayalı değişim belirleme örneği
Değişim analizi yapabilmek için öncrsinde hedef alanı temsil eden arazi ve değişimi
konu olan arazi örtüsü gibi olguların geçmiş ve güncel için tespit edilmesi gerekmektedir. Arazi
örtüsünü belirlemek ve haritalamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Çeşitli arazi sınıflama
teknikleri, yeryüzünü kaplayan örtünün belirlenmesi için bir çok fayda sağlar. Bu sınıflama
tekniklerini temel anlamda kontrollü ve kontrolsüz olarak iki sınıfa ayırabiliriz.
Kontrollü sınıflamada (supervised), sınıflanacak alandaki her bir arazi örtüsüne ait
bölgeler, sadece belirli bir alandan alınan ve bu arazi örtülerini en iyi şekilde temsil eden eğitim
verilerine göre sınıflanır. Kontrolsüz sınıflamada (unsupervised) ise alandaki arazi örtüsü ile
ilgili yersel veri sahibi olmadan basit bir kümeleme yöntemiyle kullanıcının belirlediği kadar
sınıfın sonuç verisi olarak alınmasıdır.
Bu temel sınıflama yöntemleri içerisinde kontrollü sınıflamada farklı algoritmalar
kullanılarak uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları sınıflanabilir. Bu algoritmalar içerisinde en
çok kullanılanlar, MO (maximum olabilirlik), minimum mesafe, mahalanobis mesafesi en
yakın komşuluk yöntemi, paralelkenar yöntemi gibi algoritmalardır.
13.1.1. Eğitimsiz Sınıflandırma
Sınıfı bilinen yeterince örnek piksel, ya da bunlarla ilgili olasılık dağılım bilgisinin
bulunmadığı durumlarda, kümeleme denen yöntemler kullanılarak yapılan sınıflandırmalara
eğitimsiz sınıflandırma adı verilir. Bu sınıflandırmada, her spektral sınıftan gelen verilerin
özellik uzayında kümeler oluşturacağı varsayımı ile veriler incelenerek kümelenmeler aranır ve
her küme bir sınıf olarak tanımlanır. Eğitimsiz sınıflandırma genel olarak iki adımdan oluşur.
Birinci adımda veri kümelere ayrılır. Benzer yeryüzü nesnelerinden yansıyan spektral
değerler yakın bir gruplaşma gösterir. Eğitimsiz sınıflandırma sonucu oluşan sınıflar spektral
sınıflardır. İkinci adımda, daha büyük ölçekli görüntü veya harita gibi referans verileri ile bu
spektral sınıflar karşılaştırılarak hangi yeryüzü gerçeğine karşılık geldikleri belirlenir.
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Verilen bir veri grubundaki doğal spektral grupları belirlemek için kullanılabilecek çok
sayıda kümeleme algoritması vardır. En genel kümeleme şekillerinden biri “K-means” Kortalamaları yaklaşımı olarak adlandırılır. Algoritmada, çok boyutlu ölçü uzayındaki küme
merkezleri keyfi olarak konumlandırılır ve görüntüdeki her bir piksel daha sonra keyfi ortalama
vektörüne en yakın olan kümeye atanır. Bütün pikseller bu tarzda sınıflandırıldıktan sonra,
kümelerin her biri için ortalama vektörler tekrar hesaplanır.Hesaplanmış ortalamalar görüntü
verisini tekrar sınıflandırmak için kullanılır. İşlem, iterasyonlar arasındaki ortalama sınıf
vektörleri konumlarındaki değişim önemsiz olana kadar devam eder. Bu aşamaya ulaşıldığında,
her bir spektral sınıfın arazi karşılığı tanımlanır.
Bu yaklaşım iteratif olduğundan hesaplar zaman alıcıdır. Bu yüzden yöntem tüm
görüntü yerine, görüntü alt alanlarına uygulanır. Böyle alt alanlar eğitimsiz araştırma alanları
olarak ifade edilir ve bu araştırma alanları eğitimli yaklaşımdan farklıdır. Eğitimli
sınıflandırmada bu alanlar homojen bölgelerde seçilirken, eğitimsiz araştırma alanları farklı
yeryüzü şekillerini bulunduracak şekilde heterojen bir yapıda belirlenir. Bu, bütün spektral
sınıfların değişik alt alanlarda belirlenmesini sağlar. Bu alanlar bağımsız bir şekilde
kümelendirilir ve değişik alanlardaki spektral sınıfları tanımlamak için istatistiksel analiz
uygulanır. Benzer arazi tiplerini gösteren benzer kümeler birleştirilir. İstatistiksel araştırma,
birleştirilmiş sınıflar ve tüm görüntü sınıflandırması için kullanılır (Bir minimum uzaklık veya
en yüksek olasılık algoritması). Bu yaklaşım eğitimli ve eğitimsiz analiz elemanlarının her
ikisini de içerdiği için melez (hybrid) sınıflandırma olarak adlandırılır.
13.1.2. Eğitimli Sınıflandırma
Eğitimli yaklaşımda önce yararlı bilgi sınıfları (eğitim alanları) belirlenir, daha sonra
onların spektral ayırt edilebilirliği incelenir. Eğitimsiz yaklaşımda ise spektral olarak
ayrılabilen sınıflar belirlenir ve daha sonra bu spektral sınıflara ait bilgi tespit edilir. Eğitimli
sınıflandırma; eğitim aşaması, sınıflandırma aşaması ve çıktı aşaması şeklinde üç adımdan
oluşur.
Eğitim aşaması (training stage); bu aşamada incelenecek alanda bilinen sınıfları temsil
edecek eğitim alanları seçilir. Bu alanlar, sınıflandırmada kullanılacak her bilgi sınıfı için yeterli
düzeyde homojen ve temsil edici şekilde belirlenir. Eğitim alanları her özellik tipi ile ilgili
spektral özellikleri tanımlayan bir sayısal yorumlama anahtarı (interpretation key) düzenlemek
için kullanılır.
Sınıflandırma aşaması (classification stage); görüntüdeki her piksel sayısal olarak
yorumlama anahtarı içindeki her bir sınıf ile karşılaştırılarak, sınıflardan en çok hangisine
benzediği saptanır ve ilgili sınıfın adı ile etiketlenir. Bilinmeyen pikseller ve araştırma seti
pikselleri arasındaki bu karşılaştırmayı yapmak için kullanılabilecek çok sayıda sayısal yöntem
vardır. Eğitimli sınıflama yöntemleri olarak en yaygın kullanım alanı bulmuş; Ortalamaya En
Az Uzaklık Yöntemi, Paralel kenar Yöntemi, En Yüksek Olasılık yöntemleri bulunmaktadır.
Çıktı aşaması (output stage); çıktı ürünleri sınırsız sayıda üretilebilir. En yaygın
kullanılan çıktı formları; grafik ürünler, çizelge çıktı ürünler ve sayısal bilgi dosyaları
şeklindedir.
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13.1.2.1. Ortalamaya En Az Uzaklık Yöntemi
Yöntemde, öncelikle her bir sınıfın tüm bantlardaki ortalama parlaklık değeri
hesaplanır. Bu değerler her bir sınıfa ait ortalama vektörü oluşturur. Sınıflara ait bu ortalama
değerler Şekil 13.2 üzerinde siyah çerçeveli kareler ile gösterilmiştir. Sınıfların kovaryans
matrislerinin eşit olduğu varsayımı ile sınıfı bilinmeyen bir piksel sınıf ortalamaları ve
bilinmeyen pikselin değeri arasındaki uzaklık hesaplanarak sınıflandırılabilir.
Bu işlem sonucu her piksel n boyutlu uzayda, kendisine en yakın ortalama vektöre sahip
sınıfa atanır. Şekilde 13.2 numaralı bilinmeyen pikselin her bir sınıf ortalama değerine olan
uzaklığı çizgilerle gösterilmiştir. Bu yönteme göre 1 numaralı piksel mısır sınıfına aittir. Eğer
piksel herhangi bir sınıf ortalamasından önceden belirlenmiş bir uzaklık, eşik (threshold)
değerinden daha uzaksa bu piksel bilinmeyen olarak sınıflandırılır.

