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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Uzaktan Algılama (UA) Bilimi 19. Yüzyılda fotoğrafın icat edilmesi ve balon
kullanarak havadan ilk fotoğrafın çekilmesinden günümüze kadar sürekli olarak
gelişimini sürdürmüştür. Özellikle renkli ve kızılötesi görüntü çekebilen algılayıcıların
icadı, uçak ve uydu tabanlı çok bantlı ve hiper bantlı görüntüleme sistemleri, Radar
görüntüleme sistemleri, yersel ve havadan LiDAR sistemleri, özellikle son yıllarda büyük
gelişme kaydeden İnsansız Hava Araçları (İHA) ile görüntüleme sistemleri yer yüzeyine ait
bilgilerin uzaktan algılama teknikleri ile algılanması yöntemlerini çeşitlendirmiştir. Bu da, UA
sistemlerinin yerel, bölgesel ve küresel amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında
kullanılması amacıyla doğru, güncel ve ulaşılabilir bilgiyi ucuz ve hızlı bir şekilde, istenilen
formatta sunulabilmesini sağlamıştır.
Bu ders notu öğrencilerin daha önceden UA ve CBS dersi almış olduklarını farz ederek,
CBS ve UA konusunda çok fazla detaya girmeden daha çok temel bilgilere değinmekte ve UA
ve CBS entegrasyonu ve uygulamaları üzerine odaklanmaktadır. Bu amaçla, CBS uygulamaları
için çok önemli bir veri kaynağı olan sayısal görüntülerin ve özelliklerinin çok iyi
anlaşılması, öğrencinin bu görüntüleri farklı CBS uygulamalarında kullanabilir hale gelmesi
için gerekli görüntü işleme yeteneklerini geliştirmesi ana hedeftir.

Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
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KISALTMALAR
AGA: Anlık Görüş Açısı
AKAÖ : Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü
CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri
CCD: Charge-Coupled Device
ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi
GPS :Global Positioning System
HPF : High Pass Filter
IHS: Intensity, Hue, Saturation
İHA : İnsansız Hava Aracı
LiDAR: LIght Detection and Ranging
KOH: Karesel Ortalama Hata
KTÜ : Karadeniz Teknik Üniversitesi
PCA: Principle Component Analysis (Ana Bileşenler Dönüşümü)
RGB: Red,Green, Blue
SAM : Sayısal Arazi Modeli
SAR : Synthetic Aperture Radar
SVR : Synthetic Variable Ratio
SYM : Sayısal Yüzey Modeli
UA:

Uzaktan Algılama

YAR: Yapay Açıklıklı Radar
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YAZAR NOTU
Kitapta Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konularında çok
temel bilgilere yer verilmiş, çok fazla teorik detaylara girilmemiştir. UA teknikleri ile elde
edilmiş görüntülerin bir CBS projesinde nasıl kullanılabileceğini öğrencilerin daha iyi
anlayabilmeleri amacıyla örnek CBS projeler sunulmuştur. Her bölümün başında bölüm
içerisinde neler öğrenileceği, o bölümle alakalı ilgi çekici sorular ve bölümde hedeflenen
kazanımlar ili ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca, öğrencinin her bölümde anlatılan konuları
bireysel olarak anlayıp anlamadıklarını ölçebilmeleri için her bölümün sonunda sorular
hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Oğuz Güngör
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1. UZAKTAN ALGILAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzaktan Algılamanın Tanımı
Elektromanyetik Spektrum
Aktif ve Pasif Algılayıcı Kavramları
Aktif ve Pasif Algılayıcıların avantaj ve dezavantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Uzaktan algılamanın tanımı nedir?
2. Elektromanyetik spektrum ne anlama gelir?
3. İnsan Elektromanyetik spektrumun tümünü görebilir mi?
4. Görüntü çeken algılayıcılar kaç çeşittir ve özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uzaktan algılamanın genel
ve haritacılık anlamında özel tanımı
ve bu tanımların daha iyi
anlaşılabilmesi için elektromanyetik
Tanımlar
spektrum kavramının ve algılayıcı
çeşitlerinin
açıklanması
hedeflenmektedir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sadece
ezbere
dayalı
tanımdan kaçınılacak, verilen
tanımlar örneklerle açıklanarak
öğrencinin zihninde daha iyi
canlanmaları sağlanacaktır.

15

Anahtar Kavramlar
1. Uzaktan Algılama
2. Elektromanyetik Spektrum
3. Görülebilir spektrum
4. Pasif Algılayıcı
5. Aktif Algılayıcı
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Giriş
Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamaları ihtiyaç duydukları uzamsal veri
ve öznitelik verisi istiyacının karşılanmasında uzaktan algılama teknikleri ile elde edilmiş
görüntüleri yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Uzaktan algılama yöntemleri gelişen teknoloji ile
birlikte kullandıkları algılayıcılar ve sundukları farklı çözünürlükteki ve özellikteki görüntüler
anlamında kullanıcıya farklı alternatifler sunmaktadır. Fakat bu farklı algılayıcıların hepsinin
ortak özelliği uzaktan algıladıkları görüntü verisini oluştururken elektromanyetik enerjiyi
kullanmalarıdır. Bu bölümde öncelikle uzaktan algılamanın geniş bir tanımı yapılacak,
sonasından ise elektromanyetik spectrum konusu ele alınacaktır. Son olarak elektromanyetik
enerjiyi ve elektromanyetik spektrumun farklı bölgelerini kullanış biçimine göre algılayıcı
çeşitleri pasif ve aktif algılayıcılar olarak iki ana başlık altında incelenecektir.

17

1.1. Uzaktan Algılama
(Lillesand, T. M. ve Ralph W. K., 2007) uzaktan algılamayı “bir nesne, alan veya
fenomen (algılanabilen şey) hakkında doğrudan temas olmaksızın bir araç (algılayıcı)
vasıtasıyla toplanan verileri analiz etme ve böylece faydalı bilgi edinme bilimi ve sanatı”
şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanım bize uzaktan algılama tekniğini kullandığımızda hakkında
bilgi toplanacak bir şeye ve bu şey hakkında bilgi toplamamızı mümkün kılacak bir algılayıcıya
gerek olduğunu, bilgi toplama işinin ise temas olmaksızın uzaktan yapılması gerektiğini
vurgulamaktadır. Fakat bu şekliyle yukarıdaki tanım çok genel bir tanımdır ve haritacılık
haricinde günlük hayatımızda karşılaştığımız pek çok uygulamayı da içerisine almaktadır.
Örneğin yukarıdaki tanıma göre bir kişinin bir kitap sayfasındaki bilgileri okuyarak
yorumlaması da uzaktan algılamaya örnek olarak verilebilir. Bu örnekte nesne kitap
sayfasındaki yazı, algılayıcı ise kişinin gözleridir. Kişi sayfaya temas etmeksizin gözleri ile
algıladığı metni beyni ile yorumlayarak faydalı bilgi haline çevirmektedir. Bir trafik polisinin
radar kullanarak aracımızın hızını ölçmesi de yine uzaktan algılamaya örnek olarak verilebilir.
Bu örnekte hakkında bilgi toplanan nesne aracımız, bilgi toplamak için kullanılan araç ise radar
algılayıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde röntgen cihazlarının çantamızın veya
valizimizin içerisindeki nesneleri ya da insan vücudundaki kemikleri ve dokuları görüntülemesi
de yine uzaktan algılama tanımına uyar. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.
Yukarıdaki örneklerde “bir nesne, alan veya fenomene temas etmeden bir araç yardımıyla onun
hakkında bilgi toplama” olayı gerçekleşmektedir. Fakat bu örneklerde algılayıcının nesne
hakkında bilgiyi uzaktan neyi kullanarak toplayabildiğini de belirtmek gerekir. Bu sorunun
cevabi elbette enerjidir ve bu eksiği (Sabins, Floyd F. Jr, 1978) yaptığı uzaktan algılama
tanımında bulmak mümkündür. (Sabins, Floyd F. Jr, 1978)’e göre uzaktan algılama bir nesne
hakkında onunla fiziksel bir temas olmaksızın bilgi toplama işi olarak tanımlanmakta ve
devamında bilginin toplanması için kullanılan uçak ve uyduları algılayıcının taşındığı
platformlar olarak, hedef nesneye ait özelliklerin ise elektromanyetik enerji kullanılarak
toplandığını belirtmektedir. Yine (Rees G., 1999) geniş anlamda uzaktan algılamayı bir
nesneyle fiziksel temas olmaksızın onun hakkında bilgi toplamak olarak tanımlamakta, bu
tanımı hedef nesnenin Dünya yüzeyinde veya yüzeye yakın yerlerde olmasını, ölçümün
nesnenin yukarısında bir yerden yapılmasını ve ölçümün ölçülen nesnenin özelliklerinden
etkilenen elektromanyetik enerjiyi kullanarak yapılmasını şart koşarak uzaktan algılamayı
haritacılık veya yer-uzamsal anlamda veri üreten bir yöntem olarak sınırlandırmaktadır. Özet
olarak haritacılık veya diğer yer-uzamsal bilgiyi kullanan disiplinler anlamında uzaktan
algılama kastedildiğinde, yeryüzündeki doğal veya insan yapısı fenomenlerin elektromanyetik
enerji kullanan algılayıcılarla, vinç, uçak, helikopter veya uydu gibi platformlar kullanılıyorsa
havadan ya da doğrudan yersel platformlar üzerindeki algılayıcılar vasıtasıyla görüntülenerek
bu fenomenler hakkında bilgi toplanması olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan da anlaşılacağı
üzere elektromanyetik enerji ve elektromanyetik spektrum kavramlarını anlamamız, uzaktan
algılamayı anlamamız açısından oldukça önemlidir.
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1.2. Elektromanyetik Spektrum
Elektromanyetik enerji Güneş gibi uzaydaki yıldızlar tarafından uzaya yayılan
radyasyondur. Bu enerjiler uzayda dalga şeklinde yol alırlar ve sahip oldukları dalga boyuna
göre farklı türlere ayrılırlar. İşte, +¥ sonsuz dalga boylu enerji ile -¥ dalga boylu enerji arasında
kalan tüm farklı dalga boylu enerjilerin hepsine birden elektromanyetik spektrum
denilmektedir. Elektromanyetik spektrum kendi içerisinde bölümlere ayrılır ve her bölüm belli
bir dalga boyu aralığına sahiptir. Örnek vermek gerekirse, radyo dalgaları kabaca 1 metreden
başlayıp kilometrelerce büyüklükte dalga boyuna sahip enerji aralığına verilen isimdir. Öte
yandan mikrodalga bölümü ise 30 cm’den küçük ve 1 mm’den daha büyük dalga boyu aralığına
verilen isimdir. Kızılötesi bölge 1 mikrometre ile 1 mm arasında dalga boyuna sahip enerjidir.
Morötesi ismi ise 400 nanometreden büyük, 10 nanometreden küçük dalga boyuna sahip enerji
için kullanılır. İnsan gözü ile algılanabilen enerji ise, ki biz buna ışık diyoruz, mor ötesi ve
kızılötesi bölge arasında 0.4 - 0.7 mikrometre gibi çok dar bir dalga boyu aralığına karşılık gelir
ve bu bölgeye elektromanyetik spektrumda görülebilir spektrum ismi verilir. Görülebilir
spektrum da yine kendi içerisinde farklı dalga boyu aralıklarına göre bölgelere ayrılır. Örneğin
yaklaşık 0.45-0.5 mikrometre dalga boyu aralığı mavi bant olarak adlandırılırken, 0.6-0.7
mikrometre aralığı kırmızı bant olarak isimlendirilir. Kırmızıdan başlayıp mikrodalga
bölümüne kadar olan insan gözünün algılayamadığı daha büyük dalga boyuna sahip enerjinin
bulunduğu bölüme ise kızılötesi bölge denir ve bu bölge de yine kendi içerisinde yakın
kızılötesi, kısa dalga kızılötesi, orta dalga kızılötesi, uzun dalga kızılötesi ve uzak kızılötesi
olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır. X-ışınları 0.03-30 nanometre aralığını, gamma ışınları
ise 0.03 nanometreden daha küçük olup –¥ sonsuza kadar uzanan aralığı kapsar.
Elektromanyetik spektrumda farklı isimdeki ve farklı dalga boyuna sahip enerji çeşitlerinin
hepsi ışık hızında hareket eder. Bu, dalga boyu ile frekans arasındaki ters ilişkiyi açıklar. O
yüzden –¥ yönüne doğru gidildikçe enerjinin dalga boyu azalmakta, fakat frekansı artmaktadır.
Tüm elektromanyetik spektrum ve dalga boyu aralıkları Şekil 1.1’de verilmiştir.
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Şekil 1.1. Elektromanyetik Spektrum. (Sangwine and Horne,1998)

1.3. Algılayıcılar
Elektromanyetik spektrumun farklı bölgeleri farklı uygulamalara görüntü sağlamak
amacıyla kullanılır. Örneğin, X-ışınları daha çok tıbbi uygulamalarda röntgen çekmek için
kullanılırken insan gözünün görebildiği görülebilir bölge ticari fotoğraf makineleri ile siyahbeyaz ve renkli görüntü almak için kullanılır. Görünür ve kızılötesi bölge ise daha çok uzaktan
algılama amaçlı hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri çekmek için kullanılır. Mikrodalga
bölgesi ise radar görüntüleri oluşturmak amaçlı kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir algılayıcı
sadece elektromanyetik spektrumun yeşil dalga boylu kısmını algılayacak şekilde dizayn
edilmiş olabilirken, başka bir algılayıcı sadece kızılötesi bölgeyi algılayacak şekilde üretilmiş
olabilir. Algılayıcılar görüntüyü oluşturmak için ihtiyaç duyulan enerjiyi hangi kaynaktan
sağladıklarına göre pasif ve aktif algılayıcılar olmak üzere ikiye ayrılırlar.
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1.4. Pasif Algılayıcılar
Pasif algılayıcılar görüntüleyecekleri nesneden yansıyıp algılayıcıya ulaşan ya da o
nesne tarafından yayılan doğal enerjiyi kullanırlar. Bunlar görüntüyü oluşturmak için ihtiyaç
duydukları enerjiyi harici bir kaynaktan sağlayan algılayıcılardır ve uzaktan algılamada bu
harici kaynak genellikle Güneş’tir. Dolayısıyla pasif algılayıcılar nesneden yansıyan Güneş
ışığını ya da nesnenin yaydığı termal enerjiyi algılayarak görüntüye dönüştüren algılayıcılardır
(Sekil 1.2).

Sekil 1.2. Pasif Algılayıcı Çalışma Prensibi
Elektromanyetik spektrumun görülebilir ve kızılötesi bölümünü kullanan optik
algılayıcılar bu gruba girerler. Göktürk-1, Göktürk-2, Rasat, Landsat uydu serisi, QuickBird ve
WorldView uydu serisi pasif algılayıcılara örnek olarak verilebilir. Bu tip algılayıcılara aynı
zamanda optik algılayıcılar da denilmektedir. Fotogrametrik amaçlı uçaktan ya da İHA
(İnsansız Hava Aracı)’lardan çekilen görüntüler de yine pasif algılayıcı ile çekilen görüntülere
örnek olarak verilebilir. Şekil 1.3’de sol tarafta verilen görüntü Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Kanuni Kampüsü üzerinde IKONOS uydusu tarafından çekilmiş, sağ taraftaki görüntü ise aynı
yer üzerinde bir İHA tarafından çekilmiş 3-bant (mavi, yeşil, kırmızı) optik görüntüdür.
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IKONOS (mavi, yeşil, kırmızı
Gatewing X-100 İHA görüntüsü
bantlar) görüntüsü, çözünürlük 4 m.
(mavi, yeşil, kırmızı bantlar), çözünürlük 6
cm.

Sekil 1.3. Pasif Sensor Görüntülerine Örnekler: Solda IKONOS Uydu Görüntüsü, Sağda
Gatewing X-100 İHA Görüntüsü

1.5. Aktif Algılayıcılar
Aktif algılayıcılar ise yeryüzündeki veya atmosferdeki nesneleri görüntüleyebilmek için
kendi ürettikleri enerjiyi kullanılırlar. Bu enerjiyi görüntüleyecekleri nesneye gönderirler ve
yansıyıp dönen enerjiyi algılayarak hedef nesnenin görüntüsünü oluştururlar. Radar
algılayıcılar veya lazer tarayıcılar (yersel lazer ya da havadan çekim yapan LiDAR sistemleri)
bu tür algılayıcılara örnek olarak verilebilir.
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Renklendirilmiş 3-Boyutlu
Lidar nokta bulutu

LIDAR ile üretilmiş 3-Boyutlu sayısal
arazi modeli

Kaynak: https://www.lidarusa.com/sample-data.html
Sekil 1.4 Lidar ile Üretilmiş 3-Boyutlu nokta bulutu ve 3-Boyutlu Nokta Bulutundan
Üretilmiş Sayısal Arazi Modeli

1.6. Pasif ve Aktif Algılayıcıların Avantaj ve Dezavantajları
Öncelikle pasif algılayıcı sistemlerini kendi aralarında karşılaştırmak gerekirse,
özellikle son yıllarda büyük artış gösteren İHA sistemleri özellikle sundukları yüksek uzamsal
çözünürlük nedeniyle fotogrametrik insanlı uçaktan veya uydudan çekilen görüntülere avantaj
sağlamaktadır. Çünkü bir kaç yüz metre gibi alçaktan çekim yapılması uzamsal çözünürlüğü
bir kaç cm. hatta daha iyi değerlere çekebilmektedir. Oysa günümüzde en yüksek uzamsal
çözünürlükte görüntü alabilen uydu Worldview-3 ve Worldview-4 uydularıdır ve bu uydular
siyah beyaz 30 cm. renkli ise 1.2 metre civarında görüntü sunabilmektedirler. Ayrıca düşük
irtifa bulutların altından çekim yapılmasına imkan sağladığı için kapalı havalarda bile resim
çekilebilmesine imkan sağlamaktadır. Uydular bulutlu havalarda çekim yapamazlar, çünkü
bulutların altını göremezler. Bu da istenilen anda görüntü alınamaması anlamına gelir. Fakat
İHA ile kişi istediği anda görüntü alabilir. Fakat, İHA sistemlerinin de bazı dezavantajları
vardır. Özellikle İHA ile görüntü almak için uçuş lisansına gerek vardır ve çekim yapılacak
bölge ile ilgili izinlerin önceden alınması gerekmektedir. Ayrıca İHA sistemleri çok uzun sure
havada kalamamaktadır. Uçuş suresi farklı tip İHA’larda farklı olabilmekle birlikte genelde 30
dakika ile 1 saat arasındadır. Bu da uçak ya da uydu ile kıyaslandığında çok daha küçük
alanların görüntülenebileceği anlamına gelir. İHA’ların bir diğer dezavantajı ise uçaktan çekim
yapan kameralarla ya da uydularla kıyaslandığında çok daha az sayıda bant sunabilmeleridir.
Çoğu İHA üç bant görüntü sunar. Günümüzde çok daha fazla bant sunan multispektral ya da
hiperspektral kameralar İHA’lar için üretilmeye başlanmıştır ama bular fiyat anlamında çok
pahalıdır ve yaygın kullanıma henüz geçememişlerdir. Diğer yandan uydu görüntüleri hem çok
daha fazla sayıda bant hem de çok geniş alanları görüntüleyebileceği için (Landsat uydusu bir
geçişinde 185 km genişliğinde bir alanı görüntüleyebilmektedir) geniş alanları ilgilendiren
uygulamalarda hala güncel olarak kullanılmaktadır. Bu kadar geniş bir alanı İHA’lar ile
görüntülemek iş gücü, zaman ve maliyet açısından uygulanabilir değildir. Uçaklar İHA’lar ile
kıyaslandığında çözünürlük açısından İHA ile uydu arası bir konumda bulunmaktadır ve yine
geniş alanları bir uçuşta görüntüleyebilmeleri nedeniyle özellikle orto-foto üretiminde halen
aktif olarak kullanılmaktadır.
Pasif sistemlerle aktif sistemleri karşılaştırdığımızda ise optik sistemlerin en büyük
dezavantajının çekim yapabilmek için Güneş ışığına muhtaç olmalarını verebiliriz. Oysa radar
algılayıcılar elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölümünü kullandıkları için görüntüyü
oluşturabilmek için gün ışığına ihtiyaç duymazlar. Bu özellikleri ile pasif algılayıcılara üstünlük
sağlarlar. Çünkü, pasif algılayıcılar sadece Güneşin aydınlattığı bölgelerde görüntü alabildikleri
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için optik uydular gece karanlığında görüntü alamazlar. Optik sistemlerin bir diğer dezavantajı
ise bulutların ve sık ağaçlık alanlarda yaprakların altını görüntüleyememesi, dolayısıyla bu
bölgeleri haritalayamamasıdır.
Radar bir algılayıcı ile çekilen görüntüye SAR (Synthetic Aperture Radar) ya da Türkçe
karşılığı olarak YAR (Yapay Açıklıklı Radar ) görüntüsü de denilmektedir. YAR algılayıcıları
bulut, toz, sis, hafif yağmur veya kardan etkilenmezler, yani neredeyse her türlü hava şartında
görüntü sağlayarak yine optik algılayıcılara üstünlük sağlarlar. Radar sinyalleri bulutları delip
geçebileceği için bulutların altını görüntülemek mümkün olur. Aynı şekilde çok sık ağaçlık
alanlarda yine radar algılayıcılar ile yaprakların altındaki nesneleri görüntülemek mümkün
olabilmektedir. Özellikle mikrodalga bölgesinin kısa dalga boylu enerji bölümünü kullanan
bazı radar algılayıcılar kar katmanının hatta yerin bir kaç metre altını dahi görüntüleyebilir.
Tüm bunları optik algılayıcılar ile yapabilmek mümkün değildir. Bulutlu bir günde çekim yapan
optik bir uydu görüntüsünde bulutlar altında kalan nesnelerin veya detayların
görüntülenebilmesini
engelleyeceği
için
görüntüde
sadece
üstten
bulutlar
görüntülenebilecektir. Radar algılayıcıların optik algılayıcılara göre bir üstünlüğü de
görüntüleyeceği nesnenin nem içeriğine duyarlı olmasıdır. Yani, kuru ve nemli nesneleri farklı
renklerde görüntüleyebilmektedir. Bu özellik, sele maruz kalmış bir bölgede hangi alanların
selden etkilendiğini belirlemek amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca toprağın nem miktarının
belirlenmesi tarımsal faaliyetler açısından önemlidir.
Yine aktif algılayıcılar grubuna giren lazer tarayıcılar ise hem YAR sistemlerine hem
de optik algılayıcılara bazı açılardan üstünlük sağlamaktadır. LiDAR ile çok hızlı bir şekilde
santimetre mertebesinde 3 boyutlu nokta bulutu elde etmek mümkündür. Burada sözü edilen
nokta bulutu milyonlarca yatay ve düşey (yükseklik) konum verisine sahip nokta anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla bu noktalar kullanılarak çok yüksek doğrulukta üç boyutlu arazi
modelleri, sayısal arazi ve yüzey modelleri üretilebilmektedir. Araziyi yukarıdan tararken lazer
ışınları çok sık aralıklarla gönderildiği için yaprakların arasından geçip zemine ulaşabilmekte,
dönen lazer ışınının algılanmasıyla yaprakların altındaki arazi topografyası da çok yüksek
doğrulukta üretilebilmektedir. Bunu optik sistemlerle yapmak mümkün değildir. Yine LiDAR
aktif bir sistem olduğu için hem gece hem de gündüz kullanılabilir, yani gün ışığına ihtiyaç
duymaz. LiDAR’in YAR sistemine karşı avantajları ise hem daha yüksek doğruluk vermesi
hem de SAR sistemlerinin sahip olduğu geometrik bozulmalara sahip olmamasıdır. Ayrıca
LiDAR verisi çoğu CBS yazılımı kullanılarak diğer CBS verileri ile entegre edilebilir.
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Uygulamalar
1. Ders kitabında sunulanların haricinde genel uzaktan algılama tanımına uygun başka
aktif veya pasif uzaktan algılama algılayıcıları araştırınız.
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Uygulama Soruları
Ders kitabında sunulanların haricinde genel uzaktan algılama tanımına uygun
başka aktif veya pasif uzaktan algılama algılayıcıları araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel ve haritacılık anlamında uzaktan algılamanın ne anlama geldiği,
hangi bileşenlerden oluştuğu, bu bileşenlerden elektromanyetik enerji ve elektromanyetik
spektrum konuları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca yine uzaktan algılama tanımının
bileşenlerinden olan algılayıcı konusu ele alınmış, algılayıcı çeşitleri, özellikleri, hangi çeşit
veri topladıkları ve birbirlerine göre olan avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Bir nesnenin uzaktan algılanması denildiğinde aşağıdakilerden hangisinin mutlaka
olması gerekmez?
A) Algılayıcı
B) Algılanan Nesne
C) Algılanan nesnenin boyutu
D) Algılayıcının algılama yapması için gerekli enerji
E) Algılanacak nesneye temas etmeme şartı
2. Farklı dalga boyuna sahip elektromanyetik enerjinin tümüne birden …………..denir.
3. İnsan gözünün börebildiği en uzun dalga boylu ışık hangi renge karşılık gelir?
A)
B)
C)
D)
E)

Mavi
Yeşil
Sarı
Mor
Kırmızı

4. Elektromanyetik spektrumda insan gözünün görebildiği dalga boyu aralığına
………………….denir?

5. Algılayıcılar görüntüyü oluşturmak için ihtiyaç duyulan enerjiyi hangi kaynaktan
sağladıklarına göre ........... ve .......... algılayıcılar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

6. Fotogrametrik amaçlı uçaktan ya
…………..algılayıcılar ile çekilmiştir

da

İHA’lardan

çekilen

görüntüler

7. LiDAR ……….. algılayıcıya bir örnektir.

8. Aşağıdakilerden hangisi pasif algılayıcıların özelliklerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Elektromanyetik spektrumun görülebilir ve kızılötesi bölgesinde çalışırlar
Bulutların altını görüntüleyemezler
Gece çekim yapamazlar
1 metreden daha iyi uzamsal çözünürlük sağlayamazlar
Sık ağaçlık alanlarda yaprakların altında kalan detayları görüntüleyemezler
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9. Aktif algılayıcılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
duymazlar
C)
D)
E)

Radar ve LiDAR sistemleri bu gruba girer
Uzaktan algılama yapabilmek için harici bir enerji kaynağına ihtiyaç
Radar algılayıcılar bulutların altını görüntüleyebilir
Çözünürlük olarak optik algılayıcılardan daha iyidirler
Gece karanlıkta görüntü alabilirler

10. Optik uydularla İHA görüntüleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Uydu görüntüleri tek bir İHA görüntüsünden daha büyük bir alanı görüntüler
B) İHA’lar kızılötesi görüntü çekemez
C) Uydular bulutlu günlerde çekim yapamaz
D) İHA’lar ile uçuş yüksekliği düşürülerek daha yüksek uzamsal çözünürlükte
görüntüler elde edilebilir
E) Mevcut optik uydular ile 1 metreden daha iyi uzamsal çözünürlükte renkli
görüntü elde etmek mümkün değildir.

Cevaplar
1) C, 2) Elektromanyetik Spektrum, 3) E, 4) Görülebilir Spektrum, 5) Pasif ve
Aktif , 6) Pasif, 7) Aktif, 8) D, 9) D, 10) B
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2. SAYISAL GÖRÜNTÜ NEDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sayısal görüntünün tanımı
İnsan gözü nasıl renkli görür?
Renkli görüntü nasıl oluşur?
Pankromatik, çok bantlı ve Hiper bantlı görüntü nedir?
Uzaktan algılanmış görüntülerde çözünürlük çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Piksel nedir? Özellikleri Nelerdir?
2. Renkli ve siyah beyaz görüntülerin farkı nedir ?
3. Bir fotoğraf makinesi nasıl renkli resim çeker?
4. İnsan gözü neden renkli görür?
5. Pankromatik, çok bantlı ve Hiper bantlı görüntü ne anlama gelir? Farkları nedir?
6. Uzaktan algılanmış bir görüntünün çözünürlüğü ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sayısal
Görüntü

Görüntü
çeşitleri

Çözünürlük
kavramı

Kazanım

Renkli
görüntülerin
oluşturulduğu
anlaşılacak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İnsan gözünün nasıl renkli
görebildiği detaylı anlatılarak,
nasıl insan gözünün renkleri nasıl
algıladığı
prensibinden
yola
çıkılarak
üretilen
fotoğraf
makinelerinin ve uzaktan algılama
kameralarının nasıl renkli görüntü
üretebildiği anlaşılmış olacaktır

Farklı
amaçlar
için
Uydu ve uçakların
çekilen farklı
özelliklerdeki
kaç
çeşit
görüntü
görüntü çeşitlerinin detaylı tanımı
sunabildiğini kavrayacak
ve açıklanması ile görüntülerin
farklılıkları ve özellikleri anlatılmış
olacaktır.
Çözünürlük
deyince sadece pikselin
boyutunun
kastedilmemesi gerektiği
gerçeğini kavrayacak

Farklı çözünürlük türlerinin
anlatılması ile uzaktan algılanmış
görüntülerde her bir çözünürlük
çeşidinin ne anlama geldiğini
öğretilecektir.
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Anahtar Kavramlar
1. Sayısal Görüntü
2. Piksel
3. Bant
4. Pankromatik Görüntü
5. Çok Bantlı (Multispektral) Görüntü
6. Hiper Bantlı Görüntü
7. Uzamsal Çözünürlük
8. Spektral Çözünürlük
9. Radyometrik Çözünürlük
10. Zamansal Çözünürlük
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Giriş
Günümüzde görüntüler pek çok CBS uygulaması için son derece faydalı bilgiler
sunmaktadır. Görüntüler eskiden bir film üzerine ya da kağıda basılıp kullanılırken günümüzde
artık doğrudan sayısal olarak üretilmektedir. Ayrıca kağıda basılı topografik haritalar da
taranarak sayısal görüntü formunda CBS projelerinde kullanılabilmektedir. CBS uygulamaları
için son derece faydalı önemli olan sayısal görüntülerin nasıl oluştukları, çeşitleri ve özellikleri
bu bölümde etraflıca ele alınacaktır. Pankromatik, çok bantlı ve hiper bantlı görüntü kavramları,
görüntülerin sahip oldukları çözünürlük çeşitleri ve her bir çözünürlük türünün ne anlama
geldiği açıklanacaktır.
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1.1. Sayısal Görüntünün Tanımı
Sayısal görüntü piksel adı verilen küçük elemanlardan oluşur. Dolayısıyla pikseli bir
sayısal görüntüyü oluşturan kare şeklindeki en küçük birim olarak tarif edebiliriz. Tek bir piksel
iki çeşit bilgiyi aynı anda taşır. Bunlardan ilki uzamsal bilgidir ve her bir pikselin görüntü
içerisindeki konumunu ifade eder. Pikseller yan yana ve alt alta gelerek sütunları ve satırları
oluştururlar ve böylece matris şeklinde bir görüntünün oluşmasına sebep olurlar. Görüntü
içerisindeki herhangi bir piksele ulaşmak için onun satır ve sütun numaralarını bilmek
yeterlidir. Satır ve sütun numaraları görüntünün sol üst köşesinden itibaren sayılmaya başlar,
satır numaraları aşağıya, sütun numaraları ise sola doğru artar. Bir görüntünün boyutunu toplam
satır ve sütun numarası belirler.
Pikselin sunduğu ikinci veri ise yoğunluk verisidir ve bu sayısal bilgi piksele rengini
verir. Her bir pikselin sahip olduğu yoğunluk verisi bir algılayıcı tarafından oluşturulur.
Örneğin, 3 mega piksel bir CCD kamere ile çekilmiş bir görüntü 2048 satır, 1536 sütundan,
yani 2048x1536 = 3145728 adet pikselden oluşacaktır ve her bir pikselin sahip olduğu yoğunluk
değeri farklı bir algılayıcı tarafından oluşturulacaktır. Dolayısıyla bu görüntü kamera içerisinde
2048 satır, 1536 sütun şeklinde dizilmiş 3145728 adet algılayıcı tarafından oluşturulacaktır.
Algılayıcılar üzerlerine düşen ışığın yoğunluğunu (az ya da çokluğunu) algılarlar ve bunu
sayısal bir değere dönüştürürler. Yoğunluk verisi ‘bit’ cinsinden ifade edilir. 1-bit veri sadece
iki olası değere sahiptir. Bunlar 0 ve 1’dir. Dolayısıyla eğer 1-bit bir görüntümüz varsa bu
görüntüdeki tüm pikseller ya 0 ya da 1 değerini alabilir. Başka bir deyişle üzerine ışık gelmeyen
algılayıcılar 0 değerini, üzerine onu doyuracak miktarda ışık gelen algılayıcılar ise 1 değerini
üretecektir. Bu durumda sıfır değerine sahip tüm pikseller siyah, 1 değerine sahip tüm pikseller
beyaz renge sahip olacaktır. Bu tip görüntülere binary görüntü adı verilir. Günümüzde çoğu
ticari fotoğraf makinesi 8-bit görüntü çekmektedir. Bu durumda görüntüdeki her bir piksel 28
yani 256 farklı değer alabilir demektir. Bu 256 farklı değer 0’dan başlar ve maksimum 255 olur.
Bu her bir algılayıcının üzerine düşen ışık miktarı (yoğunluk farklılıkları) 256 farklı
hassasiyette algılanabiliyor demektir. Eğer bazı uydularda olduğu gibi çekilen resim 11-bit
olsaydı, bu durumda algılayıcı üzerine düşen belli bir dalga boyu aralığındaki ışığın
yoğunluğunu 2048 farklı seviyede (211) algılayabilirdi. Dolayısıyla her bir algılayıcı üzerine
düşen belli bir dalga boyu aralığındaki ışığın yoğunluğunu ölçerek 8-bit’lik bir kamerada 0-255
arasında bir tamsayıya çevirir. 11-bit’lik bir kamerada bu 0-2047 arası tam sayılar olurdu. 0,
algılayıcının üzerine onun algılayabildiği dalga boyu aralığında hiç ışık gelmedi demektir ve
bu durumun renk karşılığı siyahtır. 255 ise algılayıcının üzerine onu doyuracak maksimum
miktarda ışık düştü demektir ve bu durumun renk karşılığı beyazdır. 0-255 arasındaki diğer tüm
tam sayılar farklı yoğunluklardaki ışığa karşılık gelir ve yoğunluknin farklı tonlarını oluşturur.
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Şekil 2.1. Görüntüyü Oluşturan Pikseller ve Piksellerin Rengini Oluşturan Sayılar
Şekil 2.1’de soldaki 8-bit’lik resim KTÜ Kanuni Kampüsü’nün bir bölümünü
yansıtmaktadır. Ortadaki resim ise soldaki resmin yaklaşık merkezindeki KTÜ logosunun
büyültülerek verilmiş halidir. Yukarıda en sağda verilen 3x3’lük matris, KTÜ logosunun sağ
üst bölümündeki köşe kısmına denk gelen 9 adet algılayıcı tarafından oluşturulan 9 adet pikselin
sahip olduğu yoğunluk değerleridir. Şekil 2.1.’de de görüleceği üzere 9 adet pikselden
nispeten daha koyu renkli detaylara karşılık gelenlerin sayısal karşılıklarının daha küçük
sayılardan (25, 20, 28) oluştuğu görülmektedir. Bu da bu pikselleri oluşturan algılayıcıların
üzerine nispeten çok az ışık düştüğünü bu yüzden renklerinin siyaha yakın koyu yoğunluk
renkte olacağı anlamına gelmektedir. Benzer şekilde KTÜ logosunu oluşturan piksellerin
dışındaki alana denk gelen piksellerin sayısal değerlerinin ise daha büyük sayılardan oluştuğu,
yani bu pikselleri oluşturan algılayıcılara çok daha fazla ışık geldiği, dolayısıyla bu piksellerin
renklerinin beyaza daha yakın açık yoğunluk şeklinde oluştuğu görülmektedir.
Şekil 2.1’de verilen 8-bit sayısal görüntü dikkat edilirse tek bir matris tarafından
oluşturulmakta ve her bir algılayıcının oluşturduğu pikselin rengi siyah ve beyaz dahil 256
farklı yoğunluk ton olabilmektedir. Peki renkli resim nasıl oluşur? Bu sorunun cevabının daha
iyi anlaşılabilmesi için öncelikle insanın nasıl renkli görebildiğini anlamamız gerekmektedir.

1.2. İnsan Nasıl Renkli Görür
İnsan gözünde retina denilen bölgede elektromanyetik spektrumun görülebilir bölgesine
yani görülebilir ışığa duyarlı iki farklı türde foto-algılayıcı hücre çeşidi vardır. Bunlara çubuk
(rod) ve koni (cone) hücreleri denir (Poynton, 1997; Sangwine and Horne, 1998). Çubuk
hücreleri renkten bağımsız olarak ışıktaki yoğunluk farklılıklarını algılarlar (Harrison and Jupp,
1990). Dolayısıyla bu hücreler renkleri algıladıkları ışığın yoğunluğuna göre siyah, beyaz ve
farklı yoğunluk tonlarda algılarlar. Gece karanlığında çok az ışık altında nesneleri siyaha yakın
yoğunluk tonlarda görebilmemizin sebebi bu çubuk hücreleridir. Diğer taraftan renkli görme
işlemi koni hücreleri tarafından gerçekleştirilir, fakat bu hücrelerin aktif hale geçebilmeleri için
çubuk hücrelerine oranla çok daha yoğun ışığa ihtiyaç duyarlar. Retinamızda üç farklı koni
hücresi bulunmaktadır ve bunlara L-tipi, M-tipi ve S-tipi koni hücreleri denilmektedir. Her bir
tip koni hücresi, bazı bölgelerde küçük örtüşmeler olmakla birlikte, elektromanyetik
spektrumun farklı bir bölgesine duyarlıdır (Russ, 2007) ve maksimum algılamayı belli bir dalga
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boyunda gerçekleştirir (Sangwine and Horne, 1998). Şekil 2.2, hangi tip koni hücresinin hangi
dalga boyu aralığındaki ışığı hangi düzeyde algılayabildiğini göstermektedir.

LTipi Koni

Nisbi
Duyarlılık

MTipi Koni

STipi Koni
Dalga
Boyu, nm
Şekil 2.2. L, M ve S Konilerinin Duyarlı Oldukları Dalga Boyu Aralıkları (Russ,
2007).
Şekil 2.2’de görülmektedir ki L-tipi koni hücreleri görülebilir spektrumda daha çok
uzun dalga boylu ışığı algılamakta, M-tipi ve S-tipi koni hücreleri ise sırasıyla orta ve kısa
uzunluktaki dalga boylarını algılamaktadır. Görülebilir spektrumda bir nesneden yansıyarak
insan gözüne ulaşan farklı dalga boylarındaki ışıklar bu üç farklı tip koni hücresi tarafından
algılanır ve insan beynine sinyaller şeklinde ulaştırılır. Bu sinyaller beyin tarafından analiz
edilerek o nesnenin rengi beynimizde oluşturulmuş olur (Harrison ve Jupp, 1990). Dolaysısıyla
bir arabayı mavi renkte görürken aslında gerçeklesen olay şudur: görülebilir spektrumda
arabadan yansıyan ve retinamıza düşen farklı dalga boylu ışıklar içerisinde en yoğun olan ışıklar
Şekil 2.2’de de görülebileceği üzere 450 nanometrede pik yapmakla birlikte 400-500 nanometre
dalga boyuna sahip ışıklardır. Dolayısıyla L-tipi ve M-tipi algılayıcı hücreler neredeyse hiç aktif
hale gelmez, fakat S-tipi hücreler maksimum oranda tetiklenir ve arabadan gelen ışığı
yoğunluğuna bağlı olarak algılayarak beyne sinyaller gönderir. Beyin sadece S-tipi hücrelerden
kuvvetli sinyaller geldiği için nesnenin mavi renkte algılanmasını sağlar. Benzer şekilde bir
nesne, eğer sadece M-tipi hücreler beyne maksimum sinyal gönderiyorsa, diğer S-tipi ve L-tipi
hücreler hiç sinyal göndermiyorsa veya çok zayıf sinyal gönderiyorsa yeşil olarak algılanır.
Yada bir nesne sadece L-tipi hücreler diğerlerine göre çok daha baskın şekilde beyne sinyal
gönderiyorsa kırmızı olarak algılanır. Bu şekilde algılanan bu üç renge ana renkler denir ve
doğada algıladığımız diğer bütün renkler bu üç ana rengin karışımından oluşur (Brown ve
Feringa, 2003). Eğer bir nesneden yansıyan ışık, hem L-tipi hem de M-tipi hücreleri maksimum
uyarıyorsa, fakat S-tipi hücreler pasif kalıyorsa bu nesne beynimiz tarafından sari renkte
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algılanacaktır. Bu bize, o nesnenin aynı anda elektromanyetik spektrumda iki farklı bölgedeki
ışığı (yeşil ve kırmızı ışığı) maksimum düzeyde yansıttığını, mavi ışığı ise hiç yansıtmadığını
göstermektedir. Diğer olası ikili kombinasyon olan L-tipi ve S-tipi hücrelerin birlikte
maksimum çalışması ve M-tipi hücrelerin pasif kalması nesneyi beynimize mor (magenta), Stipi ve M-tipi hücrelerin birlikte maksimum çalışması ve L-tipi hücrelerin pasif kalması ise
nesneyi beynimize turkuaz (cyan) olarak algılattıracaktır. Beynimiz tarafından algılanan sarı,
mor ve turkuaz renklerine ise ara renkler denilmektedir. Üç ana ve üç ara renk haricindeki diğer
tüm renkler üç çeşit koni hücresinin farklı oranlarda beyne sinyal göndermesi ile oluşur. Eğer
üç tip koni hücresi de maksimum oranda beyne sinyal gönderiyorsa o nesne beynimiz tarafından
beyaz olarak algılanır, yani o nesne görülebilir spektrum aralığındaki her dalga boylu ışığı
maksimum oranda yansıtıyor demektir. Eğer nesneden hiç ışık yansımıyorsa, yani üç tip koni
hücresi beyne hiç sinyal göndermiyorsa o nesne siyah olarak algılanır.

1.3. Renkli Görüntü Nasıl Oluşur?
Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere insan gözünde elektromanyetik
spektrumun görülebilir kısmında belli bir aralığa duyarlı S-tipi, M-tipi, ve L-tipi üç farklı koni
hücresi vardır ve bu hücreler sırasıyla en fazla mavi, yeşil ve kırmızı ışık bölgelerine tepkime
verir. Bu yüzden de insan gözü doğadaki tüm renkleri bu üç rengin belli oranlarda karışımı
şeklinde algılar. Yine daha önce açıklandığı üzere bir sayısal görüntüyü oluşturan her bir piksel
aslında üzerine düşen ışık miktarını sayısal bir değere dönüştüren bir algılayıcı tarafından
oluşturulur. Algılayıcılar üretilirken bilinçli olarak elektromanyetik spektrumun sadece belli bir
bölgesini algılayacak şekilde tasarlanırlar. Yani algılayıcılar sadece belli dalga boyu aralığına
sahip enerjiyi algılayarak sayısal yoğunluk değerlerine dönüştürürler. İstenmeyen dalga
boyundaki ışığın çeşitli filtrelerle algılayıcı üzerine düşmesi engellenir. Algılayıcıların
algılayabildiği bu belli dalga boyu aralığına bant veya kanal denir. Eğer bir algılayıcı hedef
nesneden yansıyan farklı dalga boylu enerjilerden elektromanyetik spektrumda büyük oranda
400-500 nanometre dalga boyu aralığındaki enerjileri algılarsa ve siyah beyaz bir görüntüye
dönüştürürse oluşan görüntüye mavi bant görüntü denir. Yeşil ve kırmızı bantlar da aynı şekilde
elektromanyetik spektrumda yeşil ve kırmızı ışık bölgelerine duyarlı algılayıcılar tarafından
oluşturulur. Eğer algılayıcı elektromanyetik spektrumda 700 nanometreden daha büyük dalga
boylu ışığa duyarlı ise bu kez oluşan görüntünün adı kızılötesi bant olur. Algılayıcıların duyarlı
oldukları bant aralıkları standart olmayıp üreticiden üreticiye bazı farklılıklar
gösterebilmektedir.
Tablo 2.1’de sunulan tabloya dikkat edilirse mavi, yeşil ve kırmızı bantları oluşturan
algılayıcıların duyarlı oldukları dalga boyu aralıkları S-tipi, M-tipi, ve L-tipi algılayıcı
hücrelerin duyarlı oldukları dalga boyu aralıkları ile aynı olmasa da büyük benzerlik
göstermektedir.
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Renkli (Mavi, yeşil, kırmızı)

Mavi

Yeşil

Kırmızı

Şekil 2.3. Üç bant renkli Görüntü ve Mavi, Yeşil, Kırmızı Bantların tek Başlarına
Görüntüleri

Şekil 2.3’te görüleceği üzere mavi, yeşil, kırmızı veya olsaydı kızılötesi bantlar bir
monitörde açıldığında bunların hepsi birer siyah-beyaz görüntü olarak görüneceklerdir.
Diyelim ki çekim yapılan mekanda mavi bir nesne olsun. Bu nesnenin mavi görünmesinin
nedeni en çok mavi ışığı yansıtıp diğer renklere karşılık gelen dalga boylarındaki ışığı daha az
ya da hiç yansıtmayıp emmesindendir. Dolayısıyla bu nesne mavi bant çekim yapan bir
algılayıcının ürettiği görüntüde beyaz, ya da beyaza yakın bir yoğunluk renkte görünecektir.
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Çünkü nesneden yansıyan mavi ışık çok yoğun olacak ve algılayıcı algıladığı bu yoğun ışığı 8bit görüntü çekiliyorsa maksimum 255 ya da buna yakın daha düşük bir sayıya çevirecektir.
255 sayısının renk karşılığı beyazdır. Aynı görüntüde kırmızı, ya da yeşil bir nesne varsa bu
kez bu nesnelerden mavi ışık hiç yansımayacağı için, ya da çok az miktarda yansıyacağı için
bu kez bu nesneler siyah ya da siyaha yakın koyu yoğunluk renkte görünecektir. Aynı şey, yeşil
bant ve kırmızı bant görüntüler için de geçerlidir. Yeşil bant bir görüntüde bu kez yeşil nesneler
beyaz, diğer ana renkler siyah, diğer farklı renkler ise içerisindeki yeşil renk oranına bağlı
olarak değişik yoğunluk tonlarda görünecektir. Şekil 2.3.’te sarı çember içerisine alınmış
binanın çatısı 3-bant renkli görüntüde kırmızı görünmektedir. Aynı bina sadece kırmızı bantta
beyaza yakın yoğunluk tonda, diğer bantlarda ise daha koyu renkte görünmektedir. Renkli
ticari fotoğraf makinelerinde renkli resim çekilirken mavi, yeşil ve kırmızı bantlar aynı anda
üretilir ve oluşan bu üç siyah-beyaz resim aynı anda kullanılarak renkli resim oluşturulur.
Dolayısıyla renkli resme ait bir pikselin rengi aslında tek bir sayı değil üç sayıdan oluşur ve bu
sayılardan ilki mavi, ikincisi yeşil ve üçüncüsü kırmızı banttan gelir.
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Şekil 2.4. 3-Bant Renkli Bir Görüntüde Her Bir Piksele Rengini Veren Her
Banttaki Yoğunluk Değerleri

Şekil 2.4. 8-bit, 3-bant renkli bir görüntünün her bir bandının aslında 0 ila 255 arasında
tam sayılardan oluşan birer matris olduğunu ve her bir pikselin renginin her bir banttan gelen
üç sayı ile nasıl oluşturulduğunu göstermektedir. Dikkat edilirse görüntüde 3.satir, 6. sütundaki
pikselin sırasıyla mavi, yeşil ve kırmızı bantlardaki yoğunluk değerleri (255, 255, 255)’dir. Bu
nedenle bu piksel beyaz renge sahiptir. Benzer şekilde 4. Satir, 8. sütundaki pikselin yoğunluk
değerleri (190,114,247)’dir ve bu üç sayının kombinasyonu piksele pembe tonunda bir renk
vermiştir.