Şekil 13.2: Ortalamaya En Az Uzaklık Yöntemi
13.1.2.2. Paralel Kenar Yöntemi
Bu yöntemde, her sınıf için eğitim alanlarındaki sınıf varyanslarına dayalı parlaklık
değerlerinin sınırları belirlenir. Bu sınırlar her bir bant için en yüksek ve en düşük parlaklık
değerleri ile tanımlanır. Bu sınır değerleri iki boyutlu özellik uzayında paralel kenarlarla ifade
edilen bir alan olarak ortaya çıkar. Bilinmeyen bir piksel bu sınır değerleri kullanılarak
oluşturulan karar bölgelerine göre sınıflandırılır. Eğer piksel bütün karar bölgelerinin dışında
kalıyorsa bilinmeyen olarak sınıflandırılır. Paralel kenarlı bölgelerin çok boyutlu olanları
paralel yüzler (paralelepipeds) olarak adlandırılır.
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Şekil 13.3: (a) Paralel Kenar Yöntemi (b) Basamaklandırılmış Paralel Kenar Yöntemi
Kovaryans ifadesi spektral sınıfların eğilimini ifade eder. Örnekteki mısır ve kuru ot
sınıfları pozitif kovaryansa sahip, bunlar sağa eğilimlidirler. Su sınıfı negatif kovaryansı
gösterir, bu da sola eğilimlidir. Kent sınıfı özellik uzayı üzerinde yaklaşık dairesel dağılımdadır.
Bu da kent sınıfındaki değerler arasında kovaryansın bulunmadığını gösterir. Kovaryansın
varlığı durumunda eğitim aşamasında elde edilen verilerden oluşturulan karar bölgelerini
paralel kenarlar ile ifade etmek yetersiz kalabilir. Üst üste binmeler ile sıkça karşılaşılır.
Şekil 13.3’de çok tekrarlanan toprak sınıfı, daha değişken kent sınıfı için tanımlanandan
daha küçük karar bölgeleri ile gösterilir. Bundan dolayı 2 numaralı piksel kent olarak
sınıflandırılır. Bununla beraber, tanımlanmış sınıf sınırları üst üste bindiğinde zorluklarla
karşılaşılır. Üst üste binen kısımlarda meydana gelen bilinmeyen piksel gözlemleri şüpheli
olarak sınıflandırılır yada iki üst üste binen sınıflardan birine (yada her ikisine) keyfi olarak
atanır.
Spektral desenler çoğu kez yüksek korelasyona sahiptir. Ortaya çıkan bu problem farklı
karar bölgeleri için tanımlanmış bir tek paralel kenarı, bir dizi basamaklandırılmış sınırlara
sahip paralel kenarlar ile değiştirmek suretiyle bir ölçüde azaltılabilir. Bu yaklaşım Şekil
13.3.(b)’de gösterilmiştir. Daha karmaşık bir çözüm şeklinde ise, üst üste çakışma bölgesinde
kalan piksellerin paralel kenar merkezlerine olan öklit uzaklıkları hesaplanır ve piksel en yakın
paralel kenara atanır.
13.1.2.3. En Yüksek Olasılık Yöntemi
En yüksek olasılık yönteminde, bilinmeyen bir pikselin sınıflandırılmasında
sınıflandırılacak spektral desenlerin hem varyansı hem de kovaryansı değerlendirilir. Bu
değerlendirme sırasında, nokta kümelerinin normal dağılımda olduğu varsayılır. Bu varsayım
altında sınıf deseninin dağılımı, ortalama vektör ve kovaryans matrisi yardımı ile
tanımlanabilir. Herhangi bir pikselin, örnek sınıflardan herhangi birisinde yer alma olasılığı
istatistiksel olarak hesaplanabilir.
Şekil 13.4 özellik uzayı üzerinde çizilmiş 3 boyutlu olasılık değerleri değişim grafiğini
göstermektedir. Burada düşey eksen, herhangi bir pikselin herhangi bir sınıfa dahil olma
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olasılığını göstermektedir. Bu şekilde elde edilen eğriler olasılık yoğunluk fonksiyonları
(probability density functions) olarak adlandırılır.