1.4. Uyduların Sunduğu Görüntü Çeşitleri
1.4.1. Pankromatik Görüntü
Günümüzde çoğu uzaktan algılama uydusu aynı anda hem siyah-beyaz pankromatik
görüntü, hem de çok bantlı renkli görüntü sunmaktadır. Bu uydulara örnek olarak, Landsat 1
ila 8, Spot 1 ila 7, QuickBird, IKONOS, WorldView II ve III, Rasat, Göktürk-I ve Göktürk-II
uyduları verilebilir. Fakat sadece pankromatik çekim yapan uydular da vardır. Bunlara örnek
olarak WorldView-I ve Cartosat uyduları verilebilir. Pankromatik algılayıcılar elektromanyetik
spektrumda çok geniş dalga boyu aralığında sinyal algılayarak bunları tek bant siyah-beyaz
görüntüye dönüştürürler. Örneğin WorldView-III uydusuna ait pankromatik algılayıcı 450 –
800 nanometre arasındaki enerjiyi algılayabilmektedir. Bu da tüm görülebilir spektruma ek
olarak yakın kızılötesi bölgedeki ışığın da pankromatik algılayıcı tarafından algılanabildiğini
göstermektedir. Aynı uydunun sunduğu pankromatik ve çok bantlı görüntüler kıyaslandığında
pankromatik görüntülerin uzamsal çözünürlük anlamında bir kaç kat daha net görüntü
sundukları görülmektedir. Bunun sebebi pankromatik algılayıcılar çok geniş dalga boyu
aralığında sinyal kabul ettikleri için çok daha küçük boyutlarda üretilebilmektedir ve çok daha
küçük boyutlardaki algılayıcılar çok daha küçük boyutlarda piksele, dolayısıyla detay
anlamında çok daha net görüntüler anlamına gelmektedir. Şekil 2.7-a’da KTÜ kampüsüne ait
IKONOS pankromatik görüntüsü verilmiştir. Bu görüntü 11-bit bir görüntüdür, yani siyah ve
beyaz dahil 2048 farklı yoğunluk değeri içermektedir. Ayrıca bu görüntü 1 metre uzamsal
çözünürlüğe sahiptir, yani görüntüdeki bir piksel yeryüzünde 1 x 1 metrelik kare bir alanı tek
bir renk tonuyla temsil etmektedir.
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1.4.2. Çok Bantlı Görüntü
Bu görüntüler pankromatik algılayıcıların aksine elektromanyetik spektrumda çok daha
dar dalga boyu aralıklarına duyarlı algılayıcılar tarafından oluşturulurlar. Bu görüntülere
orijinal İngilizce ismi nedeniyle ‘multispektral’ görüntüler de denilmektedir. Tablo 2.1’de
QuickBird ve IKONOS uydularının çektikleri mavi, yeşil, kırmızı, kızılötesi ve pankromatik
bantların dalga boyu aralıkları verilmiştir. Bu bantlar isimlerini genellikle elektromanyetik
spektrumdaki sahip oldukları bant aralıklarından alırlar. Dikkat edilirse neredeyse her iki
uyduda da pankromatik bant tek başına 4 multispektral bandın kapladığı dalga boyu aralığını
kaplamaktadır. Multispektral bantlar pankromatik bantlara kıyasla çok daha dar dalga boyu
aralıklarına sahip oldukları için multispektral sensörlere algılayabildikleri aralıkta daha az
miktarda ışık ulaşacaktır, bu nedenle de algılayıcı boyutları pankromatik algılayıcılar kadar
küçük olamayacaktır. Bunun sonucu olarak ta multispektral görüntüler pankromatik
görüntülere göre uzamsal çözünürlük anlamında daha kötü olacaklardır. Örneğin, IKONOS
uydusunun pankromatik bandı 1 metre çözünürlüğe sahipken bu sayı aynı uydunun
multispektral bantları için 4 metredir. Aynı şekilde QuickBird uydusunun pankromatik bandı
60 cm çözünürlüğe sahipken bu sayı aynı uydunun multispektral bantları için 2.4 metredir.

Renkli (Mavi, yeşil, kırmızı)

Renkli (Mavi, yeşil, kızılötesi)

Şekil 2.5 IKONOS üç bant renkli görüntü. a) gerçek (true) renkte gösterim, b) yalancı
(false) renkte gösterim

Şekil 2.5’te IKONOS uydusuna ait iki farklı multispektral bant kombinasyonu
sunulmuştur. Soldaki görüntü bilgisayar monitöründe mavi, yeşil ve kırmızı bant sırasına göre
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açıldığı için, yani monitörün mavi renk tabancasına mavi bant, yeşil renk tabancasına yeşil bant
ve kırmızı renk tabancasına kırmızı bant yüklendiği için görüntüdeki nesnelerin renkleri insan
gözünün o nesneleri gördüğü renlerle aynıdır. Bu tur görüntülere ‘true’ yani gerçek görüntü
denilmektedir. Sağdaki görüntüde ise mavi renk tabancasına mavi bant, yeşil renk tabancasına
yeşil bant ve kırmızı renk tabancasına kızılötesi bant yüklendiği için nesnelerin rengi insan
gözünün gördüğünden farklı olmuştur. Çünkü insan gözünün göremediği kızılötesi bölgeye ait
bant kırmızı rengin yerine konulduğu için kızılötesi bölgede çok büyük yansıma yapan (hatta
yeşil ışıktan bile daha fazla yansıma yapan) dolayısıyla çok büyük yoğunluk değerine sahip
olan yeşil bitkiler bu görüntüde kırmızı renkte görünmüşlerdir. Literatürde kesin bir sınır
olmamakla birlikte bir uydunun sunduğu bantların multispektral olarak adlandırılması için o
uydunun görülebilir spektrum artı kızılötesi bölgeyi 3 ila 15-20 bant arasında
görüntüleyebilmesi gerekir. Örneğin Landsat uyduları 7, Worldview-III ise 8 adet multispektral
bant sunmaktadır.

Tablo 2.1 QuickBird ve IKONOS uydularının çektikleri mavi, yeşil, kırmızı, kızılötesi
ve pankromatik bantların dalga boyu aralıkları

Mavi

QuickBird

IKONOS

450 – 520

445 – 516

nm
Yeşil

nm
520 – 600

nm
Kırmızı

506 – 595
nm

630 – 690
nm

Kızılötesi

632 – 698
nm

760 – 900
nm

pankromatik

757 – 853
nm

450 – 900
nm

450 – 900
nm

1.4.3. Hiper Bantlı Görüntüler
Yukarıda da açıklandığı üzere multispektral görüntüler görülebilir ve kızılötesi bölgeyi
belli sayıda bant aralıklarına bölerler fakat hiper bantlı görüntüler bu bant aralıklarını çok daha
fazla dar tutar. Bunun sonucu olarak ta çok daha fazla bant sayısına sahip olurlar. Hiper bantlı
bir görüntü 100 hatta 200 banttan fazla olabilir. Uzaktan algılamada görüntüdeki farklı nesneleri
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sahip oldukları farklı renklere göre ayrıştırıp gruplara ayırmak çok önemlidir. Bu işleme
sınıflandırma da denilmektedir. Doğadaki her nesne üzerine düşen farklı dalga boylarındaki
Güneş ışığını farklı oranlarda geri yansıtır. Bu da nesneleri farklı renklerde görmemize sebep
olur. Örneğin yeşil bitkiler yapraklarında barındırdıkları klorofil maddesi nedeniyle görülebilir
spektrumda en fazla yeşil ışığı yansıtırlar. Su ise en fazla mavi ışığı yansıtır. O yüzden
yaprakları yeşil, denizleri mavi görürüz. Oysa tüm yeşil ışık bölgesini tek bir geniş bant ile
algılamak aslında çok hafif ton farklılıklarına sahip farklı cins yeşil bitkilerin hepsini çok benzer
yeşil tonda görüntülememize sebep olur. Bu da farklı ağaç türlerini yapraklarının rengine göre
ayırmamızı zorlaştırır hatta bazen imkânsız yapar. İşte hiper bantlı görüntüler multispektral bir
kameranın algıladığı yeşil bandı da kendi içerisinde onlarca dar banda ayırır. Bu sayede hem
görülebilir bölgede hem de kızılötesi bölgede farklı nesnelerden yansıyan çok az ışık yansıma
farklılıklarını yakalayarak nesnelerin görüntüde farklı renklerde görünmelerini sağlar. Bu
özellikleri ile hiper bantlı görüntüler uzaktan algılamadan tıp uygulamalarına, madencilikten
jeolojiye hatta endüstriye kadar birçok farklı alanda kullanım imkânı bulur.

1.5. Uzaktan Algılanmış Görüntülerde Çözünürlük
Uydu ya da uçaktan çekilen görüntülerdin çözünürlüğünden bahsederken dört farklı
çözünürlük çeşidinden bahsetmek gerekir. Bunlar:
•
•
•
•

Uzamsal Çözünürlük
Spektral Çözünürlük
Radyometrik Çözünürlük
Zamansal Çözünürlük

olarak sıralanabilir. Şimdi bu çözünürlük çeşitlerinden her birinin ne anlama geldiğini
kısaca açıklayacağız.

1.5.1. Uzamsal Çözünürlük
Uzamsal çözünürlüğe değişik kaynaklarda konumsal ya da mekânsal çözünürlük te
denilmektedir. Bir görüntüde net bir şekilde bir detayın görülebilmesi ve yanındaki başka bir
detaydan ayırt edilebilmesi o görüntünün uzamsal çözünürlüğüne bağlıdır. Eğer bir görüntüde
gerçekte boyutları çok küçük olan bir nesne net olarak ayırt edilemiyorsa o görüntünün uzamsal
çözünürlüğü düşüktür. Aslında pasif algılayıcılarda uzamsal çözünürlük büyük oranda tek bir
pikseli oluşturan algılayıcının Anlık Görüş Açısına (AGA) bağlıdır. AGA belli bir yükseklikten
bir algılayıcının Dünya yüzeyinde gördüğü alanı belirleyen koni şeklindeki açıdır (Şekil 2.6).
Zeminde görünen kare alan ise tek bir algılayanının yeryüzünde gördüğü alanı göstermektedir.
Dolayısıyla zemindeki bu alan algılayıcının uzamsal çözünürlüğünü belirler. Bu alan ne kadar
küçük olursa algılayıcının uzamsal çözünürlüğü o kadar iyidir. Elbette burada zemindeki kare
alanın boyutunu etkileyen iki tane faktör vardır. Bunlardan birincisi resmin ne kadar yüksekten
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çekildiğidir. Algılayıcı zemine ne kadar yaklaşırsa zeminde algılayıcının gördüğü alan o kadar
küçülecek, dolayısıyla uzamsal çözünürlük artacaktır. İkinci faktör ise algılayıcının boyutudur.
Sabit yükseklikte algılayıcı ne kadar küçük üretilirse, yine zeminde gördüğü alan küçülecek,
dolayısıyla uzamsal çözünürlük artacaktır.

GA

Şekil 2.6. Anlık Görüş Açısı (AGA) ve Uzamsal Çözünürlük İlişkisi

Şekil 2.7’de üç farklı uzamsal çözünürlüğe sahip üç ayrı uydu görüntüsü verilmiştir. Bu
görüntülerin uzamsal çözünürlükleri sırasıyla 1 m, 4 m ve 15 m’dir. Açıkça görülmektedir ki 1
metre uzamsal çözünürlüğe sahip görüntüde çok daha küçük nesneler çok daha detaylı bir
şekilde görülebilmektedir.

a) IKONOS Pan (1m)

b) IKONOS çok bantlı (4m)

c)Landsat ETM Pan (15m)
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Şekil 2.7. Uzamsal Çözünürlükleri Farklı Üç Farklı Uydu Görüntüsü

1.5.2. Spektral Çözünürlük
Spektral çözünürlük bir algılayıcının algıladığı dalga boyu aralığını göstermektedir.
Algılayıcının algıladığı dalga boyu aralığı ne kadar daralırsa, o algılayıcının spektral
çözünürlüğü bir o kadar artar. Dolayısıyla çok geniş bant aralığında çekim yapan pankromatik
algılayıcının spektral çözünürlüğü aynı bant aralığını dört daha dar bantta algılayan
multispektral algılayıcıya göre çok daha kötüdür. Aynı şekilde multispektral bir algılayıcının
spektral çözünürlüğü de onun algıladığı dalga boyu aralığını onlarca kez daha dar bir şekilde
algılayıp görüntüye çeviren hiper bantlı algılayıcıya göre kötüdür. Sonuç olarak spektral
çözünürlükleri en iyi olan görüntüler hiper bantlı görüntüler diyebiliriz.

1.5.3. Radyometrik Çözünürlük
Bir algılayıcının radyometrik çözünürlüğü enerjinin yoğunluğundaki çok küçük
değişimleri algılayabilme yeteneği olarak tarif edilebilir. Radyometrik çözünürlüğü yüksek bir
algılayıcı bir nesneden yansıyan ışığın yoğunluğundaki çok küçük farklılıkları yakalayabilir.
Daha önce sayısal görüntü konusu açıklanırken 8-bit bir görüntüde her bir pikselin 0 ila 255
arasında bir tam sayıdan oluştuğunu belirtmiştik. Bu bize görüntülenecek nesneden yansıyan
ışığın yoğunluk farklılıklarının algılayıcı tarafından 256 kademede algılanabildiğini
göstermektedir. Aynı görüntü 11-bit bir algılayıcı ile alınmış olsaydı bu kez nesneden yansıyan
ışıktaki yoğunluk farklılıkları 2048 farklı kademede algılanacaktı. Dolayısıyla 11-bit çekim
yapabilen bir kamera çok daha küçük yoğunluk farklılıklarını algılayıp bunu 0 ila 2048 arasında
bir sayıya dönüştürüyor demektir. Özetle, 3 bant 8-bit bir görüntüde 2563 farklı renk oluşurken
3 bant 11-bit bir görüntüde bu say 20483 olacaktır. Bu da farklı nesnelerin çok az renk tonu
farklılıklarının daha iyi yakalanabilmesi anlamına gelecektir.

1.5.4. Zamansal Çözünürlük
Literatürde zamansal çözünürlük iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Birincisi bir
uydunun aynı yeri kaç günde bir tekrar görüntüleyebildiğidir. Bazı uydular yörüngeleri gereği
yeryüzünde aynı noktayı haftalar geçtikten sonra görüntüleyebilirken bazı uydular ise günaşırı
çekim yapabilmektedir. Dolayısıyla görüntülenen bölgede herhangi bir değişim olması
durumunda çok sık görüntü alabilen uydu avantajlı duruma geçecektir ve bu uydunun zamansal
çözünürlüğü diğerinden iyidir denir. İkinci durumda zamansal çözünürlük ise yeryüzünde bir
bölgeye ait ne kadar sıklıkta görüntü elde edildiğinin göstergesi olarak kullanılır. Yani bir bölge
ne kadar fazla sıklıkta görüntülenirse o bölgedeki değişimler çok daha doğru ve sağlıklı analiz
edilebilir. Dolayısıyla görüntülerin zamansal çözünürlükleri yüksek denir.
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Uygulamalar
İnternetten ücretsiz olarak indirebileceğiniz kendi memleketinize ait 8 bant çok bantlı
Landsat-8 görüntüsünü herhangi bir CBS yazılımında açınız ve farklı bant kombinasyonlarını
deneyiniz.
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Uygulama Soruları
1.
Monitörünüzdeki mavi, yeşil ve kırmızı renk tabancalarına sırasıyla hangi
bantları yüklediğinizde görüntüdeki nesneleri gerçek renklerinde görebildiniz?

2.
Eğer mavi, yeşil ve kırmızı renk tabancalarına sırasıyla band-5, band-3 ve
band-4 bantlarını yüklerseniz gerçekte yeşil görünmesi gereken bitkiler monitörünüzde ne
renk görünür?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sayısal görüntü, piksel ve bant kavramları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Ayrıca insan gözünün nesneleri neden farklı renklerde görebildiği ve beynimizin farklı renkleri
nasıl oluşturduğu anlatılmış, bu gerçekle fotoğraf makinelerinin nasıl renkli resim çekebildiği
gerçeği arasında bağ kurulmuştur. Ayrıca algılayıcıların algılayabildikleri bant aralıkları ile
ilgili olarak pankromatik, çok bantlı ve hiper bantlı görüntülerin ne anlama geldikleri
açıklanmıştır. Son olarak uzaktan algılanmış görüntülerde uzamsal, spektral, radyometrik ve
zamansal çözünürlük kavramlarının karşılıkları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
S.1. 8-bit bir görüntüde 255 yoğunluk değerine sahip bir pikselin rengi
...........olur.
S.2. 8-bit bir görüntüde minimum ve maksimum yoğunluk değerlerini doğru veren şık
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

0 ve 256
0 ve 255
1 ve 256
1 ve 255
0 ve 2047

S.3. Uzaktan algılama algılayıcıları belli bir dalga boyu aralığındaki ışığı algılarlar.
İşte bu belli bir dalga boyu aralığına ve bu dalga boyu aralığı algılanarak oluşturulan
görüntülere ............denir.
S.4. Renkli resim çekebilmek için en az kaç banda gerek vardır?
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
3
4
5

S.5. Çok bantlı görüntülere ............................görüntüler de denilmektedir.
S.6. Bilgisayar monitöründe bir çok bantlı görüntü monitördeki bantlar mavi, yeşil ve
kırmızı renk tabancalarına sırasıyla mavi, yeşil ve kızılötesi şeklinde yüklenirse,
görüntüde yeşil bitkiler hangi renkte görünür?
A)
B)
C)
D)
E)

mavi
yeşil
kırmızı
sarı
turkuaz

S.7. En dar bant aralığına ve en fazla bant sayısına sahip görüntülere
...................görüntüler denir.
S.8. Uzaktan algılanmış görüntülerde kaç farklı çözünürlük vardır?
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
3
4
5
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S.9. Belli bir yükseklikten bir algılayıcının Dünya yüzeyinde gördüğü alanı belirleyen
Anlık Görüş Açısı hangi çeşit çözünürlükle doğrudan ilişkilidir?
A)
B)
C)
D)
E)

uzamsal çözünürlük
spektral çözünürlük
radyometrik çözünürlük
zamansal çözünürlük
sistematik çözünürlük

S.10. Bir algılayıcının ................ çözünürlüğü enerjideki çok küçük değişimleri
algılayabilme yeteneği olarak tarif edilebilir.

Cevaplar
1) beyaz, 2) B, 3) bant, 4) C, 5) multispektral, 6) C, 7) hiper bantlı, 8) D, 9) A,
10) radyometrik
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3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?

3.2.

CBS Kullanım Alanları

3.3.

CBS İçin Vektor Veri ve Önemi

3.4.

CBS İçin Raster Veri ve Önemi

3.5.

CBS İçin öznitelik Verileri ve Önemi

55

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. CBS yazılımları ile hangi tür işlemleri gerçekleştirebilirsiniz?
2. CBS’yi hangi uygulamalarda hangi tür problemlerinizi çözmek için kullanabilirsiniz?
3. Vektör ve raster veri deyince ne anlıyorsunuz?
4. Öznitelik verisi ne anlama gelmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Konu

Tanımlar

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
CBS kavramı ve içeriği ile ilgili
CBS’nin ne anlama geldiğinin ve verilen tanımlar yardımıyla CBS ile
nerelerde
kullanılabileceğinin hangi çeşit verileri kullanarak hangi
anlaşılmasının sağlanması.
çeşit uygulamalar yapılabileceğinin
kavranması sağlanacak
Kazanım
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Anahtar Kavramlar

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri
2. Vektör veri
3. Raster Veri
4. Öznitelik Verisi
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Giriş
CBS konum bilgisi içeren her türlü veriyi kullanmaktadır. CBS sayesinde birbirleri ile
pek bir ilgisi yokmuş gibi görünen veriler birbirleri ile ilişkilendirilerek uzamsal örüntüler ve
ilişkiler ortaya çıkartılabilmektedir. CBS sayesinde farklı nesnelerin konumları birbirleri
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmak için karşılaştırılabilmektedir. Örneğin CBS ortamında
üretilen bir harita ile çevreyi kirleten sanayi kuruluşları ile bu kirlilikten en fazla etkilenecek
yerleşim yerleri arasındaki ilişki ortaya konulabilir. Bu sayede alınacak önlemler önceden
planlanabilir.
Bu bölümde CBS ve onun yetenekleri tanımlanarak CBS yazılımları ile yapılabilecek
işlemler ve bu işlemler ile yapılabilecek CBS uygulamaları hakkında bir üst görüş verilecektir.
Böylece farklı disiplinlerin problemlerini CBS ile nasıl çözebileceğine ilişkin farkındalık
yaratılmaya çalışılacaktır. Bununla bağlantılı olarak, CBS’de kullanılan veri tipleri ve
birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları ortaya konulacak, uzamsal veri ile öznitelik verinin
arasındaki farklar açıklanacaktır.
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3.1. Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?
Günlük hayatta edindiğimiz her deneyim coğrafi bir konumda meydana gelir. Bu da
deneyimlerimizi haritalar kullanarak gösterebileceğimizi gösterir. Seyahat ederken aradığımız
yerleri bulmada, yeni açılacak bir mağaza, okul, hastane gibi donatıların nereye yapılacağına
karar vermede, şehirleri planlamada ve daha yüzlerce çeşit uygulama alanlarında haritalar
kullanılır. Dünyayı tasvir etmede ve planlamada kullanılan bu haritaların sayısallaştırılarak
bilgisayar ortamında tutulduğunu hayal edin. Siz bu haritalarda aramalar yapma, belirli
kriterlere göre nesne ve güzergâhları bulma, planlamalar yapma yeteneğine sahip olmuş
olursunuz. Tüm bu bilgileri depolamanıza imkân veren ve bunlara erişip çeşitli sonuç ürünleri
üretmenize olanak sağlayan bilgisayar sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olarak
adlandırılır. CBS bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesi ve coğrafya bilimindeki gelişmelerin bir
yansıması olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. O yıllarda otomatik harita üretme
ve veri yönetimi aracı olarak ortaya çıkan CBS, çok hızlı ve önemli derecede gelişme
kaydederek daha yakın dönemde uzamsal veri işleme ve analiz teknolojisine dönüşmüştür.
Günümüzde ise coğrafi bilgi bilimi ve teknolojileri olarak da adlandırılmaktadır. Ticari
başarılar sayesinde CBS giderek artan bir uygulama alanına sahip olmuştur (Weng, 2010). Bu
nedenle, CBS kavramı ve içeriği günümüze kadar pek çok kez tanımlanmıştır. Aşağıda bu
tanımlardan bazıları verilmiştir.
Erken dönemde Calkins ve Tomlinson (1977) tarafından yapılan tanımda:
CBS, kapsamlı bir veri işleme görevi gerçekleştiren ve coğrafi verilerle kullanılmak
üzere özel olarak tasarlanmış tümleşik bir yazılım paketidir. Bu görevler, çok çeşitli tanımlayıcı
ve analitik süreçlere ek olarak veri girişi, depolama, erişim ve çıktıları içerir.
Daha genel anlamda CBS, her türlü uzamsal veriyi oluşturmak, saklamak, analiz etmek,
yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış bir bilgi sistemdir (Goodchild 1985). CBS en
geniş anlamda coğrafyanın sayısal bir modelini temsil eder (Kohency, 2014). Bu sayede CBS
ile doğal ve sosyoekonomik ortamın planlaması, yönetimi ve izlenmesi kolayca
sağlanabilmektedir. Tanımlardan görüldüğü gibi CBS uzamsal ve öznitelik özellikleri içeren
verileri ele alır. İkinci olarak, CBS'nin temel işlevleri veri girişi, depolama, işleme ve çıktıdır.
CBS’nin uzamsal verilerle ilgilenmesi onu özel kılar. Uzamsal kavramı bir nesnenin Dünya
üzerindeki gerçek konumu anlamına gelir. Bu kavram konumsal veya mekânsal olarak da
adlandırılmaktadır. CBS yeni haritalar üretmek için öznitelik verilerinden oluşan tabloları
analiz edip işleyerek ortaya yeni ürünler çıkarabilir. CBS, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Veri
Tabanı Yönetim Sistemleri’nin yeteneklerinden daha fazlasını içerir. Grafik harita verileri ile
tablo verileri arasındaki ilişki bunu CBS’ye kazandırır. Bu sayede haritalarda yapılan
değişiklikler veri tabanına yansıtılır.

3.2. CBS Kullanım Alanları
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CBS yazılımlarını kullanarak, harita ve diğer coğrafi verileri bilgisayarınızda sayısal
olarak ekleyebilirsiniz. Verileri bilgisayara aldıktan sonra, bu verileri saklayabilir,
düzenleyebilir ve analiz edebilirsiniz (coğrafi özellikler bulabilir, mesafeler ölçebilir veya
nesneler karşılaştırabilir). Bunlardan çıktı üretebilirsiniz. Aşağıda CBS yazılımları ile
yapabileceğiniz bazı işlemler gösterilmektedir.
Ø Harita üzerindeki özelliklerden bir veya birkaçını seçip yeni haritalar oluşturabilirsiniz.
Ø Arazi üzerindeki desenleri gruplamak, saymak, farklı özelliklere göre yeniden
sınıflandırabilirsiniz.
Ø Uzunlukları, genişlikleri, mesafeleri, yükseklikleri ve alanları ölçebilirsiniz.
Ø Çeşitli Katmanları birbirleri ile birleştirme, kesiştirme gibi analizler yaparak farklı
sonuç haritaları üretebilirsiniz.
Ø Genelleştirme algoritmaları kullanarak yüzeyler oluşturabilir ve bunları
görüntüleyebilirsiniz.
Ø Modellerdeki hareketleri ve değişimleri takip edebilir ve desen değişikliğini tahmin
edebilirsiniz.
Ø En yakın, en hızlı, en uygun güzergahları, alanları tespit edebilirsiniz. Örneğin şehir
merkezine yerleştirilmiş kameralar sayesinde dinamik olarak trafik yoğunluk verilerinin
veri tabanınızda güncel olarak tutulduğunu varsayın. Bir kaza anında hangi hastaneden
çıkacak bir ambulansın bu kaza yerine en kısa zamanda ulaşabileceğini tespit
edebilirsiniz. Bu analizde trafiğe kapalı yollar ve trafiğin yoğun olduğu yollardan
geçmeyecek şekilde ve olay mahalline en kısa sürede sizi ulaştıracak güzergah CBS ile
belirlenebilir. Aynı senaryoyu itfaiye araçları için de düşünebilirsiniz. İtfaiye
araçlarının yangına etkili müdahale edebilmesi için 15 dakikada olay yerinde olmaları
gerekir. Ortalama itfaiye aracının hızı 50 km/s’ dir. Ayrıca itfaiye araçları büyük araçlar
olduklarından çok dar yollarda dönüş yapamayabilirler. Buna göre yangın anında idari
sınırlar içeresindeki her noktaya haber aldıktan sonra 15 dakika içinde 50 km/s hızla
itfaiye araçlarının ulaşabilmesi için bu bölgeye en az kaç tane itfaiye istasyonu (itfaiye
araçlarının bulunduğu merkezler) yapılmalıdır? İtfaiye araçlarının yangın anında
ulaşamayacağı bölgeler nerelerdir (dar yollar varsa araçlar dönüş alamaz) ? Bu tür
soruları CBS ile cevaplayabilirsiniz.
Ø Görünürlük analizi, eğim, bakı haritalarının üretilmesi, taşkın analizi gibi çeşitli
topografik analizler yapabilirsiniz (DeMers,2009).

Bu sayede CBS ile yapabileceğiniz bazı uygulamalar aşağıda açıklanmaktadır.
•

Haritacılık: Haritalama, verilerin görsel bir yorumunu sağlayan CBS’nin merkezi bir
işlevidir. CBS veriyi veri tabanında saklar ve daha sonra görsel olarak haritalanmış bir
formatta temsil eder. Farklı mesleklerden insanlar haritaları kullanır. Harita oluşturmak
için yetenekli bir haritacı olmak gerekli değildir. Google haritası, Bing haritası, Yahoo
haritası, web tabanlı CBS haritalama çözümü için iyi örneklerdir.

61

•

Telekominasyon: CBS, telekom endüstrileri için büyük bir planlama ve karar verme
aracı olabilir. Kablosuz telekomünikasyon kuruluşları coğrafi verileri karmaşık ağ
tasarımı, planlama, optimizasyon, bakım ve faaliyetlere dahil etmektedirler. Bu
teknoloji, telekomünikasyon mühendisliği uygulaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve
lokasyon bazlı hizmetler gibi çeşitli uygulamaları geliştirmeye izin verir.

•

Kentsel Planlama: CBS teknolojisi, kentsel büyümeyi ve genişleme yönünü analiz
etmek ve daha fazla kentsel gelişim için uygun alanlar bulmak için kullanılmaktadır.
Kentsel büyümeye uygun alanları belirlemek için, belirli kriterler kullanılır. Örneğin,
uygun erişilebilirliğe sahip, düz, boş veya çok az kısmı kullanılan ve iyi bir su
kaynağına sahip alanlar bu amaç için uygundur.

•

Savunma ve Güvenlik: Savunma ve güvenlik hizmetlerinde yerleşim alanları, risk
bölgeleri, nüfus dağılımı, ulaşım, hizmet araç envanterleri, sevk ve idari personel
bilgileri, sağlık alanlarının yerleşim planları gibi birçok bilginin bir arada bulunmalı ve
ihtiyaç duyulduğunda bu bilgilere çok hızlı bir şekilde erişim sağlanabilmelidir. Bir
seferberlik durumunda, nükleer kaza, yangın, doğal afet gibi sivil savunmaya yönelik
hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için elektronik ortamdaki haritalardan yararlanarak,
optimum kaynak tahsisi, araç takibi gibi işlemler CBS ile etkin olarak
gerçekleştirilebilir. Askeri alanlarda da harita üretmek, üç boyutlu yüzey oluşturmak ve
taktik amaçlı projeler geliştirmek için CBS etkin bir şekilde kullanılır.

•

Tarımsal Uygulamalar: CBS daha etkili ve verimli tarım teknikleri oluşturmada,
çiftçilere destek veren ve çevreyi koruyan programları yönetmede, tarımsal ürünlerin
takibinde ve üretilmesinde kullanılmaktadır. Bu da verimli şekilde gıda üretimini
arttırabilmektedir.

•

Doğal Kaynak Yönetimi: CBS teknolojisinin yardımıyla tarım, su ve orman kaynakları
iyi yönetilebilir. Ormancılar, orman durumunu kolayca izleyebilir. Tarım arazisi,
mahsul verimini yönetmeyi, ürün rotasyonunu izlemeyi ve daha fazlasını içerir. Su,
çevrenin en önemli bileşenlerinden biridir. Su kaynaklarının coğrafi dağılımını analiz
etmek için de CBS kullanılır.

•

CBS tabanlı Dijital Vergilendirme: CBS yerel yönetimlerde vergi sorunlarının
çözümünde ve Devlet gelirini maksimize etmede kullanılmaktadır. Ayrıca,
mühendislik, inşaat izinleri, şehir gelişimi ve diğer belediye ihtiyaçları için de CBS
kullanılır. Çoğu zaman bir kurum veya kuruluş tarafından toplanan ve kullanılan veriler
başka biri tarafından da kullanılabilir. Sonuç olarak dinamik bir vergilendirme sistemi
üretilebilir.

•

Kaza Analizi: CBS, yollardaki kaza tehlikesini en aza indirmek için temel bir araç
olarak kullanılabilir. Bunun için mevcut yol ağı optimize edilmeli ve ayrıca yol
güvenliği önlemlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu da, uygun trafik yönetimi ile
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•

sağlanabilir. Kaza yerlerini belirleyerek, dünyanın farklı bölgelerindeki kazaları en aza
indirmek için ilçe idareleri tarafından iyileştirici önlemler planlanabilir.
Afet Yönetimi: CBS afet yönetiminde iyi geliştirilmiş ve başarılı bir araç haline
gelmiştir. CBS, hangi alanların doğal ya da insan kaynaklı felaketlere eğilimli
olabileceğini göstererek risk yönetimi ve analizi konusunda yardımcı olabilir. Bu tür
felaketler tespit edildiğinde, önleyici tedbirler geliştirilebilir.

•

Turizm: CBS, sürdürülebilir turizm gelişiminin sağlanmasına yönelik geniş
uygulanabilirlikteki teknik ve teknolojiler sunar. Turizm yönetim hizmetlerine yönelik
stratejilerin belirlenmesinde, CBS analiz teknikleri ile turizm varlıkları, turistik tesisler
vb. unsurlar arasındaki uzamsal ilişkiler irdelenerek, turizm yatırım bölgeleri ve ihtiyaç
analizleri yapılabilmektedir. Turizm bölgelerinin planlanması ve yönetimi, turizm
amaçlı uygulama imar planları hazırlanması, turizm tesisleri, kapasite ve diğer ilgi
noktaları ile ilişkilerinin tespiti gibi konularda CBS teknolojilerinden
yararlanılmaktadır.

•

Uygun Güzergah ve Yer Seçimi Uygulamaları:
CBS veri tabanında kullandığı verileri etkin şekilde analiz ederek çok karmaşık
problemler içeren uygun güzergah ve yer seçimi uygulamalarının yapılmasına imkan
sağlar. Örneğin en uygun doğal gaz boru hattı güzergahı belirlemede eğim, bakı,
akarsulara uzaklık, şehir merkezlerine uzaklık, toprak yapısı, arazi kullanım sınıfları,
heyelan ve risk bölgelerine uzaklık, arkeolojik alanlara uzaklık gibi çeşitli kriterlere
göre planlama yapılır ve sonuç olarak çevresel ve ekonomik olarak en uygun doğal gaz
boru hattı güzergahının nereden geçirileceği belirlenebilir.

•

Çevresel Uygulamalar:
CBS’nin en yoğun uygulama alanlarından birisi de çevresel uygulamalardır.
Çevre ile ilgili kararların alınabilmesi ve çevreyi etkileyen unsurların belirlenebilmesi
için öncelikle söz konusu çevrenin doğal yapısı gerçeğe uygun olarak modellenmelidir.
Bundan sonra, uzamsal analizlerle çevresel değişimlere ait iyileştirici ve önlem alıcı
kararlar alınmalıdır. Özellikle, uzaktan algılamayla sağlanan uydu görüntüleri çok geniş
alanlara ilişkin arazi yapısı hakkında önemli bilgiler sağladığından, çevreye yönelik
planlamalar daha dinamik olarak gerçekleştirilmektedir. Yerleşim ve sanayi alanlarının
yayılma trendlerinin izlenmesi, kıyıların korunması, yeşil alan kütlelerinin belirlenmesi,
kirlilik araştırmaları, ÇED raporlarının sağlıklı düzenlenmesi, kimyasal ve biyolojik
unsurların çevreye etkilerinin irdelenmesi, kara-hava-deniz ulaşım sistemlerinin
planlanması, katı ve evsel atık alanlarının belirlenmesi ve bunların çevrelerine etkileri,
su kaynakları ve akarsuların tespiti, milli park alanlarının belirlenmesi ve yönetimi,
havzaların korunması ve iyileştirmesi gibi çevreyi konu olan birçok husus CBS’nin
temel fonksiyonları ile daha sağlıklı olarak irdelenebilmektedir.
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3.3. CBS İçin Vektör Veri ve Önemi
Uzamsal veriler vektör ve raster olmak üzere ikiye ayrılır.
Uzamsal veriler vektör olarak nokta, çizgi, poligon olarak temsil edilirler. Coğrafi
verilerin boyutları ve özellikleri onları nasıl ölçtüğünüze, onları hangi ölçekte gözlemlediğinize
ve hangi amaçla kullanacağınıza göre belirlenir (DeMers,2009). Vektör veriler raster veriler ile
karşılaştırıldığında daha iyi konum doğruluğu sağlarlar. Vektör veriler, arazi parselleri,
sokaklar, ülke ve şehir sınırları gibi ayrık uzamsal sınırlara sahip verilerin depolanması için
daha elverişlidir. Vektör veri tipi, yeryüzü ölçümleri ve çeşitli yöntemlere göre elde edilmiş
yeryüzü nesnelerinin koordinatlarının kaydedilerek oluşturulduğu veri tipidir. Aynı alan için
vektör veri tipi raster veri tipine göre daha az depolama alanına ihtiyaç duyar. Ayrıca nokta,
çizgi ve poligonlar ile tanımlanan yeryüzü nesnelerine öznitelik bilgilerinin uygulanması
kolaydır (Kolios, 2017). Örneğin yeryüzünde bir elektrik direğini nokta veri tipinde (x1, y1)
koordinatları ile temsil edebilirsiniz. Akarsuların temsili için kırılma noktalarını da içeren
(x1,y1),(x2,y2), ..., (xn, yn) şeklindeki bir koordinat dizisinden oluşan çizgi veri tipini
kullanabilirsiniz. Kadastral parseller, imar adaları, ormanlık alanlar, göl ve bina gibi kapalı
alanları temsil için ise (x1,y1),(x2,y2), …, (x1,y1) şeklinde başlangıç ve bitiş koordinatları aynı
olan poligon veri tipini kullanabilirsiniz.
Nokta: Nokta ile temsil edilen arazi nesneleri ile uzunluk veya alan tespiti yapılamaz.
Bir şehrin merkezinin bulunduğu konumu ve adını haritada temsil etmek istiyorsanız nokta
kullanılabilir. Fakat şehrin sınırlarını da temsil etmek istediğinizde kapalı bir alan olan poligon
kullanılması gerekir.
Çizgi: Belli bir uzunluğa sahip arazi nesneleri çizgi ile temsil edilir. Aslında gerçekte
çoğu arazi nesnesinin bir genişliği de vardır. Arazi nesnelerinin çizgi veya poligon olarak temsil
edilmesinde karar vermede ölçek önemli derecede rol oynamaktadır. Genel olarak yollar, tren
yolları, çitler, akarsular çizgi ile temsil edilir. Çizgi ile temsil edilen arazi nesnelerinin
uzunlukları CBS yazılımlarında bulunabilir.
Poligon: Kapalı şekillerdir. Bu nedenle alan ve çevre hesaplamaları yapılabilir. Genel
olarak ülke, bölge ve şehirler, arazi örtüsü sınıfları, kadastral parseller ve imar adaları poligon
ile temsil edilir.
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Şekil 3.1. Vektör veri tipinde nesnelerin temsil biçimleri

Yukarıda Şekil 3.1.’de vektör temsilleri gösterilmektedir. Burada ölçek önemli bir rol
oynamaktadır. Örneğin 1/1000 ölçekte binalar daha belirgin olduğundan poligon olarak temsil
edilir. Fakat 1/25000 ölçekte binalar çok daha küçük görüleceğinden nokta olarak temsil
edilmektedir. Aşağıda Şekil 3.2’ de bu durum gösterilmektedir.

Şekil 3.2.a’da görüldüğü gibi Google Earth sanal küresinden 1/1000 ölçekte bir
görüntüye bakıldığında binaların sınırlarının rahatlıkla poligon olarak çevrilebileceği
görülmektedir. Bu ölçekte binalar poligon veri tipinde kaydedilir. Fakat 1/25000 ölçekte
binaların sınırlarını ayırt etmek oldukça güç olduğundan binaların yaklaşık ağırlık merkezlerine
bir nokta atılır ve nokta veri tipinde kaydedilir. Elinizde yukardaki aynı yere ait 1/1000 ölçekte
sayısallaştırılmış ve poligon veri tipinde kaydedilmiş bina_1 ve 1/25000 ölçekte nokta veri
tipinde sayısallaştırılmış ve kaydedilmiş bina_2 dosyalarının olduğunu düşünün. Poligon olarak
sayısallaştırılan bina_1 dosyasında alan hesabı yaptırarak binaların alanlarını buldurabilirsiniz.
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Ayrıca bina sayısını da tespit edebilirsiniz. Fakat nokta veri tipinde olan bina_2 dosyasında alan
hesabı yapamayacağınızdan bina alanlarını bulamazsınız. Sadece bina sayısını tespit
edebilirsiniz.

3.4. CBS İçin Raster Veri ve Önemi
Görüntü, tipik olarak optik veya elektronik bir cihaz tarafından üretilen bir nesnenin
grafik bir temsili veya açıklamasıdır. Görüntü verilerinin bazı yaygın örnekleri uzaktan
algılanan (uydu veya havadan alınmış veriler), taranmış veriler ve dijital fotoğraflardır. Raster
veriler, görüntünün nasıl çekildiğine ve neyi temsil ettiğine bağlı olarak her birinin değeri olan
ızgara yapısındaki piksel (hücre) dizisi ile temsil edilir. Örneğin, görüntü uzaktan algılanan bir
uydu görüntüsü ise, her bir piksel değeri Dünya'nın yüzeyinin sınırlı bir kısmından gelen
yansımayı temsil eder; taranan bir belgede ise, her bir piksel, orijinal belgede belirli bir nokta
ile ilişkili bir parlaklık değerini temsil eder. Raster veri yapısının bir özelliği, gösterdiği
özellikler hakkında hiçbir ek özellik bilgisinin saklanmamasıdır. Gerekli olan her bir özelliği
temsil etmek için pikseller tek bir değer taşır. Bu da farklı özellikleri gösterebilmek için farklı
bilgiler içeren rasterlar oluşturmayı gerektirir. Bu durum, rasterlar ile oluşturulmuş veri
tabanlarının vektör veri tabanları ile karşılaştırıldığında çok daha fazla depolama alanı
oluşturduğu anlamına gelir. Büyük bir projede bu ciddi bir konu haline gelebilir. Herhangi bir
ek özellik bilgisi ayrı bir tabloda depolanıp ardından raster ile ilişkilendirilebilir. Örneğin, arazi
kullanım kategorilerini temsil eden, 1 ile 4 arasında tamsayı değerlerinin depolandığı bir raster
diğer açıklayıcı metinsel bilgilerle ilişkilendiren bir özellik tablosu ile bağlanabilir. Aynı alana
ait, toprak tipi veya yağış yoğunluğu gibi diğer değişkenlerin gösterilmesi gerekirse, bunlar ayrı
raster görüntüler olarak saklanmalıdır (Jian-Guo vd, 2009). Raster temsilinde farklı coğrafi
özelliklere ait nesneler arasında vektörel temsildeki gibi bir sınır olmayıp sürekli bir gösterim
söz konusudur. Farklı nesnelerin ayırımı komşu piksellerdeki renk tonlarındaki farklıklar ile
olur. Vektörel gösterimde de olduğu gibi nokta, çizgi ve poligon şeklindeki coğrafi veriler raster
şeklinde de gösterilebilir. Aşağıda Şekil 3.3’te bu durum gösterilmektedir.
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Şekil 3.3. Raster ve vektör gösterim
Vektörel gösterimde çizgi kalınlıklarına bağlı olarak hassasiyet değişirken, Şekil 3.3.’te
görüldüğü gibi raster gösterimde ise piksel büyüklüğüne göre hassasiyet değişir. Raster
gösterimde piksel boyutu küçüldükçe uzamsal çözünürlük artar, görüntü kalitesi netleşir fakat
bellekte kapladığı yer artar. CBS'de kullanılan önemli raster veri çeşitleri sayısal arazi kullanımı
ve arazi örtüsü verileri, çeşitli çözünürlüklerdeki sayısal yükseklik modelleri, sayısal ortofotolar ve uydu görüntüleri olarak sayılabilir. Uzaktan algılama, raster formatta dijital
görüntüler oluşturmaktadır. Uzaktan algılama ile elde edilen bu tür görüntülerin ve bu
görüntülerden elde edinilen bilgilerin, CBS için ana veri kaynağı haline geldiğine
inanılmaktadır (Lillesand ve ark., 2008).
Raster veri modellerinin;
Avantajları
•
•
•
•

Veri yapıları basittir.
Değişik şekillerdeki uzamsal analizlerin gerçekleştirilmesi kolaydır.
Piksellerin aynı boyutta olması nedeniyle simülasyon işlemi kolaydır.
Raster teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde yüksek maliyet gerektirmez.
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Dezavantajları
•
•

Bellekte fazla yer kaplarlar.
Ağ yapılandırılması ve objeler arası bağlantıların kurulması zordur.
Vektör veri modellerinin;
Avantajları

•
•
•

Gerçek durumun veri yapısına doğrudan yansımasına imkan sağlar.
Ağ bağlantıları sayesinde topolojik yapı açık ve anlaşılır bir şekilde ifade
edilebilmektedir.
Grafik ve grafik olmayan veriye ulaşma ve güncelleme mümkündür.
Dezavantajları

•
•

Veri yapıları karmaşıktır.
Her bir coğrafi nesnenin farklı topolojik formasyona sahip olması nedeniyle simülasyon
işlemi zordur (Yomralıoğlu, 2000).