Şekil 13.4: En Yüksek Olasılık Yöntemi ile Tanımlanan Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları
Olasılık yoğunluk fonksiyonları, her piksel değerinin, herhangi bir sınıfa dahil olma
olasılığını hesaplamak için kullanılır. Her bir sınıf için olasılıkların değerlendirilmesinden
sonra, piksel bunlardan en olası sınıfa atanır. Eğer pikselin herhangi bir sınıfa ait olma olasılığı,
belirlenen bir eşiğin altında ise bilinmeyen olarak sınıflandırılır.
Esas olarak en yüksek olasılık sınıflandırması yöntemi, dağılım diyagramı üzerinde
elipsoid eş olasılık konturlarını belirler. Bu karar bölgeleri Şekil 13.5’de gösterilmiştir. Eş
olasılık konturlarının şekli en yüksek olasılık sınıflandırması yönteminin korelasyona
duyarlılığını göstermektir. Bu duyarlılık nedeni ile 1 numaralı piksel doğru olarak mısır
sınıfında yer almıştır.

Şekil 13.5: En Yüksek Olasılık Sınıflandırması
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13.2. Çapraz Sınıflandırma
Sınıflanmış iki görüntü üzerinden değişim tespitinin en geçerli ve yaygın yolu çapraz
sınıflamadır (cross-tab). Çapraz sınıflama iki sınıflamadaki bütün olası kombinasyonlar için
mantıksal ‘VE’ değerlerini hesaplamaktadır.
İki görüntünün iki tarih üzerinde aynı kategorik bilgiyi temsil ettiği durumlarda yöntem,
alanların her iki tarihte aynı sınıfa mı düştüğünü, yoksa alanların yeni bir sınıfa mı değiştiği
üzerine bilgi vermektedir. Bu çapraz sınıflama matrisi ile ifade edilmektedir. Bu matris her iki
tarih üzerinde her bir olası sınıfa düşen piksel sayılarından oluşmaktadır.

Şekil 13.5: Çapraz sınıflama Görüntüsü örneği
Çapraz sınıflama tablosu ya da diğer bir adıyla değişim matrisi köşegende bulunan
hücreleri köşegen dışına düşen hücrelerle kıyaslamaktadır. Burada köşegenlerde bulunan
hücreler değişim olmayan alanları, köşegen dışındaki hücreler ise değişim olan alanları temsil
etmektedir.
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Şekil 13.6: Çapraz sınıflama değişim matrisi örneği
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Uygulamalar
•

Sınıflama sonrası değişim modelleme için hangi tekniklere ihtiyaç duyulur
düşününüz.

•

Sınıflama ne için kullanılır irdeleyiniz.

•

Sınıflama türleri nelerdir araştırınız.

•

Çapraz sınıflama ile ne elde edilir irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
•

Sınıflama sonrası değişim modelleme için hangi tekniklere ihtiyaç duyulur?

•

Sınıflama türleri nelerdir?

•

Çapraz sınıflama nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değişim modellemesi görüntülern direk kullanılması ve görüntülerden sınıflama
yapıldıktan sonra değişim modelleme sürecinin gerçekleştirilmesi durumuna göre iki grupta
gerçekleştirilebilmektedir. Sınıflama sonrası değişim analizi için öncelikle görüntülerin
sınıflandırılması gerekmektedir.
Değişm modellemesi için yapılacak sınıflandırma yaklaşımları ise örnek yer verisi
kullanıp kullanama durumuna göre eğitimli ve eğitimsiz olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Örnek yer gözlem verisine ihtiyaç duyan eğitimli sınıflama için bir çok yöntem bulunmakta
olup bunların en yaygın kullanıma sahip olanları ise Ortalamaya En Az Uzaklık Yöntemi,
Paralel kenar Yöntemi ve En Yüksek Olasılık yöntemleridir.
Sınıflama süreci ile üretilen farklı iki tarihe ait sınıflandırma görüntüleri çapraz
sınıflandırma sürecine dahil edilerek değişim matrisi görüntüsü ve tablosu üretilerek hangi
sınıfın hangi sınıfa ne miktarda değiştiği tespit edilebilmektedir. Sınıflandırma ve çapraz
sınıflandırma süreci bir ayaya gelerek sınıflandırma sonrası değişim modelleme sürecini
oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Görüntü sınıflandırmasına dayalı değişim modelleme süreci kapsamında sınıflama işlemi
sonucu üretilen görüntülere ne ad verilir?
a) integer

b) tematik

c) float

d) mozaik

e) greyscale

2) Görüntü sınıflandırmasına dayalı değişim modelleme aşağıdaki olaylardan hangis için
kullanılamaz?
a) Toprak sınıfları b) Jeolojik yapılar

c) arazi örtüsü

d) eğim

e) bakı

3) Kontrolsüz sınıflama için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
a) Yersel veri

b) Geçmiş tarihli görüntü
d) Yazılım

c) Güncel tarihli görüntü
e) Donanım

4) “Veri kümeleme” ve “yeryüzü gerçeğini belirleme” hangi sınıflama yönteminin iki temel
aşamasıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Eğitimsiz sınıflama
Eğitimli sınıflama
Ortalamaya en az uzaklık sınıflaması
Paralel kenar sınıflaması
En yüksek olasılık sınıflaması

5) Sınıflama sürecinde sınıfların ayırt edilmesinde görüntülerin hangi özelliğini esas alınır?
a) Radyans

b) Zamansal

c) Spektral

d) Radyometrik

e) Hiçbiri

6) Hangi sınıflama türünde sınıflanacak alandaki her bir arazi örtüsüne ait bölgeler, sadece
belirli bir alandan alınan ve bu arazi örtülerini en iyi şekilde temsil eden eğitim verilerine
göre sınıflanır?
a)
b)
c)
d)
e)

Eğitimsiz sınıflama
Kontrollü sınıflama
Destekleyici sınıflama
Kategorik sınıflama
Olasılıksal sınıflama