3.4.1. Veri yapıları arasındaki dönüşümler
Görüntüleme veya analiz için rasterden vektör formatlarına dönüşümün gerekli olduğu
durumlar olabilir. Veriler tarama yoluyla elde edilmiş, ancak vektör formunda analiz için
gerekli olabilir (Örneğin taranan bir kağıt topoğrafik haritadan bir yüzey oluşturmak için
gereken eş yükseklik eğrileri gibi). Ya da veriler vektör formunda sayısallaştırılıp kaydedilmiş
olabilir, ancak daha sonra bazı çok kriterli analizlerin uygulanmasında giriş için raster formunda
bu verilere ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda, veri yapıları arasında dönüşüm yapılır.
Ø Vektörden rastera dönüşüm (rasterlaştırma);
Bu işlemler, önemli noktalara yaklaşan piksellerin tanımlanmasıyla başlar ve
daha sonra bu noktaları birleştiren pikselleri temsil eden çizgiler bulunur. Nesnelerin
konumları, vektör koordinat alanı içinde kesin olarak tanımlanır, ancak raster yalnızca
orijinal konumlara yaklaşabilir, yaklaşıklık düzeyi, rasterin uzamsal çözünürlüğüne
bağlıdır. Çözünürlük ne kadar iyi olursa yani raster piksel boyutu ne kadar küçük olursa,
raster vektör özelliğini daha yakından gösterir. Birçok CBS programında vektör-raster
dönüşümleri için başlangıç noktası olarak her piksel değerinin 0 olduğu yani hiçbir veri
değerine sahip olmayan tarama yoğunlukd yapısı belirlenir. Daha sonra vektör detaylara
karşılık gelen pikseller sayısal değerlerle doldurulur. Noktadan, çizgiden ve poligondan
rastera dönüşüm işlemleri yapılır.
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Ø Rasterdan vektöre dönüşüm (vektörleştirme);
Raster veriler nokta, çizgi ve poligon yapısı olarak vektör formata dönüştürülür.
Rasterdan noktaya dönüşümde, sıfır olmayan tüm pikseller nokta olarak kabul edilir ve
tanımlayıcıları pikselin değerine eşit olan vektör noktaları haline gelir. Giriş görüntüsü,
noktalara dönüştürülen hücreler dışında sıfırlar içermelidir. Noktanın x, y konumu
piksel merkezin çıkış noktası koordinatlarıyla belirlenir. Bu işlem esas olarak bir vektör
çizgi özelliği üretmek için sıfır olmayan raster piksellerin konumlarını izler. Genel bir
gereksinim, diğer tüm piksel değerlerinin sıfır veya sabit bir değer olması gerektiğidir.
Piksel boyutu oluşturulacak çizgi verisinin hassasiyetini belirler. Giriş raster verisinin
uzamsal çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, daha kesin olarak konumlanan köşeler de
o kadar belirgin olacaktır. Prosedür basit değildir ve genellikle birkaç işlem adımı içerir.
Raster-poligon dönüşümü ise, bir rasterdaki bölgeleri vektörleştirme işlemidir. Raster
alanlar tamamen ayrı olmadıkça ve paylaşılan sınırlara sahip olmadıkça, muhtemelen
sonuç oldukça karmaşık olacaktır. Bu nedenle, genel olarak bu süreç, çıktı
poligonlarının merkezlerini temsil eden bir nokta dosyasına ek olarak hem bir çizgi hem
de bir poligon dosyasının oluşturulmasına yol açar. Poligon özellikleri, değerleri aynı
olan bağlı piksel gruplarından oluşturulmuştur. Süreç, alan sınırlarının kesişme
noktalarını belirleyerek başlar ve ardından bunu, dış piksel merkezlerinde ya da
sınırlarında çizgiler oluşturarak izler. Bir arka plan poligonu da üretilir. Raster
görüntülerden bu tür vektörleme prosedürleri sonunda genellikle çıktı vektörlerin
"pikselli" görünümünü düzeltmek için bir düzeltme veya genelleme işlemi yapılır (JianGuo vd., 2009) .

3.5. CBS İçin Öznitelik Verileri ve Önemi
CBS yukarıda bahsedilen vektör ve raster verilerden daha fazlasını içerir. Uzamsal
veriler de iki temel yapı altında gruplandırılır; bu yapılar; vektör ve raster verilerdir. Bu
uzamsal verilerin dışında birde öznitelik (uzamsal olmayan, sözel) veriler vardır. Öznitelik
verileri grafik verilerle ilişkili olarak, veri tabanında tutulan açıklama içerikli verilerdir.
Uzamsal verilerle ilişkileri sayesinde ekonomik, sosyal ve demografik analizlerin mekânsal
olarak oluşturulabilmesine imkan sağlarlar. Öznitelik verileri, CBS projeleri için büyük önem
taşımaktadır. Uzamsal veri ile sözel veri arasındaki ilişki sağlanarak tek bir uzamsal veriden
özniteliklere bağlı istenilen sayıda sorgulama ve analiz işlemi gerçekleştirilebilir (Netcad
Portal, 2018). Yani uzamsal verilere ait veri tabanında özellik bilgileri de tutulur. Bunlara da
öznitelik verisi denir. Öznitelik verileri CBS’ de ilişkisel veri tabanı tabloları şeklinde saklanır.
CBS katmanlarındaki her özellik (nokta, çizgi, poligon veya raster) veri tabanında bir tabloda
bir kayıt olarak da temsil edilmektedir. Kısaca öznitelik verileri coğrafi özellikleri açıklar ve
onlarla bağlantılıdır. Belirli nesnenin herhangi bir koordinat sistemine göre nerede olduğunu
içeren sorguya cevabı uzamsal durumunu gösteren grafik verisi verir. Fakat bu nesnenin ne
olduğu sorusuna uzamsal olmayan açıklama bilgileri içeren öznitelik verisi sayesinde cevap
bulunur.
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Uygulamalar
Günlük hayatta karşılaşılabilecek ve CBS kullanarak çözüldüğü takdirde bireysel
veya toplumsal fayda elde edilebilecek bir problem tanımlayınız.
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Uygulama Soruları
Düşündüğünüz problemin CBS kullanarak çözümünde gerek duyacağınız veriler
nelerdir? Bu verilerden hangileri vektör, hangileri raster ve hangileri de öznitelik verileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle CBS’nin detaylı bir şekilde tanımı yapılmıştır. Daha sonra CBS
yazılımları ile hangi işlemlerin gerçekleştirilebileceği açıklanmıştır. Ayrıca farklı disiplinlerin
hangi tür CBS uygulamaları ile hangi problemleri çözebileceği örnekler vererek anlatılmıştır.
Son olarak CBS’de kullanılan raster ve vektör veri tipleri açıklanmış, bu veri tiplerinin avantaj
ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Son olarak CBS için çok önemli olan ve uzamsal verilerle
ilgili özellikleri barındıran ve uzamsal analizler yapılmasına imkan sağlayan öznitelik verileri
ve nasıl kullanıldıkları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Her türlü uzamsal veriyi oluşturmak, saklamak, analiz etmek, yönetmek ve
görselleştirmek için tasarlanmış bilgi sistemine ..................denir.
2. Aşağıda belirtilen coğrafi nesnelerin hangisi poligon veri tipine daha iyi uyar?
A)
B)
C)
D)
E)

Elektrik direği
Akarsular
Parsel köşesi
Tarım alanları
Yollar

3. CBS’de kullanılan uzamsal veri çeşitlerinden............. ile temsil edilen arazi nesneleri
ile uzunluk veya alan tespiti yapılamaz.
4. Belli bir uzunluğa sahip arazi nesneleri CBS’de kullanılan uzamsal veri
çeşitlerinden................ ile temsil edilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi bir binaya ait öznitelik verisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Binanın yapılış tarihi
Binanın cinsi
Binanın rengi
Binanın koordinatları
Binanın sahibinin ismi

6. Uydu görüntüleri .............veri tipine bir örnektir.
7. Raster veri yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Vektör verilere göre daha az depolama alanına ihtiyaç duyarlar.
Raster’ ı oluşturan her bir pikselde birden fazla değer saklanır.
Uydu görüntüleri ve taranmış fotoğraflar raster veri şeklindedir
Piksel büyüklüğü arttıkça uzamsal doğruluk artar.
Piksellerin aynı boyutta olması nedeniyle simülasyon işlemi zordur.

8. Aşağıdaki kriterlerden hangisi en uygun doğal gaz boru hattı güzergahı belirlemede
kullanılan uzamsal kriterlerden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

eğim
şehir merkezine uzaklık
toprak yapısı verisi
arkeolojik alanlara uzaklık
kullanılan borunun kalitesi
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9. Uzamsal verilere ait veri tabanında tutulan özellik bilgilerine ............... verisi denir.
10. Aşağıdakilerden hangisi raster tipi veriye örnek olarak verilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Uydu görüntüleri
Ulaşım ağı verisi
Toprak tipi verisi
Yağış yoğunluğu verisi
Taranmış bir kağıt harita

Cevaplar
1) CBS, 2) D, 3) Nokta, 4) Çizgi, 5) D, 6) Raster, 7) C, 8) E, 9) Öznitelik, 10) B
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4. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Neden Entegrasyona İhtiyaç Var?
Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonu Faydaları
CBS’ de altlık olarak kullanılan ortofoto ve gerçek ortofoto kavramları
CBS amaçlı uydu/İHA görüntülerinden Sayısal Arazi ve Sayısal Yüzey
Modeli üretimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Uzaktan Algılama verileri CBS ile Nasıl ve Ne Amaçla Entegre Edilir?
2. Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonunun Faydaları Nelerdir?
3. Orto-foto ile Gerçek orto-foto kavramları ne anlama gelir? Farkları nedir?
4. Sayısal Yükseklik Modeli ve Sayısal Yüzey Modeli Kavramları Ne anlama Gelir?
Farkları Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

UA
ve
Entegrasyonu

Kazanım

CBS

UA ve CBS’nin neden
ve ne amaçla entegre
edildiğinin kavranması

Orto-foto ve Gerçek
Orto-foto ve Gerçek ortoorto-foto
arasındaki
foto kavramları
farkın anlaşılması

Sayısal Yükseklik ve
Sayısal Yükseklik ve Sayısal Yüzey Modeli
arasındaki
farkın
Sayısal Yüzey Modeli
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
UA ve CBS’nin ayrı ayrı yetenekleri
anlatılarak birlikte kullanılmalarının
sağlayacağı
avantajlar
ortaya
konulacak, UA teknikleri ile elde
edilen verilerin CBS projelerine
sağlayacağı katkılar açıklanacaktır.
Orto-foto ve gerçek orto-foto
kavramları ayrı ayrı açıklanarak
gerçek orto-fotonun normal ortofotodan farkları ve üstünlükleri ortaya
konulacaktır.
Sayısal Yükseklik ve Sayısal Yüzey
Modeli
kavramları
ayrı
ayrı
açıklanarak
farklılıkları
ortaya
konulacak, CBS uygulamalarında
hangisinin
hangi
amaçla
kullanılabileceği kavratılacaktır
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Anahtar Kavramlar

1. UA ve CBS Entegrasyonu
2. Orto-foto
3. Gerçek orto-foto
4. Sayısal Arazi Modeli
5. Sayısal Yükseklik Modeli

79

Giriş
Uzun yıllar boyunca analog hava fotoğrafları uzamsal veri üretmek amacıyla
kullanılmıştır. Günümüzde artık görüntüler doğrudan sayısal formatta üretilmekte ve CBS veri
tabanlarının önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Sayısal uzaktan algılama sistemlerinin
gelişmesiyle hava fotoğraflarının yanına uydu görüntüleri, LiDAR sistemleri, SAR sistemleri
ve son yıllarda çok hızlı gelişim gösteren İHA sistemleri eklenmiş, UA’nın CBS için önemi
daha da artmıştır. CBS amaçlı UA uygulamaları altlık veri olarak kullanılan orto-fotolardan,
tematik arazi kullanımı ve arazi örtüsü verisi üretimine, görüntülerden bina, yol, yeşil alan gibi
kartografik özelliklerin çıkarımından, bir bölgede oluşan değişimin tespit edilerek ortaya
konulmasına kadar çok geniş bir yelpazede gerçekleştirilmektedir. İşte bu bölümde CBS ile
UA’nın neden entegrasyonunun önemli olduğu, bu iki sistem birlikte kullanıldığı zaman
birbirlerine ne gibi katkılar sağladıkları, entegrasyonda en sık kullanılan veri çeşitlerinden ortofoto ve sayısal yükseklik modeli kavramları açıklanacaktır.

4.1. Neden Entegrasyona İhtiyaç Var?
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Uzaktan algılama ve CBS günümüzde yeryüzüne ait uygulamaların daha etkili bir
şekilde yapılmasında birbirleri ile oldukça iç içe geçmiş durumdadır. Bunun en büyük
kanıtlarından birini uzaktan algılama amaçlı üretilen yazılımlara eklenen CBS modülleri ve
aynı şekilde CBS yazılımlarına eklenen ve uzaktan algılama da kullanılan yöntem ve modüller
göstermektedir. Yani, günümüzde yapılan çoğu projede bu iki bileşene de ihtiyaç
duyulmaktadır. Fakat bu durum eskiden böyle değildi. 1970’lerden 1990’lı yılların başına kadar
bir tarafta uzaktan algılama ve görüntü işleme, diğer tarafta ayrı yazılımları ve çevresi olan CBS
yer almaktaydı. Uzaktan algılama tarafında raster formattaki veriler kullanılarak, sınıflandırma
ve görüntü işleme çalışmaları yapılır ve kaydedilirdi. CBS’de ise daha çok veriler vektör
formatta saklanır ve topolojiler kullanılırdı. Kullanıcılar bu iki veri tipini kullansalar bile
yazılım satıcıları görüntülerin sadece analizlerin yapıldığı altlık haritalar olarak kullanıldığını
düşünüyorlardı (URL-1). Günümüzde bu durum değişti. Artık yüksek çözünürlüklü uydu
görüntülerinin elde edilebilmesi ve gelişmiş sınıflandırma algoritmaları sayesinde
görüntülerden bina, yol gibi detayları otomatik olarak çıkarabilir ve vektör ya da raster formatta
kaydedip bir CBS veri tabanında tutabilirsiniz. CBS ile ürettiğiniz sonuç ürünleri uzaktan
algılamada da, örneğin görüntü sınıflandırmada kullanabilirsiniz. Kullanıcıların elde ettiği
uzaktan algılama verilerinin çeşitliliği ve miktarı da günümüzde oldukça artmıştır. Fiyatları
düşen LiDAR verileri, yeni uyduların piyasaya çıkmasıyla elde edilen pankromatik, çok bantlı
ve hiper bantlı veriler, her yerde yaygın olarak kullanılmaya başlayan insansız hava araçları ile
elde edilen veriler bunlara örnektir. Artık bu veriler günümüzde tek bir yazılımda
işlenebilmekte, sorgu ve analizler yapılabilmektedir. Bu da çok geniş bir uygulama alanında
çalışabilmeyi mümkün kılmaktadır. Uzaktan algılama ve CBS, dijital araştırmalarda çapraz
kontrol veya güncelleme için neredeyse kaçınılmaz bir kaynak haline gelmiştir (Reddy, 2008).

4.2. Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonunun Faydaları
Wilkinson (1996), uzaktan algılama ve CBS teknolojilerinin birbirini geliştirmek için
birleştirilebileceği üç ana yolu özetlemektedir:
1) Uzaktan algılama, CBS' de kullanılmak üzere veri toplamak için bir araç olarak
kullanılır,
2) CBS verileri uzaktan algılamadan elde edilen ürünleri geliştirmek için yardımcı bilgi
olarak kullanılır,
3) Uzaktan algılama ve CBS, modelleme için birlikte kullanılır ve analizler yapılır.
Uzaktan algılamanın CBS’ ye katkıları;
•

Tematik bilgilerin çıkartılmasında;
Uzaktan algılanan veriler, CBS katmanları oluşturmak amacıyla tematik bilgileri
çıkarmak için kullanılabilir. Bu tür tematik katmanları çıkarmanın üç yolu vardır
(Campbell, 2007). İlk olarak, hava fotoğraflarının veya uydu görüntülerinin manuel
olarak yorumlanması ile bir dizi tematik kategori (örneğin, toprak veya arazi kullanım
sınıfları) arasındaki sınırları tasvir eden haritalar üretilir. Bu sınırlar daha sonra CBS' ye
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girdi için uygun sayısal dosyaları sağlamak amacıyla sayısallaştırılır. İkinci olarak,
sayısal uzaktan algılama verileri, daha sonra CBS' ye girdi için sayısallaştırılan kağıt
haritaların ve görüntülerin üretilmesi amacıyla otomatik yöntemler kullanılarak analiz
edilir veya sınıflandırılır. Son olarak, sayısal uzaktan algılama verileri, otomatik
yöntemler kullanılarak analiz edilir veya sınıflandırılır. Daha sonra giriş için sayısal
formatta CBS’ de kullanılmak üzere muhafaza edilir. Alternatif olarak sayısal uzaktan
algılama verileri, sonraki analizler için ham formda kullanılır. Uzaktan algılama
topluluğu 30 yılı aşkın bir süredir, sayısal uzaktan algılama görüntülerinden tematik
bilgileri daha etkili ve verimli bir şekilde çıkarmak için sürekli çaba sarf etmektedir (Lu
and Weng ,2007).
•

Kartografik bilgilerin çıkartılmasında;
Kartografik bilgilerin otomatik olarak çıkarılması, CBS' ye veri girişi olarak
uzaktan algılama görüntülerinin bir başka önemli uygulaması olmuştur. Hatların,
poligonların ve diğer coğrafi özelliklerin çıkarılması, desen tanıma, kenar çıkarımı ve
segmentasyon algoritmaları kullanılarak uydu görüntülerinden elde edilmektedir
(Ehlers ve diğerleri, 1989; Hinton, 1996). Bu, uydu görüntülerinin altlık harita
üretilmesinde ve revize edilmesinde büyük fayda sağlayacağını göstermektedir (Welch
ve Ehlers, 1988). Temel altlık haritaların uzaktan algılama görüntüleri ile üretilmesi,
güvenilir harita meta verileri sayesinde CBS katmanlarında hata yayılımının izlenmesini
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, çıkarılmış kartografik bilgiler, görüntü sınıflandırmasını
iyileştirmek için kullanılabilmektedir. Örneğin, optik görüntüden elde edilen görüntü
segmentasyonu çokgenleri, geleneksel olarak gürültüden dolayı sayısal olarak
bölümlere ayrılması zor olan radar verilerini sınıflandırmak için çok yararlı
olabilmektedir (Hinton, 1996). Günümüzde yüksek uzamsal çözünürlükte elde
edilebilen uydu görüntüleri özellik çıkarma için popüler bir veri kaynağıdır. IKONOS,
QuickBird, WorldView I, II, III ve IV gibi yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri,
otomatik çıkarma yöntemleri ile etkili ve verimli özellik bilgisi elde etme potansiyeli
oluşturmuştur.
Birçok CBS veri tabanı, bu yüksek doğruluklu coğrafi olarak konumlandırılmış
görüntüleri hem metrik hem de tematik bilgi sağlayan altlık haritalar olarak
kullanmaktadır. Diğer bir veri kaynağı olan LiDAR verileri de, kartografik bilgilerin
çıkarılmasında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ayrıca 1 m'den daha düşük bir
değerde düşey ve yatay doğrulukla arazi yüzeyi yükseklik bilgisi sağlayabilmektedirler.
Algılayıcı ve bilgisayar teknolojilerindeki son gelişmeler, nesne tabanlı görüntü
analizini sayısal görüntü işlemede yeni bir odak haline getirmiştir. Yüksek uzamsal
çözünürlükte uydu görüntüleri veya LiDAR verileri, nesneye yönelik sınıflandırma ve
analizlerde, hem tematik hem de metrik bilgiler dahil olmak üzere, yer yüzeyi
özelliklerinin çıkarılması için büyük potansiyel göstermektedir.
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•

CBS' yi güncellemede;
CBS’ de oluşturulmuş veri tabanlarını ve haritaları güncellemek çok önemlidir.
Uzaktan algılanan veriler bu tür güncellemeler için en uygun maliyetli ve en hızlı
kaynağı sağlar. CBS’ ye girdi olarak uzaktan algılama verilerinin kullanılmasının başka
bir uygulaması da değişim analizidir. SPOT görüntüleri kullanarak CBS ortamında
1:24000 ölçekli bölgesel ve yerel planlama için büyüme tespiti %93 doğrulukta Ehlers
vd. (1990) tarafından tespit edilmiştir. Brown ve Fletcher (1994), uydu görüntülerinden
üretilen arazi kullanım verisi ile vektörel verilerin aynı alanlara ait görüntü
istatistikleriyle karşılaştırarak etkileşimli olarak güncellenebileceğini göstermiştir.
Günümüzde uzaktan algılama ve CBS arasındaki entegrasyon, vektör alanlarındaki
raster pikselleri sorgulamaya ve format dönüştürme ile bindirmeler olmadan analizler
gerçekleştirmeye izin vermektedir (Weng, 2010).