7) Sınıfı bilinen yeterince örnek piksel ya da bunlarla ilgili olasılık dağılım bilgisinin
bulunmadığı durumlarda, kümeleme denen yöntemler kullanılarak yapılan sınıflandırmalara
ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Eğitimsiz sınıflama
Kontrollü sınıflama
Destekleyici sınıflama
Kategorik sınıflama
Olasılıksal sınıflama
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8) Eğitimli sınıflama kapsamında yararlı bilgi sınıflarına ne ad verilir?
a) Kapalı alan

b) Alan sınıfı

c) Kapsama alanı

d) Alan eğitimi e) Eğitim alanı

9) Hangi eğitimli sınıflama yönteminde bilinmeyen bir pikselin sınıflandırılmasında
sınıflandırılacak spektral desenlerin hem varyansı hem de kovaryansı değerlendirilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Eğitimsiz sınıflama
K-means sınıflaması
Ortalamaya en az uzaklık sınıflaması
Paralel kenar sınıflaması
En yüksek olasılık sınıflaması

10) Hangi değişim modellemesi iki sınıflamadaki bütün olası kombinasyonlar için mantıksal
‘VE’ değerlerini hesaplamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Dikey sınıflama
Yatay sınıflaöa
Paralel sınıflama
Çapraz sınıflama
Toplu sınıflama

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)a, 5)c, 6)b, 7)a, 8)e, 9)e, 10)d
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14. KRİTER BAZLI MODELLEME

225

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Çok Kriterli (Ölçütlü) Karar Modelleme
14.1.1. Bilgi Evresinde CBS
14.1.2. Tasarım evresinde CBS
14.1.3. Seçim evresinde CBS

14.2. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
14.2.1. ÇKKV Süreci
14.2.2. ÇKKV sürecinin sınıflandırılması
14.2.2.1. Çok nitelikli karar verme (ÇNKV) ve çok amaçlı karar verme
(ÇAKV)
14.2.2.2. Bireysel ve grup karar verme süreçleri
14.2.2.3. Kesinlik ve belirsizlik durumlarındaki karar verme süreçleri
14.2.3. ÇKKV metotları
14.2.3.1. ÇNKV metotları
14.2.3.2. ÇAKV metotları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Karar verme süreçleri nelerdir?

•

Karar verme sürecinde ele alınan kriterlerin birbirlerine göre farklı değerlendirmesi nasıl
yapılabilir?

•

Kriter bazlı modelleme nerelerde kullanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kriter Bazlı
Kavramı

Modelleme Kriter Bazlı Modelleme Okuma, araştırma, uygulama
Kavramının algılanması

Kriter Bazlı
yöntemleri

Modelleme Kriter Bazlı Modelleme Okuma, araştırma, uygulama
yöntemlerinin öğrenilmesi

Çok Kriterli
süreçleri

Modelleme Çok Kriterli Modelleme Okuma, araştırma, uygulama
süreçlerinin kavranması
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Kriter bazlı modelleme
Çok kriterli karar verme
Çok nitelikli karar verme
Çok amaçlı karar verme
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Giriş
Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte her alanda olduğu gibi planlamada da yardımcı
araçların kullanımı artmıştır. Bu araçlardan biri de coğrafi bilgi sistemleri (CBS)’dir. CBS,
mekânsal verinin toplanmasında, depolanmasında, sorgulanmasında, analize hazır hale
getirilmesinde ve elde edilen çıktının görselleştirilmesinde büyük kolaylıklar sağlayan,
mekânsal veri ile ilgilenen oldukça etkili bir araçtır.
Çok kriterli karar verme (ÇKKV) ise birden fazla alternatifin yer aldığı ve belirli
değerlendirme kriterlerinin benimsendiği bir süreci kapsamaktadır. ÇKKV kapsamında belirli
değerlendirme kriterlerin göz önüne alınması ile alternatifler arasından en iyisi seçilir. CBS
odaklı ÇKKV kapsamında ise ÇKKV süreci sonunda elde edilen en iyi alternatif mekânsal
olarak belirli bir lokasyonu işaret etmektedir. CBS ile ÇKKV sürecinin gerçekleştirilmesi
dahilinde ÇKKV sonucu mekânsal olarak CBS aracılığıyla görselleştirilerek elde edilmiş olur.

230

14.1. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Çok Kriterli (Ölçütlü) Karar Modelleme
CBS’nin temel amacı mekansal karar verme sürecine destek sağlamasıdır. Bir CBS’nin
yapabilirlikleri karar verme süreci bağlamında analiz edilebilir. Karar verme sürecinin
analizinde kullanılabilecek birçok temel çerçeve mevcuttur. Bunlardan biri de karar analizi
literatüründe genel kabul görmüş, Simon (1960) tarafından temellendirilen yaklaşımdır. Simon
(1960), karar verme sürecini üç evrede incelemiştir (Şekil 14.1). Bunlar: (a) Bilgi (Intelligence)
(Problemin tanımlanması), (b) Tasarım (Design) (Seçeneklerin oluşturulması), (c) Seçim
(Choice) (En iyi seçeneğin seçilmesi)’dir.

Şekil 14.1: Karar verme sürecinin üç evresi
Karar verme sürecinin bu üç evresi Şekil 14.1’de görüleceği üzere doğrusal bir akış
izlememektedir. Karar verme sürecinin herhangi bir aşamasında geri dönüşler
gerekebilmektedir. Örneğin, tasarım aşamasında birçok seçenek planı oluşturulmasına rağmen
bu planlar karar probleminin gerekliliklerini karşılamayabilir. Bu durum problem hakkında ek
bilgiye sahip olmayı gerektirebilir.
Mekansal karar analizinde önemli sorulardan biri şu olmaktadır: Karar vermenin bu üç
evresinde CBS’den özellikle bilgi desteği sağlamada nasıl ve ne dereceye kadar
yararlanılabilir? (Malczewski, 1999). İlerleyen alt bölümlerde bu üç evre incelenecektir.
14.1.1. Bilgi Evresinde CBS
Karar verme süreci bir karar probleminin ortaya koyulmasıyla başlamaktadır. Bir
mekansal karar problemi genel olarak mevcut bulunan ve arzulanan mekansal gerçek hayat
problemleri arasındaki fark ile ilgilenir. Bu durum karar verici tarafından doldurulması gereken
bir boşluk olarak görülmektedir.
Kararlar, bir problemin varlığında, bir durumun olması gereken şekilde olmadığında ya
da herhangi bir durumun iyileştirilmesi sözkonusu olduğunda alınırlar. Sonuç olarak bilgi
evresinde karar olarak adlandırılan durumlar için karar verme ortamının araştırılması
gerekmektedir.
Bu evrede, karar problemini tanımlamaya yönelik olarak kullanılacak ham veriler: elde
edilirler, depolanırlar ve işlenirler. Veri elde edilmesi, depolanması, tekrar kazanımı ve verinin
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yönetilmesi fonksiyonları gerçek hayat probleminin bir CBS veritabanı içerisinde
betimlenmesine olanak sağlar. Bu durumda, gerçek hayat varlıklarının hangilerinin gözlenip,
seçilip, elenip, sınıflandırılıp bir veri olarak kaydedilmesi büyük önem kazanmaktadır. Ayrıca
bu verilerin hangilerinin mekansal karar problemiyle ilgili olduğu kararı da bu evrede
verilmektedir.
Karar verme sürecine bilgi evresindeki destek CBS’den sağlanmaktadır. Mekansal
verinin toplanmasında ve analizinde karşılaşılması olası sorunlar etkili ve etkin bir biçimde
CBS ile aşılmaktadır. Mekansal karar vermenin ilk aşamalarında özellikle büyük hacimlerdeki
veri ve bilgilerin depolanması ve yönetiminde CBS’ye büyük görevler düşmektedir.
14.1.2. Tasarım evresinde CBS
Bilgi evresinde tanımlanan problem için mümkün olan çözümler grubunun
geliştirilmesi ve analizi tasarım evresinde yapılandırılır. Bu evrede genel olarak, karar vericiye,
vereceği kararlarda destek sağlayacak seçeneklerin üretilmesini sağlayan bir model oluşturulur.
Bu model gerçekliğin basitleştirilmiş veya soyutlandırılmış bir gösterimidir. Basitleştirme
işlemi gerçekliğin oldukça karmaşık ve birebir kopyalanamaz yapısından ileri gelmektedir.
Ayrıca ilgilenilen özel problemden dolayı gerçeklik, konuyla ilgisiz veri ve bilgileri de
içermektedir.
Mekansal karar verme bağlamında bir model, verilecek karar ile ilgili özelliklerin bir
veritabanı ile model tabanındaki gösterimidir. Bu evrede, karar problemi hakkında elde bulunan
veri ve bilgiler bir karar durumu için yapılandırılmalıdır. Mekansal karar seçenekleri CBS’de
depolanan veri ve bilgilerin manipulasyonu ve analizinden türetilir.
CBS genel olarak mekansal karar seçeneklerinin tasarımı sürecine destek sağlayan
sistemler olarak tanımlanmasına rağmen, birçok CBS programı özellikle karar vericinin
gereksinim duyabileceği ileri mekansal analiz ve modelleme konularında eksiktir (Keenan,
2003). Karar seçeneklerinin üretilmesindeki CBS katkısı, bağlantılılık, devamlılık ve yakınlık
gibi mekansal ilişkilere bağlı olmaktadır.
CBS, özellikle mekansal karar verme sürecinde olası değişik varyasyonlara yer
sağlaması açısından yeterince esnek değildir. Bu eksikliği gidermek için bir CBS platformu
üzerinde karar verme teknikleri ile CBS fonksiyonlarının bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bu
bütünleştirme ile ilgili bilgi ilerleyen alt bölümlerde verilecektir.
14.1.3. Seçim evresinde CBS
Seçenekler tasarım evresinde üretilmesine rağmen seçeneklerin değerlendirilmesi seçim
evresinde yapılmaktadır. Seçim evresi karar vericilerin kararlarını verdikleri evredir. Olanaklı
olan birçok seçenek içerisinden en uygununun seçilmesini içerir. Belirlenen bir karar verme
kuralı uyarınca, herbir seçenek değerlendirilir ve analiz edilir. Karar kuralları seçeneklerin
önem derecelerine göre sıralanmasında kullanılır. Sıralama işlemi karar vericinin tercihlerine
göre şekillenir.

232

Bu evrede CBS, karar vericinin tercihlerinin karar verme süreci içerisine dahil
edilmesinde kritik bir öneme sahip olmaktadır. Genel olarak bir CBS, kriterlerin
değerlendirilmesi bağlamında önceliğin ve seçimin gösterimine olanak sağlayamamaktadır
(Carver, 1991).
CBS, karar vericiye değerlendirme kriterlerinin öneminin değiştirilmesinde bir esneklik
de sağlamamaktadır. Bu sınırlılık CBS’yi statik bir modelleme ortamı yapmaktadır. Bu
bağlamda CBS’den bir karar destek sistemi olarak yararlanabilmek için karar verme
tekniklerinin CBS içine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, bir CBS’nin karar verme
sürecindeki başarısı, süreç içine dahil edilen sistemin bir mekansal karar destek sistemi olarak
ne kadar iyi tasarımlanabileceği konusudur.

14.2. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
Çok kriterli karar verme (ÇKKV) metotları ile hedeflenen belirli alternatifler içerisinden
en iyi alternatifi bulmaya çalışmaktır. En iyi alternatifin bulunmaya çalışılması süreci de karar
vericilerin önceden belirlemiş olduğu değerlendirme kriterlerinin dikkate alınmasıyla
gerçekleşir. Karar vericiler belirlemiş oldukları değerlendirme kriterlerini baz alarak kendi
değer yargılarına göre bu kriterlere ağırlık atar ve bu ağırlıklandırmaya göre en yüksek puanı
alan alternatif en iyi alternatif olarak ÇKKV süreci sonucunda elde edilir.
14.2.1. ÇKKV Süreci
ÇKKV işlemi bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç kapsamında problem tanımından
başlanır ve son aşamada da tavsiyelerle karar verme süreci tamamlanır. Mekânsal ÇKKV’nin
etkin bir şekilde tatbik edilmesi amacıyla uygulanması gereken prosedür Şekil 14.2’de
gösterilmiştir.