•

CBS ve Kartografik temsiller için arka planda uzaktan algılama verilerinin kullanımı
ile;
Kartografik temsilde uzaktan algılama görüntüleri CBS' ye bir girdi olarak
sıklıkça kullanılır. Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) ile bağlantılı uydu görüntüleri
kullanılarak arazi görselleştirmesi uzun zamandır çevresel çalışmalarda umut verici bir
araç olarak uygulanmaktadır (Gugan, 1988). Son yıllarda kartografik animasyondaki
ilerleme, arazinin görselleştirilmesini statik bir durumdan dinamik bir duruma
geçirmektedir. Uydu görüntülerinden SYM üretimi, CBS uygulamaları için daha fazla
topografik bilgi elde etmeyi sağlamıştır. Landsat Tematik'ten geliştirilen Kuzey
Gürcistan'daki engebeli bir araziye ait olan bir SYM, Z (yükseklik) seviyesinde ± 42
m'lik bir karesel-ortalama (rms) hatası vermiştir (Ehlers ve Welch, 1987). Daha uygun
bir taban yükseklik oranına ve daha yüksek bir uzamsal çözünürlüğe (10 m) sahip olan
SPOT verileri ile, ± 6 ve ± 18 m arasında rms hataları olan daha iyi SYM'ler üretilmiştir
(Ehlers ve ark., 1990). Yüksek uzamsal çözünürlüklü (0.5 m) Plaides 1A görüntüleri
ile yapılan çalışmada ise ± 1.57 m rms hatasına sahip SYM üretilmiştir (Alganci, 2018).
Ayrıca orto-foto görüntülerde yükseklik farkından kaynaklı bozulmaların düzeltilmesi
için doğru yükseklik verisini sağlayacak bir SYM'in kullanılması gerekmektedir
(Jensen, 2005). Orto-fotolar CBS de diğer veri katmanlarının üstünde açılarak altlık
görüntü olarak sıklıkla kullanılmaktadır (Lo and Yeung, 2002). Bu gelişmeler klasik 2
boyutlu CBS’yi deniz bilimi, iklim bilimi, jeoloji ve toprak bilimi gibi alanlarda önemli
olan 3 boyutlu CBS’ ye dönüştürmektedir (Weng, 2010).
CBS’ nin uzaktan algılamaya katkıları;

•

Görüntü sınıflandırmada yardımcı verilerin kullanımı ile;
CBS verileri, çeşitli aşamalarda uzaktan algılama görüntü işleme fonksiyonlarını
geliştirmek için ön işleme ve görüntü sınıflandırmada kullanılır. Yardımcı veriler,
uzaktan algılanan verilerden bağımsız olarak toplanan veya oluşturulan verilerdir.
Yardımcı veriler, hava fotoğraflarının manuel olarak yorumlanması ve özelliklerin
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tanımlanmasında uzun süredir yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzaktan algılamada
yapılan analizlerde de yardımcı veriler uzaktan algılanmış verilerle birleşik olarak çoğu
uygulamada kullanılır (Campell, 2007). Harris, Ventura (1995) ve Williams (2001),
görüntü sınıflandırılma sonuçlarının geliştirilmesinde üç aşamada yardımcı verilerin
kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu aşamalar ön sınıflandırma, sınıflandırıcı
modifikasyonu ve sınıflandırma sonrası aşamadır. Ön sınıflandırma aşamasında, eğitim
örneklerinin seçimine yardımcı olmak (Mesev, 1998) veya çalışma sahnesini seçilen
bazı kriterlere veya kurallara göre daha küçük alanlara veya katmanlara bölmek için
yardımcı veriler kullanılır. Sınıflandırma kısmında ise yardımcı veriler uzaktan
algılanmış verilere ek bir bant gibi eklenerek ya da sınıflar ve yardımcı veriler arasında
bilinen ilişkiler kullanılarak sınıflandırma algoritmasının performansının arttırma
amacıyla kullanılır (Harris and Ventura, 1995; Mesev, 1998). Sınıflandırma sonrası
aşamada ise yanlış sınıflandırılmış pikselleri değiştirmek için yardımcı veriler
kullanılabilir. Yapılan pek çok arazi örtüsü sınıflandırma çalışmalarında topografik
verilerin arazi örtüsü sınıflandırma doğruluğunu arttırdığı görülmüştür. Bunun nedeni
arazi örtüsü dağılımının topografya ile ilişkili olmasıdır. Ayrıca SYM’den elde edilecek
yükseklik, eğim ve bakı görüntü sınıflandırması kısmında kullanılabilmektedir. Ayrıca
toprak tipi, yağış, rüzgar, sıcaklık gibi diğer yardımcı veriler de sınıflandırma
aşamasında kullanılabilmektedir.
•

Görüntü işleme de yardımcı verilerin kullanımı ile;
Geometrik ve radyometrik düzeltme aşamasında vektör nokta, poligon verileri
ile yükseklik gibi CBS verileri giderek daha fazla kullanılmaktadır (Hinton, 1996). En
çok kullanılan vektör verilerden bir tanesi görüntü rektifikasyonu sırasında kullanılan
yer kontrol noktalarıdır.

•

İlgili alanın seçilmesi için yardımcı verilerin kullanımı ile;
Görüntü üzerinde, görüntü işleme algoritması uygulanacak kısımları seçmek
için vektör poligonlar kullanılır. Bu poligonlara göre görüntü üzerinde kesme ve belli
bir bölgeyi çıkarma işlemi yapılabilmektedir. Bu da bütün bir görüntü üzerinde
çalışmaktansa sadece gerekli olan alanda çalışmayı mümkün kıldığından işlem süresi
ve hızı açısından görüntü işlemeyi daha verimli hale getirmektedir.

•

Uzaktan Algılama Uygulamaları için Alan / Referans Verilerini Düzenlemek için CBS
Kullanımı;
CBS teknolojisi, uzaktan algılama uygulamaları için gerekli olan ve çeşitli
kaynaklardan edinilen sayısal verileri toplamak, analiz etmek, yönetmek ve
görüntülemek için esnek bir ortam sağlar. Birçok uzaktan algılama projesi, hava ve
toprak fotoğraflarını, uydu görüntülerini ve yardımcı, referans ve alan verilerini
depolamak, düzenlemek ve görüntülemek için bir CBS veri tabanına ihtiyaç duyar
(Weng, 2010). Ayrıca, uzaktan algılama projelerinin arazide numuneleri ve gözlemleri
toplaması gerektiğinde Küresel Konumlandırma Sistemleri (GPS) teknolojisi de
gereklidir (Gao, 2002).
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4.3. CBS’ de altlık olarak kullanılan orto-foto ve true (doğru) ortofoto
kavramları
Bir CBS veri tabanında, tüm özellikler mümkün olduğunca doğru bir şekilde
tutulmalıdır. Tüm veri katmanları birbirleri ile projeksiyon ve koordinat sistemlerine göre üst
üste çakıştırılıp coğrafi olarak referanslandırılmalıdırlar. Temel altlık haritalar konumlandırma
ve coğrafi referanslama için bir sınır oluşturur (Merchant, 2009). Hava fotoğrafları ve yüksek
çözünürlüklü uydu görüntülerinden elde edilen orto-fotolar CBS’ de sıklıkla altlık görüntüler
olarak kullanılmaktadırlar (Davis ve Wang 2003).
İHA, uçaklar veya uydular tarafından çekilen görüntülerin kamera ve yükseklik
farklarından kaynaklanan, eğiklik, dönüklük ve yükseklik hatasının giderilerek perspektif
izdüşümden dik izdüşüm haline getirilmesi işlemine ortorektifikasyon, bu işlem sonucu elde
edilen yeryüzünü ölçekli bir şekilde gösteren yeniden örneklenmiş hava görüntülerine de ortofoto veya orto-görüntü denilmektedir (HGKS 125–1, 2003). Orto-foto harita (foto harita) ise,
üzerine harita kenar bilgileri, yoğunlukdler, eş yükseklik eğrileri, yer, yöre ve mevki isimleri
ile diğer kartografik bilgilerin eklendiği orto-foto görüntülere verilen isimdir. Bu sayede ortofoto görüntüler harita olarak kullanılabilmektedir. Orto-foto üretiminde, optik distorsiyon ve
kamera eğikliği gibi nedenlerden dolayı oluşan yer değiştirmeler giderilir. Topografik rölyeften
kaynaklanan yer değiştirmeler ise Sayısal Arazi Modeli (SAM) yardımıyla düzeltilmektedir.
Mevcut yersel yöntemlerle üretilmiş SAM kullanılabileceği gibi, fotoğraflar kullanılarak da
uygun bir SAM oluşturulabilmektedir. Yüksek doğruluklu SAM kullanan orto-fotolarda bile
öteleme (relief) hataları kaçınılmazdır. Bu hata fotoğrafın eksenler etrafındaki eğiklik ve
dönüklüğü ile yakından ilgilidir. Bu hataların düzeltildiği orto-fotolara true (doğru) orto-foto
ismi verilmektedir. Bu hataların elimine edilmesi için binaların da doğru bir şekilde
modellendiği Sayısal Yüzey Modeline (SYM) ihtiyaç vardır (Özmüş vd., 2016). Yani normal
orto-fotolar, sadece arazi seviyesinde doğru olurlar. Fakat doğru orto-fotolar tüm görüntüde
geometrik olarak doğrudur.

Aşağıda şekil 4.1’ de bu durum gösterilmektedir.
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4.4. CBS amaçlı uydu/İHA görüntülerinden Sayısal Arazi ve Sayısal
Yüzey Modeli üretimi
Sayısal Yükseklik Modelleri uzaktan algılama ve CBS uygulamalarında yoğun olarak
kullanılan raster verilerdir. Dolayısıyla piksellerden oluşurlar ve her piksel görüntülerde olduğu
gibi yoğunluk değeri barındırmaz, onun yerine o pikselin temsil ettiği gerçek yer yüzünün
yükseklik değerini içerir. Önceki bölümde bahsedilen ve CBS’de önemli altlıklardan biri olan
orto-fotoların üretiminde Sayısal Yükseklik Modelleri kullanılır. Ayrıca bu veriler 3 boyutlu
analizlerde, çok kriterli karar verme yöntemleri ile yapılan uygulamalarda sıkça kullanılır.
Arazi özelliklerinden olan arazi eğimi, arazi bakısı, arazi eğriliği, havza alanı, eğim uzunluğu
gibi genel arazi özellikleri Sayısal Yükseklik Modellerinden kolaylıkla hesaplanabilir (Moore
ve Ark., 1993). Sayısal Yükseklik Modelleri hidrolojik, jeomorfolojik, biyolojik, tusunami
değerlendirmeleri, kentsel çalışmalar, arkeoloji ve buzul gözlemleri gibi çeşitli çalışmalarda
yükseklik veri kaynağı olarak kullanılmaktadır (Moore ve Ark., 1991, Erasmi vd., 2014, Pope
vd., 2007). Kısaca Sayısal Yükseklik Modelleri topografyanın dijital gösterimidir. Sayısal
Yükseklik Modelleri iki gruba ayrılır. İlki Dünya’nın yalın arazi yüzeyini gösteren, yapılar,
ağaçlar gibi hiçbir tür nesneyi göstermeyen Sayısal Arazi Modelleri (SAM). İkincisi de Dünya
yüzeyindeki her türlü doğal ve yapay nesneleri de içeren Sayısal Yüzey Modeli (SYM)’dir.
Şekil 4.2’ de SAM ve SYM gösterilmektedir.
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Şekil 4.2. Sayısal Arazi ve Sayısal Yüzey Modeli (URL-2)

Eşyükseklik haritaları, topografik haritalar, GPS ölçümleri, fotogrametri teknikleri,
radar interferometresi, stereo uydu görüntüleri ve lazer taramaları, SYM üretimin de kullanılan
ana veri kaynaklarıdır (Peralvo, 2017). Bu veri kaynakları maliyet, doğruluk, veri işleme
zorluğu ve çözünürlük bakımdan değerlendirildiklerinde birbirlerine göre avantaj ve dezavantaj
içerirler. Günümüzde SYM’ler stereo özellikli, yüksek uzamsal ve zamansal çözünürlüklü veri
üreten uyduların sayısındaki artış ve SYM üretim maliyetlerinin düşmesi nedeniyle yersel
ölçüm teknikleri yerine genelde uzaktan algılama verilerinden üretilmektedir (Kobrich vd.,
2006). SAR veya optik uydu görüntülerinden elde edilen SYM verileri başlangıçta Sayısal
Yüzey Modeli formundadır. Sayısal Yüzey Modelleri kullanım amaçlarına göre bu şekilde
kullanılabilir veya gerekli filtreler uygulanarak SAM elde edinilebilir. SYM çoğunlukla peyzaj
modelleme ve görselleştirme uygulamaları ve 3 boyutlu sayısal şehir uygulamaları için
kullanılırken, SAM genellikle taşkın veya drenaj modellemesi, arazi kullanımı çalışmaları,
jeolojik uygulamalarda kullanılmaktadır (Groeger vd., 2008, Koch ve Lohmann, 2000). Ayrıca
uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından orto-foto ve doğru orto-foto üretiminde SAM ve
SYM kullanılmaktadır. Sayısal Yükseklik Modellerinin kalitesi ve doğruluğu son derece
önemlidir. Çünkü çeşitli uygulamalarda kaynak olan bu verilerin sonuç analizleri üzerinde
doğrudan etkileri vardır (Alganci vd., 2018).
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Uygulamalar
Sayısal Yükseklik Modellerinin hangi yöntemlerle ve verilerle üretilebildiğini
araştırınız.
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Uygulama Soruları
Uydu, uçak ya da İHA görüntüleri ile Sayısal Yükseklik Modeli üretmek istersek
görüntüler hangi şekilde çekilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle neden UA ile CBS’nin entegrasyonuna ihtiyaç duyulduğu
açıklanmıştır. Daha Sonra UA’nın CBS’ye Tematik bilgilerin çıkartılmasında, Kartografik
bilgilerin çıkartılmasında, CBS' yi güncellemede ve CBS ve Kartografik temsiller için arka
planda uzaktan algılama verilerinin kullanımında nasıl katkılar sağladığı anlatılmıştır. Benzer
şekilde CBS’nin de UA’ya görüntü sınıflandırmada ve görüntü işlemede nasıl katkılar
sağlayabileceği açıklanmıştır. Daha sonra orto-foto ve gerçek orto-foto kavramları ve bu iki
arasındaki temel farklar ortaya konmuştur. Son olarak son yıllarda çeşitli UA teknikleri ile
üretilen ve CBS uygulamalarında çok büyük katkı sağlayan SAM ve SYM kavramları
açıklanmış, yine bu iki temel kavram arasındaki fark ortaya konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. UA ve CBS entegrasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) UA, CBS' de kullanılmak üzere veri toplamak için bir araç olarak kullanılır.
B) CBS verileri UA’dan elde edilen ürünleri geliştirmek için yardımcı bilgi
olarak kullanılır.
C) UA ve CBS, modelleme için birlikte kullanılır ve analizler yapılır.
D) UA verileri vektör formatına dönüştürüldükten sonra CBS ile bir arada
kullanılabilir.
E) Hem UA’nın CBS’ye hem de CBS’nin UA’ya katkıları vardır.

2. Uzaktan algılama ve CBS entegrasyonu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Uzaktan algılama ve CBS ilk çıktıları yıllardan beri bir birleri ile
entegrasyon halindedir.
B) Uzaktan algılama ile elde edilen görüntüler vektör formattadır.
C) Günümüz CBS programları sadece vektör veriler ile ilgili işlemlere olanak
tanır.
D) Piksel boyutu büyük olan Landsat gibi uydu görüntülerinden Piksel boyutu
daha küçük olan QuickBird gibi görüntülere oranla bina çıkarımı daha iyi
yapılır.
E) Raster veriden vektör veriye dönüşüm mümkündür.

3. İHA, uçaklar veya uydular tarafından çekilen görüntülerin kamera ve yükseklik
farklarından kaynaklanan, eğiklik, dönüklük ve yükseklik hatasının giderilerek
perspektif izdüşümden dik izdüşüm haline getirilmesi işlemine .............denir
4. Ortorektifikasyon işlemi sonucu elde edilen, yeryüzünü ölçekli bir şekilde
gösteren, yeniden örneklenmiş hava görüntülerine ......... veya .........
denilmektedir.
5. Sadece arazi seviyesinde değil, görüntünün tamamında araziden yükselen bina,
ağaç, direk gibi detaylarda yükseklik farkından dolayı oluşan geometrik
bozulmaların da düzeltildiği görüntülere ...............denir.

6. Aşağıdakilerden hangisi SAM kullanılarak hesaplanmaz?
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A)
B)
C)
D)
E)

Arazi eğimi
Arazi bakısı
Eğim uzunluğu
Arazi çeşidi
Arazi eğriliği

7. Arazi üzerindeki binalar, ağaçlar gibi doğal ve insan yapısı hiç bir yükseltiyi
göstermeden sadece yalın arazi yüzeyini 3-boyutlu olarak gösteren arazi
modeline ........... denir.
8. Arazi üzerindeki binalar, ağaçlar gibi doğal ve insan yapısı tüm detayları da dahil
ederek arazinin 3-boyutlu temsilini gösteren arazi modeline ............. denir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Sayısal Yükseklik Modeli üretmek için kullanılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Eşyükseklik Eğrili Haritalar
Arazi Bakı Verisi
Stereo Uydu Görüntüleri
LiDAR tarama verileri
Radar İnterferometrisi

10. Üzerine harita kenar bilgileri, yoğunlukdler, eş yükseklik eğrileri, yer, yöre ve
mevki isimleri ile diğer kartografik bilgilerin eklendiği orto-foto görüntülere
............denir.

Cevaplar
1) D, 2) E, 3) Ortorektifikasyon, 4) orto-foto veya orto-görüntü, 5) Doğru ortofoto, 6) D, 7) Sayısal Arazi Modeli, 8) Sayısal Yükseklik Modeli, 9) B, 10) orto-foto
harita (foto harita)
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5. GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Görüntü İyileştirme
5.1.1.
Kontrast İyileştirme Yöntemleri
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.

Histogram Nedir?
Doğrusal Kontrast İyileştirme Yöntemleri
Doğrusal Kontrast İyileştirme Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Görüntünün kontrastı ne anlam gelir?
2. Kontrast iyileştirme ne amaçla yapılır?
3. Neden farklı kontrast iyileştirme algoritmaları vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kontrast İyileştirme

Kazanım

Kontrastı
İyileştirilmiş Görüntülerin
CBS
Uygulamalarında
görsel
anlamda
daha
faydalı kullanılabileceğini
kavrayacak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Doğrusal
ve
Doğrusal olmayan kontrast
iyileştirme yöntemlerinin
matematiksel
teorisi
detaylı
bir
şekilde
anlatılarak öğrencinin bir
bilgisayar
programlama
dilini
biliyor
olması
durumunda kendi kontrast
iyileştirme uygulamasını
yapabileceği
altyapı
kazandırılacak

96

Anahtar Kavramlar
1. Görüntü İyileştirme
2. Kontrast İyileştirme
3. Histogram
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Giriş
Çoğu sayısal görüntü işleme uygulamasında görüntüler kamera tarafından
oluşturulurken kaydedilen orijinal piksel yoğunluk değerleri ile kullanılmak istenir. Bunun
sebebi çoğu görüntü işleme algoritmasının en doğru sonucu orijinal yoğunluk değerleri ile
verebilmesindendir. Sadece çok gerekli ya da mutlaka gerekli olduğu zaman geometrik ve
radyometrik düzeltmelerin uygulanması gerçekleştirilir. Oysa, bazı CBS uygulamalarında
görüntülerin bilgisayar monitöründe açılıp görsel olarak yorumlanması gerekir. Fakat, özellikle
uydu görüntüleri çoğu zaman orijinal haliyle monitörde gösterildiğinde çok karanlık bir görüntü
olarak karşımıza çıkar. Görüntüdeki nesneler düşük kontrast nedeniyle zorlukla birbirinden
ayırt edilebilir, hatta bazı detaylar hiç gözükmeyebilir. Böyle durumlarda görüntüyü analiz eden
kişi görsel anlamda görüntüleri çok daha iyi hale getiren görüntü iyileştirme algoritmalarına
başvurur. CBS uygulamalarında en fazla kullanılan ve karşımıza çıkan görüntü iyileştirme
yöntemi farklı kontrast iyileştirme algoritmalarıdır. İşte bu bölümde en yaygın kullanılan
kontrast iyileştirme algoritmalarını tanıyacağız. Bu algoritmaların matematiksel teorisini
vererek öğrencinin bir görüntüye ait orijinal yoğunluk değerlerini kullanarak nasıl kontrastı
iyileşmiş yeni görüntü elde edebileceğini açıklamaya çalışacağız.
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5.1. Görüntü İyileştirme
Görüntü iyileştirme tekniklerinin temel amacı uzaktan algılanmış görüntülerin daha iyi
yorumlanabilmesi ve analizlerde kullanılabilmesi için hem görsel (nitelik) olarak hem de
nicelik (uzamsal anlamda görüntünün içeriğinin zenginleştirilmesi) anlamında
iyileştirilmesidir. İyileştirilmiş görüntüler birçok farklı CBS projesinde altlık olarak
kullanılabilir hale gelmektedir. Görsel anlamda görüntünün iyileştirilmesi amacıyla en yaygın
kullanılan yöntemlerin başında görüntünün kontrastını düzelten algoritmalar gelir.

5.1.1. Kontrast İyileştirme Yöntemleri
Kontras iyileştirme tekniklerinin ana hedefi kontrastı düşük görüntülerin kontrastını
düzelterek görüntüdeki detaylarının birbirlerinden daha net bir şekilde ayrışmasını sağlayarak
görsel kaliteyi yükseltmektir. Bu amaçla görüntüdeki her bir pikselin sahip olduğu yoğunluk
değerleri belli bir algoritma kullanılarak yeniden hesaplanır ve genellikle bu algoritmalar yeni
yoğunluk değeri hesaplarken görüntünün histogramından faydalanır. Bu sebepten ötürü,
kontras iyileştirme yöntemlerine geçmeden önce “histogram nedir?” sorusunun cevabını
vermeye çalışacağız.

5.1.1.1. Histogram Nedir?
Histogram bir görüntüdeki yoğunluk değerlerin dağılımını gösteren grafiktir. Bir başka
deyişle hangi yoğunluk değerden kaç adet olduğunu gösterir. Grafiğin yatay ekseni yoğunluk
değerleri gösterirken düşey ekseni piksel sayısını (frekans) göstermektedir (Gonzalez and
Woods, 2003). Bir görüntünün histogramını inceleyerek o görüntünün kontrastı hakkında bilgi
edinmek mümkündür. X ekseni üzerinde sola doğru ilerledikçe (orijine yaklaştıkça) daha koyu
ve siyah alanlara ait pikseller temsil edilir. X ekseni üzerinde histogram şekline ait orta kısımlar
orta koyulukta yoğunluk alanları ve sağ uç taraflar ışığın bol olduğu ve beyaz alanları temsil
eder. Bu nedenle içerisinde sadece bir kaç koyu bölgeyi barındıran bol ışıklı ve çok parlak bir
görüntüye ait histogramda veriler sağ uç tarafa yığılmış olarak görülür. Eğer 8-bit bir görüntüde
histogram şekli 0-255 arası yerine çok daha dar bir bölgeye sıkışmışsa bu görüntünün
kontrastının kötü olduğunu, farklı detaylara ait yoğunluk değerlerin birbirine çok yaklaşacağı
için bu detayların görüntüde kolaylıkla birbirinden renk olarak ayrışamayacağı sonucu çıkar.
Şekil 5.1’ de örnek bir görüntü ve görüntünün histogramı gösterilmiştir.