Şekil 14.2. Mekânsal ÇKKV sürecinin aşamaları
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Şekil 14.2’de gösterilen mekânsal ÇKKV sürecinin aşamalarının açıklamasına şu
şekilde yer verilebilir:
• Problem tanımı: ÇKKV sürecinin ilk aşamasını problemin ortaya konulması ve
tanımlanması oluşturmaktadır. Kısaca tanımlanacak olursa; karar verme süreci, bu
sürecin sonunda arzu edilen sonuç ile şu anki durumun arasındaki fark olarak
algılanabilir. Problem tanımı aşaması karar verme sürecinde Şekil 14.2’de görüldüğü
üzere düşünce aşaması içerisinde yer almaktadır.
• Değerlendirme kriterleri: Mekânsal karar verme sürecinde problem tanımı
yapıldıktan sonra, değerlendirme kriterlerinin yani özniteliklerin ve amaçların ortaya
konulması gerekmektedir.
• Alternatifler: Değinildiği üzere alternatifler değerlendirilirken, hangi alternatifin ne
kadar iyi bir alternatif olduğu bu alternatif ile ilişkili olan değerlendirme kriterlerine
yani öznitelikler ile amaçlara bağlıdır. Her alternatif için o alternatif ile ilişkili olan
karar değişkenleri (decision variables) bulunmaktadır. Tanım olarak karar
değişkenleri; öznitelikler (attributes) ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir.
• Kriter ağırlıkları: Kriter ağırlıklarını oluşturmak, karar verme sürecinde kritik bir
role sahiptir. Bu aşamada, karar vericiler değerlendirme kriterleri (öznitelikler ve
hedefler) ile ilgili tercihlerini yapıp, tercih sıralamalarına göre her bir kriter için ayrı
ayrı ağırlık verirler. Ağırlıklandırılmış değerlendirme kriterleri ile karar matrisi
oluşturulabilmektedir.
• Karar kuralları: Karar kurallarının oluşturulması aşamasında coğrafi veri tabanları
ile karar verici / vericilerin tercihlerine dayanan ağırlıklandırılmış kriterler bir araya
getirilerek tek bir çıktı elde edilir. Bu çıktının elde edilmesi belirli karar kurallarına
(decision rules) göre şekillenir. Karar kuralları; alternatiflerin, her bir alternatife
atanan değerlendirme kriterlerinin performansına göre sıralanmasını sağlar ve bu
şekilde karar verme süreci sonunda en iyi çıktı elde edilmeye çalışılır.
• Hassasiyet analizi: Hassasiyet analizi elde edilen çıktının yani karar verme
sürecinde elde edilen kararın ne kadar güçlü olup olmadığını kontrol etmek için
yapılır. Hassasiyet analizi elde edilen çıktının yani karar verme süreci sonunda elde
edilen en iyi sonucun, karar verme sürecinin ilk aşamalarında elde edilen girdilerin
(inputs) gösterdiği değişiklikler sonucu etkilenip etkilenmediklerini gösteren bir
analiz olarak da tanımlanabilir. Kısacası; hassasiyet analizi, karar verici / vericilerin
tercihleri ile coğrafik verideki olası değişimler sonucu alternatiflerin sıralanmasının,
yani çıktıların, bu değişimden etkilenip etkilenmeyeceğini belirlemeye yarayan bir
analizdir. Eğer girdilerdeki değişiklikler çıktıyı önemli derecede etkilemiyor ise
alınan kararın tutarlı bir karar olduğu sonucunu çıkarılabilir. Alternatiflerin
sıralaması karar verici / vericiler tarafından doğru bir şekilde yapılmıştır denilebilir.
• Tavsiyeler: Karar verme sürecinin son aşamasını elde edilen çıktıya dayanan
tavsiyeler oluşturmaktadır. Bu tavsiyeler gelecekte gerçekleştirilecek olan eylemler
için yol gösterici niteliğindedir. Tavsiyeler, alternatiflerin sıralanma şekli ve
hassasiyet analizinin sonucuna dayanılarak belirtilmektedir. Tavsiyeler kısmında tek
bir alternatif en iyi alternatif olarak belirtilebilir ya da birden fazla alternatif de
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gelecekteki eylemler için uygun olarak belirtilebilir. Ayrıca bu aşamada çeşitli
görselleştirme tekniklerinin kullanılması, sonucun diğer paydaşlar tarafından
algılanmasını kolaylaştıran önemli bir etmen olarak dikkate alınmalıdır.
Mekânsal karar verme süreci içerisinde yer alan bu yedi adet evre kapsamında özellikle
ilk evrelerde; CBS teknikleri dominant rol oynamaktadır. Daha sonraki aşamalara gelindiğinde
ise ÇKKV tekniklerinin ağırlıkla kullanıldığı görülmektedir. Bundan sonraki bölümde ise
ÇKKV sürecinin sınıflandırılması ele alınacaktır.
14.2.2. ÇKKV sürecinin sınıflandırılması
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) kavramı üç genel kısma ayrılıp incelenebilir:
1) Çok Nitelikli Karar Verme (ÇNKV) ve Çok Amaçlı Karar Verme (ÇAKV)
2) Bireysel ve grup karar verme süreçleri
3) Kesinlik ve belirsizlik ortamındaki karar verme süreçleri
Görüldüğü üzere ÇKKV kavramı, ÇNKV ve ÇAKV olmak üzere iki genel kategoriye
ayrılmaktadır. Bu iki yaklaşım daha da ileriye gidilerek karar vericilerin ortak bir hedefe sahip
olup olmaması durumuna göre bireysel ve grup karar verme süreçleri olarak yine ikiye
ayrılmaktadır. Son olarak karar verme problemleri kesinlik ve belirsizlik ortamlarında karar
verme süreçleri olarak da ayrılmaktadır. Bu durum bilgiye (knowledge) tam olarak sahip olunup
olunmamasıyla ilişkilidir. Değinilen sınıflandırılmaların şematik gösterimi Şekil 14.3’deki
gibidir.