Şekil 5.1. Örnek görüntü (solda) ve örnek görüntüye ait histogram (sağda).
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Kontrastı düşük olan görüntülerin çoğu zaman görsel yorumlanması da zordur. Bu
nedenle birçok uygulamada görüntülere kontrast iyileştirme uygulanarak görüntünün daha fazla
yoğunluk değerle gösterilmesi sağlanır. Kontrast iyileştirme yöntemleri doğrusal ve doğrusal
olmayan kontrast iyileştirme yöntemleri olarak 2’ ye ayrılır.

5.1.1.2. Doğrusal Kontrast İyileştirme Yöntemleri
5.1.2. Minimum-Maksimum Kontrast Germe
Bu yöntemde kontrast germe uygulanacak olan görüntünün minimum ve maksimum
yoğunluk değerleri belirlenir. 8-bit görüntü için minimum değer 0 maksimum değer 255 ve
aradaki yoğunluk değerleri 0-255 aralığına gelecek şekilde tüm yoğunluk değerleri yeniden
hesaplanır. Bu yöntem görüntünün histogramı Gauss eğrisine benziyorsa iyi sonuç verir.
Minimum-Maksimum Kontrast Germe yönteminin formülü şu şekildedir;
𝐾𝐺#,% = '

𝐺#,% − 𝑚𝑖𝑛
.𝑘
𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛

(1)

Burada, 𝐺#,% ( 𝑥, 𝑦 ) konumundaki pikselin yoğunluk değerini, 𝑚𝑖𝑛 görüntüdeki en
düşük yoğunluk değerini, 𝑚𝑎𝑥 görüntüdeki en büyük yoğunluk değerini, 𝑘 görüntüde
olabilecek olan en büyük yoğunluk değerini (8-bitlik görüntüler için bu değer 255 olur) ve
𝐾𝐺#,% ise (𝑥, 𝑦) konumundaki pikselin kontrast germe ile elde edilmiş yeni yoğunluk değerini
göstermektedir.
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5.1.3. Standart Sapma Kontrast Germe
Bu yöntemde öncelikle görüntünün ortalaması ve standart sapması hesaplanır.
Ortalamaya standart sapma eklenip çıkartılarak alt ve üst sınırlar tespit edilir. 0 ile alt sınır
arasında yoğunluk değerlerine sahip olan piksellere 0 değeri atanırken üst sınır ile 255 arasında
yoğunluk değerlerine sahip olan piksellere 255 değeri atanır. Alt sınır ile üst sınır arasındaki
yoğunluk değerlerine Minimum-Maksimum Kontrast Germe uygulanır. Örnekle açıklayacak
olursak,
8 bitlik bir görüntüdeki yoğunluk değerlerinin ortalaması 45 ve standart sapması 15
olsun, ayrıca 2 standart sapma kontrast germe uygulayacağımızı varsayalım. Bu durumda alt
sınır ve üst sınır;
𝐴𝑙𝑡 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟 = 45 − (2 × 15) = 15

Ü𝑠𝑡 𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟 = 45 + (2 × 15) = 75

(2)

olarak hesaplanır. Yoğunluk değerleri 0 ile 15 arasında olan piksellere 0 değeri
atanırken, yoğunluk değerleri 75 ile 255 arasında olan piksellere 255 değeri atanır. Yoğunluk
değerleri 15 ile 75 arasında olan piksellerin yeni değerleri ise Minimum-Maksimum Kontrast
Germe ile yeniden hesaplanır.

5.1.4. Parçalı Doğrusal Kontrast İyileştirme
Görüntünün histogramı Gauss eğrisi şeklinde değilse uygulanır. Kontrastı iyileştirilecek
olan görüntünün yoğunluk değer (yoğunluk değeri) aralığı çeşitli parçalara bölünür ve her bir
parçaya ayrı ayrı doğrusal kontrast iyileştirme yöntemlerinden biri uygulanır.

5.1.5. Doğrusal Olmayan Kontrast İyileştirme Yöntemleri
5.1.6. Histogram Eşitleme
Görüntüdeki her bir olası yoğunluk değerine eşit sayıda piksel atamaya çalışmaktır. Bu
yöntemde öncelikle görüntünün histogramı bulunur. Histogram kullanılarak görüntünün
yoğunluk değerlerinin kümülatif histogramı üretilir. Kümülatif histogram, histogramdaki her
bir yoğunluk değeri frekansının (sayısının) kendisi ile kendisinden önce gelen frekansların
toplamı ile elde edilir. Kümülatif histogram değerleri görüntüdeki toplam piksel sayısına
bölünerek normalize edilir. Elde edilen birikimli frekans dönüşüm oranları orijinal görüntüdeki
hangi yoğunluk değeri seviyesine daha yakınsa pikseller o yoğunluk değerine atanır.
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Frekans

Örnek: Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek histogram eşitleme uygulaması
inceleyelim. Şekil 5.2’ deki gibi bir histogramı olan 3 bitlik bir görüntümüzün olduğunu
varsayalım.
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Şekil 5.2. Örnek görüntünün histogramı

Histogram eşitleme Tablo 1’ de de gösterildiği gibi şu şekilde gerçekleştirilir;
Tablo 5.1. Örnek histogram eşitleme tablosu

Tablo 5.1’ de gösterilen birikimli frekans dönüşümü satırındaki 0.13 değerinin 𝑋
satırındaki 0.14 değerine en yakın olduğu görülmektedir. Bu nedenle 0 olan yoğunluk
değerlerinin 1 olması gerekmektedir. Aynı şekilde birikimli frekans dönüşümü satırındaki 0.22
değerinin 𝑋 satırındaki en yakın olduğu değer 0.28’ dir. Bu nedenle orijinal görüntüdeki
yoğunluk değeri 1 olan piksellerin yeni yoğunluk değerleri 2 olmalıdır. Bu şekilde diğer yeni
yoğunluk değerleri hesaplandığında elde edilen histogram şu şekilde olur;
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Şekil 5.3. Histogramı eşitlenmiş görüntünün histogramı

5.1.7. Histogram Eşleme
Bir görüntünün histogramını başka bir görüntünün histogramına benzetme işlemidir.
Genellikle aynı bölge için farklı zamanlarda çekilen görüntülerin bir arada kullanılması
gerektiği zaman kullanılır. Çünkü, farklı zamanlarda çekilen görüntülerin güneş açısı ve
atmosferik şartları da farklı olur. Bu da aynı yeryüzü nesnesinin yoğunluk değerlerinde
farklılıklara yol açar. Her iki görüntünün histogramının genel şekil itibariyle benzer olması, her
iki görüntüdeki aydınlık ve karanlık nesnelerin tutarlı olması ve her iki görüntüdeki arazi
sınıflarının dağılımlarının yaklaşık olarak aynı olması histogram eşleme başarısını arttırır.
Histogram eşlemenin uygulanışını bir örnek üzerinde inceleyelim.
Örnek: Şekil 5.4’ deki gibi bir histograma sahip olan 3 bitlik bir görüntümüz olsun.
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Şekil 5.4. Orijinal görüntünün histogramı
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Frekans

Orijinal görüntünün histogramını benzetmek istediğimiz görüntünün histogramı ise
Şekil 5.5’ deki gibi olsun.
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Şekil 5.5. Arzu edilen görüntü histogramı

Orijinal görüntü histogramı ve arzu edilen görüntü histogramı için tabloları oluşturalım;
Tablo 5.2. Orijinal görüntü için histogram tablosu
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Tablo 5.3. Arzu edilen görüntü histogramı için tablo

Tablo 5.2’ deki O (orijinal görüntü yoğunluk değeri skalası) ve Tablo 5.3’ deki A (arzu
edilen görüntü yoğunluk değeri skalası) sütunlarını Tablo 4’ de gösterildiği gibi yan yana
koyalım;
Tablo 5.4. Eski yoğunluk değerleir ve yeni yoğunluk değerler tablosu

O sütununun 1. elemanındaki 1 değerinin yeni yoğunluk değerini belirlemek için A
sütununda 1 değerine eşit veya 1’ den büyük olan ilk sayı yukarıdan aşağıya doğru tarandığında
bu sayının A sütununun 4. elemanı olan 1 olduğu tespit edilir. Tespit edilen bu 1 değerinin
yoğunluk değerleri sütunundaki karşılığı 3 olduğu için yeni yoğunluk değerleri sütununun 1.
elemanı 3 olur.
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Benzer şekilde O sütununun 2. elemanındaki 3 değerinin yeni yoğunluk değerini
belirlemek için A sütununda 3 değerine eşit veya 3’ den büyük olan ilk sayı yukarıdan aşağıya
doğru tarandığında bu sayının A sütununun 5. elemanı olan 3 olduğu tespit edilir. Tespit edilen
bu 3 değerinin yoğunluk değerleri sütunundaki karşılığı 4 olduğu için yeni yoğunluk değerleri
sütununun 2. elemanı 4 olur.
Benzer şekilde O sütununun 3. elemanındaki 4 değerinin yeni yoğunluk değerini
belirlemek için A sütununda 4 değerine eşit veya 4’ den büyük olan ilk sayı yukarıdan aşağıya
doğru tarandığında bu sayının A sütununun 6. elemanı olan 5 olduğu tespit edilir. Tespit edilen
bu 5 değerinin yoğunluk değerleri sütunundaki karşılığı 5 olduğu için yeni yoğunluk değerleri
sütununun 3. elemanı 5 olur.
Bu şekilde bütün yoğunluk değerleri için yeni yoğunluk değerleri hesaplanır. Görüldüğü
üzere yeni yoğunluk değerleri sütununda 0, 1 ve 2 değerlerinden hiç bulunmamaktadır. Bu
nedenle yoğunluk değerleri sütunundaki 0, 1 ve 2 değerlerine karşılık gelen satırlara 0 yazılır.
Yani eşlenmiş histograma ait görüntüde hiç 0 değeri bulunmamaktadır. Yeni yoğunluk
değerleri sütunundaki 3 değerinin yoğunluk değerleri sütunundaki karşılığı 0’ dır. Orijinal
görüntüde 15 adet 0 pikseli olduğundan eşlenmiş histogram yoğunluk değerleri sütunundaki 3’
ün karşılığı 15 olur. Aynı şekilde yeni yoğunluk değerleri sütunundaki 4 değerinin yoğunluk
değerleri sütunundaki karşılığı 1’ dir. Orijinal görüntüde 20 adet 1 pikseli olduğundan eşlenmiş
histogram yoğunluk değerleri sütunundaki 4’ ün karşılığı 20 olur. Aynı şekilde yeni yoğunluk
değerleri sütunundaki 5 değerlerinin yoğunluk değerleri sütunundaki karşılıkları 2, 3 ve 4
olduğu görülmektedir. Orijinal görüntüde 2, 3 ve 4 yoğunluk değerleri toplam 26 adet (10 +
4 + 12 = 26) piksel olduğundan eşlenmiş histogram yoğunluk değerleri sütunundaki 5’ in
karşılığı 26 olur. Bu şekilde bütün yoğunluk değerlerinden eşlenmiş histogramda kaç adet
olması gerektiği hesaplanır. Tüm yoğunluk değerlerinden histogramı eşlenmiş görüntüde kaç
adet olması gerektiği Tablo 5.5’ de gösterilmiştir.
Tablo 5.5. Eşlenmiş histogram yoğunluk değerleri

Eşlenmiş görüntü histogramı Şekil 5.6’ da gösterilmiştir.
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Şekil 5.6. Eşlenmiş görüntü histogramı
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Uygulamalar
Sizin seçeceğiniz bir CBS ya da UA yazılımında daha önceki uygulamalarınızda
internetten indirdiğiniz Landsat-8 uydusuna ait görüntüye farklı kontrast iyileştirme
algoritmalarını uygulayınız.
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Uygulama Soruları
Yaptığınız uygulama sonucunda görsel anlamda en iyi sonucu hangi kontrast
iyileştirme algoritması ile elde ettiniz? Sebeplerini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kontrastı düşük olan uzaktan algılama görüntülerinin görsel yorumlama
açısından kontrastının düzeltilerek nasıl zenginleştirildiği gösterilmiştir. Bu amaçla en yaygın
kullanılan kontrast iyileştirme algoritmalarından bazıları doğrusal ve doğrusal olmayan kontrast
iyileştirme algoritmaları başlıkları altında iki kategoride ele alınmıştır. Her bir yöntemin
matematiksel teorisi anlatılmış, konunun daha iyi pekiştirilmesi için örnekler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Bir görüntüdeki yoğunluk değerlerin dağılımını gösteren grafiğe .................... denir.
2. ........................... tekniği görüntüdeki her bir olası yoğunluk değerine eşit sayıda piksel
atamaya çalışarak bir bölgede sıkışmış histogram eğrisi genişleterek kontrastı
düzeltmeye çalışır.
3. ..................bir görüntünün kontrastını onun histogramını başka bir görüntünün
histogramına benzeterek düzeltmeye çalışır.
4. Aşağıdakilerden hangisi görüntüdeki parlak ve koyu kısımlar arasındaki oranı ifade
eder?
A) Çözünürlük
B) Yoğunluk değer seviyesi
C) Histogram
D) Kontrast
E) Rezonans

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal olmayan kontrast iyileştirme yöntemlerindendir?
A) Histogram eşleme
B) Minimum-maksimum kontrast iyileştirme
C) Standart sapma kontrast germe
D) Parçalı Doğrusal Kontrast İyileştirme
E) İki standart sapma kontrast germe
6. Yoğunluk değerlerinin ortalaması 35, standart sapması 15 olan 8 bitlik bir pankromatik
görüntüye iki standart sapma kontrast germe uygulandığında yoğunluk değeri 60 olan
bir pikselin yeni yoğunluk değeri kaç olur?
A)
B)
C)
D)
E)

224
230
234
238
241
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7. Bir görüntünün histogramından aşağıdakilerden hangisi anlaşılabilir?
A) Görüntünün karanlık mı aydınlık mı olduğu
B) Görüntü üzerindeki arazi sınıflarının hangileri olduğu
C) Görüntünün çekim tarihi
D) Görüntünün çekim açısı
E) Görüntünün dalga boyu aralığı

8. Histogramı aşağıdaki gibi olan bir görüntü kaç bitliktir?
750

Frekans

800
600

600
460

450

400

300

250

1

2

230

300

200
0
0

A) 2

B) 3

3
4
5
Yoğunluk değer
C) 7

D) 8

6

7

E) 16

9. Histogram eşitleme bir ........... kontrast iyileştirme yöntemidir.
10. Standart sapma kontrast germe bir ............ kontrast iyileştirme yöntemidir.

Cevaplar
1)histogram, 2) histogram eşitleme, 3) histogram eşleme, 4) D, 5) A, 6) C, 7) A,
8) B, 9) doğrusal olmayan, 10) doğrusal
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6. GÖRÜNTÜ FİLTRELEME VE MORFOLOJİK
OPERASYONLAR

113

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde uzamsal anlamda görüntü iyileştirme yöntemlerinden görüntü filtreleme ve
morfolojik operasyonlar konularını ele alacağız. Görüntü filtreleme çeşitlerinden alçak geçiren,
yüksek geçiren, toplamı sıfır olan ve medyan filtrelerin uygulandıklarında görüntüde meydana
getirdikleri etkileri açıklayacağız. Ayrıca aşınma, genleşme, açınım ve kapanım olmak üzere
dört faklı morfolojik operasyonu tanımlayacağız ve bu operasyonlar ne amaçla yapıldıklarını
ve görüntü üzerinde ne gibi etkiler meydana getirdiklerini açıklayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Görüntünün filtrelenmesi denilince ne anlıyorsunuz?
2. Filtreler görüntülerde ne gibi etkiler oluştururlar?
3. Morfolojik işlemler denilince ne anlıyorsunuz?
4. Morfolojik işlemler görüntülerde ne gibi etkiler oluştururlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Görüntü
filtreleme

Farklı filtrelerle ve
etkilerde görüntülerin
filtrelenebileceği
kavranmış olacak

Morfolojik
operasyonu

Farklı
morfolojik
operasyonların
neler
oldukları kavranacak.

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Farklı filtrelerin farklı katsayılarının görüntü
üzerinde ne gibi etkilere sahip olabileceğini
öğrenerek bir CBS uygulamasında hangi
aşamada ne amaçla kullanabileceğini
anlaşılmış olunacak
Farklı morfolojik operasyonların görüntü
üzerinde ne gibi etkilere sahip olabileceğini
öğrenerek bir CBS uygulamasında hangi
aşamada ne amaçla kullanabileceğini
anlaşılmış olunacak
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Anahtar Kavramlar

1. Alçak geçiren filtre
2. Yüksek geçiren filtre
3. Medyan filtre
4. Morfolojik operasyon
5. Aşınma
6. Genleşme
7. Açınım
8. kapanım
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Giriş
Raster veri yapısındaki uydu görüntüleri CBS için gerekli olan çoğu veriyi çok hızlı ve
nispeten ucuz bir şekilde sağlayabilmektedir. Örneğin bir bölgedeki yollar veya binalar
görüntülerden çeşitli görüntü işleme algoritmaları ile otomatik olarak çıkartılıp CBS veri
tabanına eklenebilmektedir. Fakat bazen görüntüdeki bu nesneler net olarak görünememekte
veya hemen yanındaki nesnelerle sınırları karışabilmektedir. Bu durumda görüntünün içeriğine
daha kolay ulaşabilmek için uzamsal iyileştirme işlemleri uygulanır. En yaygın uygulanan
uzamsal iyileştirme yöntemlerinin başında görüntü filtreleme ve morfolojik operasyonlar
gelmektedir. uzamsal iyileştirme büyük çoğunlukla söz konusu pikselin yoğunluk değerini ona
komşu olan piksellerin yoğunluk değerlerini kullanarak değiştirmek suretiyle yapılır. Bu sayede
görüntünün uzamsal frekansı değiştirilmiş olur.
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6.1. Görüntü Filtreleme
Görüntü filtrelemede temel amaç filtrelenecek olan görüntü üzerinde bir pencere
gezdirerek görüntünün arzu edilen amaca uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Görüntü
üzerinde gezdirilen pencere içerisine düşen yoğunluk değerleri kullanılarak pencerenin
merkezindeki pikselin değeri yeniden hesaplanır. Bu hesaplanan yeni yoğunluk değeri ilgili
görüntüdeki ilgili piksel konumundaki yoğunluk değerinin yerine yazılır. Pencere bir piksel
yana kaydırılarak aynı şekilde yeni pencere konumunun merkezindeki yoğunluk değeri yeniden
hesaplanır ve ilgili görüntünün ilgili pikselindeki yoğunluk değerinin yerine yazılır. Görüntü
üzerindeki bütün pikseller filtrelenene kadar pencere görüntü üzerinde gezdirilir.
Görüntülerdeki belirli ayrıntıların ayıklanması veya daha da belirginleştirilmesi gibi
operasyonlar görüntü filtreleme ile gerçekleştirilir.

6.1.1. Alçak Geçiren Filtreler
Bu filtreler görüntüdeki uzamsal frekansı düşürerek görüntüyü bulanıklaştırır.
Genellikle görüntülerdeki gürültülerin giderilmesinde kullanılır. Ancak, gürültüyü giderirken
görüntüye belli bir oranda zarar verir (Liu and Mason, 2009). Ortalama ve ağırlıklı ortalama
filtreler en fazla kullanılan alçak geçiren filtre türlerindendir. Bu filtreler pencere içerisindeki
piksellerin yoğunluk değerlerinin ortalamalarını/ağırlıklı ortalamalarını hesaplar ve pencere
merkezindeki yoğunluk değerinin yerine yazar. Şekil 6.1 ve Şekil 6.2’ de sırasıyla ortalama ve
ağırlıklı ortalama filtre örnekleri gösterilmiştir.
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(a)
(b)
Şekil 6.1. 3x3’ lük ortalama filtre örnekleri (Liu and Mason, 2009).
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(a)
(b)
Şekil 6.2. 3x3’ lük ağırlıklı ortalama filtre örnekleri (Liu and Mason, 2009).
Örnek: Görüntü üzerinde pencere gezdirilerek görüntünün filtrelenmesi işleminin daha
iyi bir şekilde açıklanması için bir örnek inceleyelim. Elimizde şöyle bir görüntü olsun;
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116 92

152

111 152 136 143
99

97

118 124

130 145 140 102
Şekil 6.3. Örnek görüntü

Bu görüntü Şekil 6.2 (a)’ da gösterilen ortalama filtre ile filtrelenmek isteniyor olsun.
İlgili pencere Şekil 6.4’ deki gibi kırmızı ile gösterilen bölüme yerleştirilir;

98

116 92

152

111 152 136 143
99

97

118 124

130 145 140 102
Şekil 6.4. Pencerenin örnek görüntü üzerine yerleştirilmesi

Şekil 6.5. Penceredeki yoğunluk değerleri ile filtre katsayılarının karşılıklı çarpımı

Pencerenin merkezindeki yoğunluk değeri;
(98 × 1) + (116 × 1)(92 × 1)(111 × 1)(152 × 1)(136 × 1)(99 × 1)(97 × 1)(118
(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)
(10)
1019
=
9 (filtre katsayılarının toplamı)
=
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= 113.2 ≈ 113 olarak hesaplanır. Orijinal görüntünün (2,2) konumundaki pikselinin
yeni yoğunluk değeri Şekil 13’ de gösterildiği gibi 113 olarak değiştirilir.

98

116 92

152

111 113 136 143
99 97 118 124
130 145 140 102
Şekil 6.6. (2,2) piksel konumunun yeni yoğunluk değerinin yerine yerleştirilmesi.

Bu şekilde pencere bütün pikseller üzerinde gezdirilerek pencere merkezlerinin yeni
yoğunluk değerleri hesaplanır.

6.1.2. Yüksek Geçiren Filtreler
Yüksek geçiren filtreler uzamsal frekansı yükseltir. Bu nedenle görüntüdeki kenarları
daha da belirginleştirir. Bu filtrelere örnek olarak şunlar verilebilir;
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Şekil 6.7. 3x3’ lük yüksek geçiren filtre örnekleri.

Yüksek yoğunluk değerine sahip bir piksel daha düşük yoğunluk değere sahip pikseller
tarafından çevrelendiğinde yüksek geçiren filtre uygulanırsa yüksek yoğunluk değerine sahip
olan pikselin değeri daha da artar. Diğer taraftan düşük yoğunluk değerine sahip bir piksel daha
yüksek yoğunluk değere sahip pikseller tarafından çevrelendiğinde yüksek geçiren filtre
uygulanırsa düşük yoğunluk değere sahip olan pikselin değeri daha da düşer. Bu durum da
frekansın daha yüksek olduğu kenar bölgelerinin daha da belirginleştirilmesini sağlar.
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6.1.3. Toplamı Sıfır Olan Filtreler
Adından da anlaşılacağı üzere filtre katsayıları toplamı 0 olan filtrelerdir. Düşük
frekanslı alanlarda daha düşük piksel değeri üretirken yüksek frekanslı alanlarda daha yüksek
piksel değeri üretirler. Bu nedenle görüntüdeki kontrastı arttırırlar. Bu nitelikleri nedeniyle
kenar bulucu filtreler olarak bilinirler. Toplamı sıfır olan filtrelerin kenarları bulurken kenarlar
haricindeki detayları yutma eğilimleri vardır. Toplamı sıfır olan filtrelere örnek olarak şunlar
verilebilir;

-1

-1

-1

-1

0

1

-1

-2

-1

-1

0

1

0

0

0

-1

0

1

0

0

0

-2

0

2

1

2

1

-1

0

1

1
1
1
Prewitt (yatay)

-1
0
1
Prewitt (düşey)

Sobel (yatay)

Sobel (düşey)

Şekil 6.8. 3x3’ lük toplamı 0 olan filtre örnekleri (Liu and Mason, 2009).