Şekil 14.3: ÇKKV problemlerinin sınıflandırılması
14.2.2.1. Çok nitelikli karar verme (ÇNKV) ve çok amaçlı karar verme (ÇAKV)
ÇNKV ve ÇAKV’yi karşılaştırmak için ilk olarak öz nitelik (attribute) ve amaç
(objective) kavramlarının tanımları açıklanmalıdır. Öz nitelikler bir coğrafi sistemin ya da çeşitli
coğrafi sistemlerin bünyesinde barındırdığı çeşitli özellikler olarak nitelendirilebilir ve o yerin
sahip olduğu bir takım özelliklerin nicelik ve nitelik durumlarını belirtir.
Örneğin, belli bir alanın eğim özelliği o yerin öz nitelik bilgisi olarak ele alınabilir.
Eğimin değeri %5 olarak varsayıldığında ise, bu durum o yere ait eğim öz nitelik bilgisinin
nicelik durumunu belirtir. Ayrıca bir önemli nokta olarak da şu belirtilmelidir ki öz nitelikler;
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amaçlara başarılı bir şekilde ulaşma yolunda performansın ölçülmesi esnasında, göz önünde
bulundurulan öğeler olarak de ele alınmaktadır.
Amaç ise karar vericinin karar verme süreci sonunda ulaşmak istediği son durum olarak
değerlendirilebilir. Bir amaca ulaşırken en önemli kıstas bir ya da birden fazla öz niteliğin
iyileştirilmesidir. Yani, bir sisteme ait öz niteliklerin iyileştirilmesi, o hedefe ulaşmadaki en
önemli unsurdur. Örneğin, amaç “hava kirliliğine maruz kalan nüfusun azalması ” olsun. Bu
hedefin gerçekleşmesi için göz önünde bulundurulması ve iyileştirilmesi gereken öz nitelik
bilgileri ise “belli standartlar üstünde sülfür okside maruz kalan insan sayısı” ve “belli
standartlar üstünde karbon monoksite maruz kalan insan sayısı” olarak belirlenebilir.
Daha önce belirtildiği üzere değerlendirme kriterleri hem öz nitelikleri hem de hedefleri
kapsayan bir terimdir. Bu nedenle, ÇKKV hem çok nitelikli karar verme hem de çok amaçlı
karar verme süreçlerini kapsayan geniş bir çerçeve olarak düşünülebilir. ÇNKV sürecinde
önceden belirlenmiş ve sınırlı sayıda alternatif vardır. ÇNKV’nin aksine ÇAKV sürecinde ise
en iyi çözüm uygun olan tüm çözümler içerisinde herhangi biri olarak bulunabilir [Malczewski,
2006]. Bu nedenle, ÇNKV ve ÇAKV süreçleri sırasıyla ayrık (discrete) ve devamlı (continuous)
karar verme süreçleri olarak da tanımlanırlar.
14.2.2.2. Bireysel ve grup karar verme süreçleri
Mekânsal alınan kararların çoğu bireysel kararlardan ziyade grup kararları olarak
alınmaktadır. Özellikle kamu yararını ilgilendiren konularda grup olarak karar alınmaktadır. Bu
grubu oluşturan paydaşları ise belediye, bakanlıklar, üniversiteler vb. gibi çeşitli kamu
kuruluşları oluşturabilmektedir.
Grup olarak karar verme sürecinde dikkat edilmesi ve tanımı yapılması gereken iki ayrı
nokta vardır. Bu bağlamda takım (team) ve koalisyon (coalition) tanımları yapılmalıdır. Takım
kavramı içerisindeki her paydaş aynı tercihe sahiptir bu nedenden dolayı da karar verme süreci
sonunda tek bir çıktı modeliyle karşılaşılabilir. Takım tanımının aksine koalisyon tanımına
gelindiğinde ise bu tanım içerisindeki paydaşlar problemin yapısı hakkında aynı paydada
buluşabilirler ancak değerlendirme kriterlerini (öz nitelik ve amaç) oluşturmaya gelindiğinde,
bu kriterlerin göreceli önem sırası her bir paydaş için değişebilir (Malczewski, 1999).
14.2.2.3. Kesinlik ve belirsizlik durumlarındaki karar verme süreçleri
Karar verme sürecindeki belirsizlik durumlarının iki farklı şekilde oluştuğu söylenebilir.
Bunlardan ilki bilginin geçerliliği ile ilgilidir. İkincisi için önceden tahmin edilemez gelecekteki
çeşitli koşullarla ilişkilidir çünkü gelecekte bazı şartların değişmesi tercih edilecek alternatifin
de değişmesine neden olabilmektedir (Malczewski, 1999). Örneğin, ekonomide alınan çoğu
karar belirsizlik ortamı içerisinde alınır çünkü gelecekte resesyon ya da enflasyon değerlerinin
nasıl şekilleneceği her zaman net bir şekilde şekillenmeyebilir.
Kesinlik ortamında ise karar verme sürecinde ilgili tüm bilginin bilindiği varsayılır.
Yani, karar verme süreci kesinlik durumunu barındıran bir ortamda işliyor ise sadece tek bir
doğa durumundan (state of nature) söz edilebilir. Bazı karar verme süreçlerinde kesinlik durumu
o kadar hâkimdir ki belirsizlik durumu çok uzak görülür ve bu durum kapsam dışında bırakılır.
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14.2.3. ÇKKV metotları
Bir önceki bölümde de değinildiği üzere ÇKKV süreci; ÇNKV ve ÇAKV olmak üzere
iki ana başlık altında incelenmektedir. ÇNKV analizi dahilindeki nitelikler; coğrafik mekanı
oluşturan öğelerin özellikleri olarak düşünülebilir. Örneğin; belirli bir alanı oluşturan toprak
yapısı dahilindeki elementler (kil, kum, silt vb.) nitelik kavramı dahilinde düşünülebilir. ÇAKV
kavramı dahilindeki amaçlar ise bir ya da birden fazla niteliğin geliştirilmesi ile ilişkilidir.
Örneğin; hava kirliliğinin azaltılması sürecinde; karbon monoksit oranının azaltılması ve yeşil
alan miktarı (ha)’nın artırılması gibi amaçlar; ÇAKV dahilindeki amaçları oluşturmaktadır.
Aynı örnek üzerinde düşünülecek olursa karbon monoksit oranı ve yeşil alan miktarı (ha),
ÇNKV dahilinde nitelikleri oluşturan öğelerdir.
14.2.3.1. ÇNKV metotları
ÇNKV analizi kapsamındaki amaç; belirli değerlendirme kriterlerinin (nitelikler) göz
önüne alınarak alternatiflerin iyiden kötüye doğru sıralanması ve amacın içeriğine göre en iyi
ya da en kötü alternatifin tespit edilmesidir. ÇNKV metotları şu şekilde sıralanabilir.
•

Basit toplamlı ağırlıklandırma (Ağırlıklandırılmış doğrusal kombinasyon)

•

Değer / fayda fonksiyonu yaklaşımları

•

Analitik hiyerarşi süreci (AHS)

•

İdeal nokta metotları (TOPSIS)

•

Uygunluk metotları (ELECTRE I, II, III, IV, PROMETHEE)

•

Bulanık kümelenme metotları (Sıralı ağırlıklandırılmış ortalama)

14.2.3.2. ÇAKV metotları
ÇNKV sürecinde çok sayıda kriter göz önünde bulundurularak belirli alternatifler
arasından en iyi alternatif seçilmektedir. ÇAKV süreci kapsamında ise ÇNKV süreci
kapsamında olduğu gibi belirli kriterler dikkate alınarak alternatifler arasından en iyi alternatif
seçilmemektedir. ÇAKV sürecinde; ÇNKV sürecinde göz önüne alınan bir ya da birden fazla
kriterin belirlenen ana amaç dahilinde iyileştirilmesi hedeflenir. Bu kapsamda bir ya da birden
fazla kriterin iyileştirilmesi alt amaçları oluşturmaktadır. Bu nedenle ÇAKV kapsamında
belirlenen alt amaçların gerçekleştirilmesi hedefiyle süreç başlatılır. Bu durum Şekil 14.4’de
şematik olarak açıklanmıştır.
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Şekil 14.4: ÇNKV ve ÇAKV süreçleri arasındaki kriter - alt amaç bağlamındaki
farklılıklar
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Uygulamalar
•

Karar verme süreçleri nelerdir düşününüz.

•

Karar verme sürecinde ele alınan kriterlerin birbirlerine göre farklı değerlendirmesi
nasıl yağılabiliri araştırınız.

•

Kriter bazlı modelleme nerelerde kullanılabilir irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
•

Karar verme süreçleri nelerdir?

•

Karar verme sürecinde ele alınan kriterlerin birbirlerine göre farklı değerlendirmesi
nasıl yapılabilir?

•

Kriter bazlı modelleme nerelerde kullanılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
CBS’lerin karar destek sistemi olarak daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla iki
yönelim tanımlanmıştır: birincisi Mekansal Karar Destek Sistemleri (MKDS)’nin analitik
problem çözmeye dayalı olarak yapılandırılması; ikincisi analitik problem çözme modelleri ile
CBS’lerin bütünleşik bir yapıda kullanılmasıdır.
Birinci yönelime göre MKDS’den problem çözme stratejilerinin belirlenmesi,
değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve duyarlılığın test edilmesi amacıyla modelleme, en iyileme
ve benzetim teknikleri açısından yararlanılmıştır. Bu araçlar özellikle yarı yapısal mekansal
karar verme problemlerinin çözümünde etkendirler.
İkinci yönelim ise CBS yazılımlarının istatistiksel yazılımlar veya analitik modellerle
bütünleştirilmesine dayanarak CBS olanaklarının iyileştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Bu
perspektife göre CBS’nin haritalama, sorgulama ve mekansal modelleme fonksiyonları
çevresel ve istatistiksel modeller için girdi verilerine ve bu verilerin farklı ölçeklerde gösterimi
ve analizine olanak sağlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) Çok kriterli karar verme süreci kaç evreden oluşur?
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

2) Çok kriterli karar verme sürecinin tasarım evresi için hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Tanımlanan problem için mümkün olan çözümler grubunun geliştirilmesi sağlanır
Karar vericiye, vereceği kararlarda destek sağlayacak seçeneklerin üretilir
Karar problemini tanımlamaya yönelik olarak kullanılacak ham veriler üretilir.
Karar problemi hakkında veri ve bilgiler bir karar durumu için yapılandırılır.
Verilecek karar ile ilgili özellikler bir veritabanına bir model olarak oluşturulur.

3) Çok kriterli karar verme sürecinin sınıflandırılması kaç grupta olur?
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

4) Çok kriterli karar verme sürecinde karar matrisi hangi aşamada oluşturulabilir?
a) Problem tanımı
b) Alternatifler
c) Kriter ağırlıkları
d) Kriter çoğaltma
e) Karar kuralları
5) Aşağıdakilerden hangisi çok kriterli karar verme sürecinin bir aşaması değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Problem tanımı
Alternatifler
Kriter ağırlıkları
Kriter çoğaltma
Karar kuralları

6) “…………………… bir coğrafi sistemin ya da çeşitli coğrafi sistemlerin bünyesinde
barındırdığı çeşitli özellikler olarak nitelendirilebilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi
gelmelidir?
a) Nicelik

b) Öznicelik

c) Nitelik

d) Öznitelik

e) Konum

7) Analitik hiyerarşi süreci (AHS) ve İdeal nokta metotları (TOPSIS) aşağıdaki hangi ÇKKV
türüne ait methodlardır?
a) Çok nitelikli karar verme
b) Çok amaçlı karar verme
c) Çok zamanlı karar verme
d) Çok alanlı karar verme
e) Çok boyutlu karar verme
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8) “Çok kriterli karar verme süreci karar vericilerin sayısına göre ………………. ve
…………….. olmak üzere iki gruna ayrılabilir.” Cümlesinindeki boşlukları hangiler ile doğru
olarak doldurabiliriz?
a) Kesinlik - Belirsizlik
b) Zamansal - Boyutsal
c) Bireysel - Grup
d) Yüksek - Düşük
e) Uzman - Halk
9) Çok kriterli karar verme süreci ilgili bilginin tam olarak bilinip bilinmeme durumuna göre
hnagi iki gruna ayrılabilir?
a) Kesinlik - Belirsizlik
b) Zamansal - Boyutsal
c) Bireysel - Grup
d) Yüksek - Düşük
e) Uzman - Halk
10) Çok nitelikli karar verme (ÇNKV) analizi kapsamındaki aşağıdakilerden hangisi
uygulanan bir eylem değildir?
a) Kriterlerinin (nitelikler) göz önüne almak
b) Kriter bazlı alternatiflerin belirlenmesi
c) Kriterlerin iyiden kötüye doğru sıralanması
d) En iyi ya da en kötü alternatifin tespit edilmesi
e) Kötü alternatiflerin iyileştirilmesi

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)b, 4)c, 5)d, 6)d, 7)a, 8)c, 9)a, 10)e
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