Laplacian filtreleri en yaygın kullanılan kenar bulucu filtrelerdendir. Bu filtreler bütün
yönlerdeki kenarları bulurlar. En çok kullanılan Laplacian filtrelerinden bazıları şunlardır;
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Şekil 6.9. 3x3’ lük toplamı 0 olan Laplacian filtre örnekleri (Gonzalez and Woods,
2003).

6.1.4. Ortanca (Medyan) Filtre
Görüntüdeki

gürültüleri

gidermeye

yarayan

doğrusal

olmayan

filtrelerdir.

Görüntülerdeki gürültüleri giderirken kenar bilgisini de korur. Pencere içerisine düşen
yoğunluk değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır ve sıralanan değerlerden ortadaki alınarak
pencerenin merkezindeki elemanın yerine yazılır. Ortanca filtre ile tek satır veya tek sütundan
oluşan pencereler kullanarak yatay veya düşey yönde filtreleme gerçekleştirilebilir (Liu and
Mason, 2009).

6.2. Morfolojik Operasyonlar
122

Morfolojik operasyonlar uzaktan algılanmış görüntülerden anlamlı bilgiler çıkartılması
için kullanılırlar. Morfolojik operasyonlar belirli şekillerdeki piksel topluluklarından oluşan
‘yapı elemanları (structuring element)’ kullanarak görüntüdeki nesnelerin geometrik ilişkilerini
inceler (Aytekin and Ulusoy, 2011). Yapı elemanları disk, çizgi veya kare gibi geometrik
şekillerdir. Aşınma (erosion), genleşme (dilation), açınım (opening) ve kapanım (closing) en
çok kullanılan matematiksel morfolojik operatörlerdir. Morfolojik operatörler yapı
elemanlarını ikili görüntüler üzerinde gezdirerek nesneler arasındaki ilişkileri irdelerler.

Şekil 6.10. Morfolojik operasyonlardaki ‘uymak’, ‘vurmak’ ve ‘kaçırmak’ durumları

Yapı elemanlarının görüntü üzerinde gezdirilirken karşılaştıkları üç durum vardır:
uymak (fit), vurmak (hit) ve kaçırmak (miss). Yapı elemanının bütün pikselleri görüntü
nesnesine denk geliyorsa ‘uymak’, yapı elemanının herhangi bir pikseli görüntü nesnesine denk
geliyorsa ‘vurmak’ ve yapı elemanının hiçbir pikseli görüntü nesnesine denk gelmiyorsa
‘kaçırmak’ durumları meydana gelir. Bu üç durum Şekil 6.10’ da gösterilmiştir.

6.2.1. Aşınma
Bu operatör görüntüdeki nesnelerin kenarlarını erozyona uğratır. Görüntüdeki
nesnelerin boyutlarını küçültür. Aşınma işlemini gerçekleştirmek için yapı elemanının bütün
piksellerinin görüntü nesnesine tamamen uyması gerekmektedir. Uyumun gerçekleştiği yapı
elemanı konumunun merkezindeki pikselin değeri ‘1’ yapılır, diğerleri ‘0’ olur. Şekil 6.11’ de
Aşınma operatörüne ait bir örnek gösterilmiştir.
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Şekil 6.11. Örnek bir Aşınma işlemi

6.2.2. Genleşme
Bu operatör görüntü nesnelerini kenarlarından genişletir. Genleşme ile görüntüdeki
nesnelerin boyutları büyür. Eğer yapı elemanının herhangi bir pikseli görüntü nesnesine ait
piksellerden herhangi birine denk geliyorsa yapı elemanının o konumundaki merkez elemanı
‘1’ yapılır, diğerleri ‘0’ yapılır. Genleşme işlemi genelde görüntü nesneleri içindeki boşlukların
doldurulmasında kullanılır. Şekil 6.12’ da Genleşme operatörüne ait bir örnek gösterilmiştir.

Şekil 6.12. Örnek bir Genleşme işlemi

6.2.3. Açınım
Bir yapı elemanı ile görüntüye önce aşınma sonra da genleşme operatörlerinin
uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Açınım işlemi yapı elemanından daha az sayıda piksele sahip
olan piksel gruplarını yok eder. Açınım işlemi ile görüntü nesnelerindeki ince çizgiler kaldırılır
ve nesnelerin keskin detayları yumuşatılır (Perihanoğlu, 2015). Şekil 6.13’ de Açınım
operatörüne ait bir örnek gösterilmiştir.
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Şekil 6.13. Örnek bir Açınım işlemi

6.2.4. Kapanım
Açınım işleminin tam tersidir. Yani bir görüntüye önce genleşme sonra da aşınma
işleminin uygulanmasıdır. Kapanım operatörünün temel görevi görüntüdeki boşlukları
doldurmaktır. Kapanım işlemi ile görüntü nesnelerindeki küçük girintiler ve körfezler ortadan
kaldırılır, delikler yok olur (Perihanoğlu, 2015). Şekil 6.14’ de Kapanım operatörüne ait bir
örnek gösterilmiştir.

Şekil 6.14. Örnek bir Kapanım işlemi
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Uygulamalar
Sizin seçeceğiniz bir UA veya CBS yazılımında daha önce indirmiş olduğunuz
Landsat-8 görüntüsüne farklı filtreler uygulayınız ve her bir filtrenin görüntü üzerindeki
etkisini gözlemleyin.
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Uygulama Soruları
Uyguladığınız filtrelerde pencere boyutları büyüttüğünüz zaman (örneğin 5x5, 7,7,
9x9 gibi) filtrenin etkisi nasıl değişiyor? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde başlıca uzamsal iyileştirme yöntemlerinden görüntü filtreleme ve
morfolojik operasyonlar konusu işlenmiştir. Bir görüntüye seçilen bir filtrenin nasıl
uygulanacağı, uygulandıktan sonra yoğunluk değerleri üzerinde nasıl değişiklikler yaptığı
sayısal örnekler vererek açıklanmıştır. Ayrıca her bir filtrenin ne amaçla uygulanabileceği de
belirtilmiştir. Ayrıca Morfolojik operasyonla yine görüntünün içeriğini uzamsal anlamda
istenilen detay seviyesine getirmek amaçlı kullanılan aşınma, genleşme, açınım ve kapanım
morfolojik operatörleri örneklerle açıklanmış, operatörlerin raster bir görüntüde ne gibi
sonuçlar ortaya koyduğu şekillerle gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Görüntüdeki uzamsal frekansı düşürerek görüntüyü bulanıklaştıran filtrelere ...............
denir.
2) Yüksek yoğunluk değerine sahip bir piksel daha düşük yoğunluk değere sahip pikseller
tarafından çevrelendiğinde ................ filtre uygulanırsa yüksek yoğunluk değerine sahip
olan pikselin değeri daha da artar.
3) Laplacian filtreleri en yaygın kullanılan .............. filtrelerdendir.
4) Yapı elemanının bütün pikselleri görüntü nesnesine denk geliyorsa .........., yapı
elemanının herhangi bir pikseli görüntü nesnesine denk geliyorsa ........... durumu
meydana gelir.
5) Yapı elemanının hiçbir pikseli görüntü nesnesine denk gelmiyorsa .............. durumu
meydana gelir.
6) Görüntüdeki nesnelerin kenarlarını erozyona uğratarak görüntüdeki nesnelerin
boyutlarını küçülten morfolojik operasyona .........denir.
7) Görüntüdeki nesnelerin kenarlarından kalınlaştırarak
boyutlarını büyüten morfolojik operasyona .........denir.

görüntüdeki

nesnelerin

8) Bir yapı elemanı ile görüntüye önce aşınma sonra da genleşme operatörleri uygulanarak
gerçekleştirilen morfolojik operasyona .........denir.
9) Bir yapı elemanı ile görüntüye önce genleşme sonra da aşınma operatörleri uygulanarak
gerçekleştirilen morfolojik operasyona .........denir.
10) Laplacian filtreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlistir?
ABCDE-

Kenar bulucu filtrelerdir.
Görüntüdeki kontrastı arttırırlar.
Kenar haricindeki detayları yutarlar.
Bütün yönlerdeki kenarları bulurlar
uzamsal frekansı düşürerek görüntüyü bulanıklaştırır

Cevaplar
1) alçak geçiren filtre , 2) yüksek geçiren filtre, 3) toplamı sıfır olan, 4) uymak,
vurmak, 5) kaçırmak, 6) aşınma, 7) genleşme, 8) açınım, 9) kapanım, 10) E
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7. GEOMETRİK VE ATMOSFERİK DÜZELTME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1. Geometrik Düzeltme
7.1.1. 2-Boyutlu Genel Polinom Dönüşümü
7.1.2. Yoğunluk Değer Enterpolasyonu
7.2.Atmosferik Düzeltme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Uydu görüntüleri CBS yazılımında açılınca çoğu zaman diğer katmanlar ile neden üstü
üste çakışmaz?
2. Uydu görüntüleri istenilen bir koordinat sistemine nasıl sahip olabilir?

3. Uydu görüntülerine neden atmosferik düzeltme yapmak gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Geometrik
Düzeltme

Görüntülerin koordinatlarının nasıl
istenilen başka bir koordinat
sistemine
dönüştürülebileceği
kavranacak

Atmosferik
Düzeltme

Uydu
görüntülerinin
atmosferik düzeltmeye
duydukları anlaşılacak

neden
ihtiyaç

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
En basit yöntemlerden olan polinom
dönüşümleri
ile
görüntünün
rektifikasyonunun
veya
registrasyonunun nasıl yapılabileceği
matematiksel teorisi ile birlikte
anlatılarak anlaşılması sağlanacak
Farklı
atmosferik
düzeltme
yöntemleri ve nasıl uygulandıkları
anlatılarak konunun anlaşılması
sağlanacak.
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Anahtar Kavramlar

1. Rektifikasyon
2. Registrasyon
3. Afin dönüşümü
4. Karesel Ortalama Hata
5. Atmosferik düzeltme
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Giriş
Bir CBS uygulamasında uydu görüntülerinin geometrik olarak düzeltilmesi en önce
yapılması gereken ön işlemlerden bir tanesidir. Kullanılacak uydu görüntüsünün CBS’de
bulunan diğer verilerle birlikte işlenebilmesi için, başka bir deyişle tüm katmanların üst üste
çakışabilmeleri için, uydu görüntüsünün diğer verilerin sahip olduğu koordinat sistemine
dönüştürülmeleri gerekir.
Pasif Uzaktan Algılama sistemleri nesnelerden yansıyan Güneş ışığını algılayarak
görüntü oluştururlar. Fakat, Güneş’ten gelen ışınlar atmosferden geçip görüntülenecek alana
ulaşır ve yansıyan ışık tekrar atmosferden geçerek görüntüyü oluşturacak algılayıcıya ulaşır.
Güneş ışığı atmosferdeki küçük çaplı parçacıklara çarparak saçılmaya uğrar. Ayrıca
atmosferdeki bazı gazlar nedeniyle Güneş ışığının bir bölümü emilir. İşte atmosferik düzeltme
işlemi atmosferde oluşan bu saçılma ve emilme olaylarının etkilerini ortadan kaldırarak yüzey
yansıma değerlerine ulaşılmasını, bu sayede de görüntünün daha gerçekçi hale gelmesi sağlar.
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7.1. Geometrik Düzeltme
Uzaktan algılanmış görüntüler ham halleriyle harita olarak kullanılamazlar. Bunun
nedeni görüntülerin çekim anında gerçekleşen bazı sistematik veya sistematik olmayan
hatalardır. Uzaktan algılanmış görüntülerin herhangi bir CBS uygulamasında altlık olarak
kullanılabilmesi için belirli bir koordinat sisteminde tanımlanmış olmaları gerekmektedir.
Ayrıca farklı algılayıcılardan elde edilen görüntülerin bir arada kullanılmasına gerek
duyulduğunda bütün görüntülerin aynı koordinat sisteminde olması gerekmektedir. Uzaktan
algılanmış görüntülerin tanımlı bir koordinat sistemine belli bir ölçek dahilinde belli geometrik
dönüşümler yardımıyla izdüşürülmesine geometrik düzeltme denir. Geometrik düzeltme temel
işlem adımları şunlardır:
• Dönüşüm yapılacak olan koordinat sistemi belirlenir.
• Geometrik dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olan yer kontrol
noktaları belirlenir. Yer kontrol noktaları arazideki konumu bilinen kontrol noktalarıdır.
• Yer kontrol noktaları kullanılarak belirlenen dönüşüm yöntemine göre dönüşüm
gerçekleştirilir. Bu işleme konumsal enterpolasyon da denir.
• Elde edilen görüntünün her bir pikseline yeniden örnekleme yöntemlerinden biri ile
yoğunluk değeri ataması yapılır. Bu işleme de yoğunluk enterpolasyonu denir.
Geometrik düzeltme iki şekilde gerçekleştirilir; rektifikasyon ve registrasyon.
Rektifikasyon bir görüntünün yeryüzündeki koordinatları belirlenmiş yer kontrol noktaları veya
haritalar yardımıyla koordinatlandırılmasıdır (Schowengerdt, 2007). Registrasyon ise bir
görüntünün daha önceden koordinatlandırılmış başka bir görüntü yardımıyla
koordinatlandırılmasıdır (Mather, 1999). Registrasyon gerçekleştirilirken her iki görüntüde de
ortak olan noktalar (yol kesişimi, bina köşesi gibi belirgin noktalar) belirlenir. Dönüşüm bu
ortak noktalar aracılığıyla yapılır.
Geometrik dönüşümdeki temel amaç görüntü ile arazi koordinatları arasındaki ilişkinin
kurulmasıdır. Geometrik dönüşümün işlem adımları şu şekildedir:
• Doğrusal veya doğrusal olmayan dönüşüm modellerinden biri seçilir.
• Dönüşümde kullanılan yer kontrol noktalarının hatalarını en küçük yapan dönüşüm
katsayıları belirlenir. Bu işlem için genellikle En Küçük Kareler yöntemi kullanılır.
• Noktalardaki konum hataları analiz edilir.
o Eğer konum hatasının çoğu az sayıdaki yer kontrol noktalarından
kaynaklanıyorsa yer kontrol noktalarının koordinatları ve görüntüdeki
konumları kontrol edilmelidir.
o Yer kontrol noktalarından birinin veya birkaçının konumları ile ilgili şüphe
duyuluyorsa bu noktalar çıkartılarak geometrik dönüşüm tekrar yapılır.
• Konum hataları yine de fazla ise farklı bir geometrik dönüşüm modeli seçilir. Bu gibi
durumlarda genellikle daha yüksek dereceli polinomlar kullanılır.
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7.1.1. İki Boyutlu Genel Polinom Dönüşümü
Görüntü ile arazi koordinatları arasındaki ilişkinin modellenmesinde kullanılır. Polinom
eşitliğinin derecesi polinom içerisindeki en yüksek üs değeri ile ifade edilir. Teorik olarak
yüksek dereceli polinomlar geometrik bozulmaları daha fazla başarıyla modeller. Ancak yüksek
dereceli polinomlar yer kontrol noktalarının çevresindeki geometrik bozuklukları
gidermelerindeki başarıyı daha uzak bölgelerde gösterememektedirler. Yüksek dereceli
polinomların bir diğer dezavantajı ise uygulanışlarının daha uzun zaman almasıdır. Bu nedenle
polinomların derecelerinin çok yüksek olmamasına özen gösterilmelidir. 𝑡. dereceden 2 boyutlu
genel polinom dönüşümü şu şekilde tanımlanmıştır (İnce vd., 2005):
𝑋 = 𝑎W + 𝑎X 𝑥 + 𝑎Y 𝑦 + 𝑎Z 𝑥 Y + ⋯ + 𝑎\ 𝑦 ]
𝑌 = 𝑏W + 𝑏X 𝑥 + 𝑏Y 𝑦 + 𝑏Z 𝑥 Y + ⋯ + 𝑏\ 𝑦 ]

(7.1)

7.1.1.1. Afin Dönüşümü
Eşitlik 7.1’ de verilen bağıntıdaki 1. derece katsayıları Afin dönüşümünü meydana
getirmektedir. Eğer arazi düze yakınsa ve topoğrafya çok değişken değilse Afin doğrusal
dönüşümü kullanılır. Afin dönüşümü bağıntısı şu şekildedir:
𝑋 = 𝑎W + 𝑎X 𝑥 + 𝑎Y 𝑦
𝑌 = 𝑏W + 𝑏X 𝑥 + 𝑏Y 𝑦

(7.2)

Afin dönüşümü 6 bilinmeyenlidir. Bir başka deyişle Afin dönüşümü 6 çeşit bozulmayı
modeller. Bunlar; x ve y yönündeki öteleme, x ve y yönündeki ölçek değişimi, koordinat
sistemleri arasındaki dönüklük ve kırpma etkisidir (skew). Bu nedenle koordinatı bilinen 3
nokta çözüm için gereklidir. Dengelemeli çözüm için ise en az 4 nokta gerekir. Afin dönüşümü
eksenler arasındaki ölçek ve dönüklüğü dikkate almasından dolayı görüntüdeki açıları korumaz,
bu da dönüşümden önceki şekillerin dönüşümden sonraki şekillere benzememesine neden olur
(Ünsal, 2009).

7.1.1.2. Geometrik Dönüşüm Katsayılarının Kontrolü
Gerçekleştirilen geometrik dönüşümden sonra dönüşüm katsayılarının kontrolünün
yapılması şarttır. Bunun için her bir yer kontrol noktası için konum hatası hesaplanır. Konum
hatası bir noktanın orijinal görüntüdeki koordinatları (𝑥`ab , 𝑦`ab ) ile dönüşümden sonra bulunan
koordinatları ( 𝑥′, 𝑦′ ) kullanılarak hesaplanır. Karesel Ortalama Hata (KOH) formülü şu
şekildedir:
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𝐾𝑂𝐻 = fg𝑥 h − 𝑥`ab i + g𝑦 h − 𝑦`ab i
Y

Y

(7.3)

Tüm noktalar kullanılarak toplam KOH değeri hesaplanır. Eğer hesaplanan toplam
KOH değeri kullanıcı tarafından önceden belirlenen KOH eşik değerinden büyük çıkarsa en
büyük hatayı veren yer kontrol noktası silinir ve dönüşüm tekrar yapılır. Dönüşümden sonra
tekrar toplam KOH hesaplanır. Bu işlem toplam KOH kullanıcının belirlediği KOH eşik
değerinden küçük çıkıncaya kadar devam eder. Genellikle KOH'un yarım piksel civarında
olması, 1 piksel boyutunu da geçmemesi istenilen durumdur.

7.1.2. Yoğunluk Değeri Enterpolasyonu
Uzaktan algılanmış görüntülerin geometrik olarak düzeltilmesinden sonra her bir piksel
konumuna yoğunluk değeri ataması yapılmalıdır. Yoğunluk değeri enterpolasyonu için en fazla
kullanılan yöntemler en yakın komşu, bilineer ve bikübik enterpolasyon yöntemleridir.

7.1.2.1. En Yakın Komşu Enterpolasyon Yöntemi
Bu yöntemde yoğunluk değeri hesaplanmak istenen noktanın çevresindeki en yakın dört
noktanın yoğunluk değerleri ve bu noktalara olan uzaklıklar kullanılarak yoğunluk değeri
ataması yapılır. Yoğunluk değeri ataması yapılacak olan noktanın yoğunluk değeri 4 komşu
noktadan en yakın olan noktanın yoğunluk değeri olarak belirlenir. En Yakın Komşu yöntemi
ile ilgili bir örnek Şekil 7.1’de verilmiştir.

Şekil 7.1. En Yakın Komşu enterpolasyonu
Şekil 7.1 incelendiğinde P noktasına en yakın olan noktanın 92 yoğunluk değerli nokta
olduğu gözükmektedir. Bu nedenle P noktasının yoğunluk değeri 92 olarak belirlenir. En Yakın
Komşu yöntemi görüntüdeki yoğunluk değeri yapısını korur.
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7.1.2.2. Bilineer Enterpolasyon Yöntemi
Bu yöntemde de yoğunluk değeri hesaplanmak istenen noktanın çevresindeki en yakın
dört noktanın yoğunluk değerleri ve bu noktalara olan uzaklıklar kullanılarak yoğunluk değeri
ataması yapılır. Ancak bu yöntemde yoğunluk değeri hesaplanmak istenen nokta ile ona en
yakın olan 4 nokta arasındaki uzaklıklar da hesaplamaya dahil edilir. Bilineer Enterpolasyon
formülü şu şekildedir:
𝑌𝑒𝑛𝑖 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 =

t

o

pq

s
uvX rq

t

o

X

uvX rq

s

(7.4)

Burada, 𝐺u çevreleyen 4 noktanın yoğunluk değerini ve 𝐷u ise P noktası ile çevredeki
4 nokta arasındaki uzaklıkları ifade eder. Bilineer Enterpolasyon yöntemi görüntüdeki
yoğunluk değeri geçişlerini yumuşatır.

7.1.2.3. Bikübik Enterpolasyon Yöntemi
Bu yöntem Bilineer Enterpolasyon yöntemine çok benzerdir. Bilineer Enterpolasyon
yönteminden tek farkı çevredeki 16 adet en yakın pikselin yoğunluk değerini kullanmasıdır.
Bikübik Enterpolasyon formülü şu şekildedir:
𝑌𝑒𝑛𝑖 𝐺𝑟𝑖 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟 =

Xx

o

pq

s
uvX rq

Xx

o

X

uvX rq

s

(7.5)

Burada, 𝐺u çevreleyen 16 noktanın yoğunluk değerini ve 𝐷u ise P noktası ile çevredeki
16 nokta arasındaki uzaklıkları ifade eder.

7.2. Atmosferik Düzeltme
Atmosferde bulunan gazlar, parçacıklar ve bulutlar güneş ışımalarının (solar irradiance)
saçılımına, emilmesine ve yansıtılmasına yol açarak yeryüzü nesnelerinden yansıtılan
radyasyonu etkiler. Bu gibi durumlarda algılayıcılara gelen elektromanyetik radyasyon gelmesi
gereken radyasyon miktarından farklılıklar gösterir ve bu durum algılayıcılar tarafından üretilen
görüntülerin yoğunluk değerilerinde değişimlere neden olur. Bu nedenle uzaktan algılanmış
görüntülerdeki atmosfer kaynaklı hataların modellenerek giderilmesi gerekmektedir.
Atmosfere meydana gelen saçılma ışığın dalga boyuna ve ışığın çarptığı nesnenin çapına
gore üç farklı isim almaktadır. Bunlar:
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•
•
•

Rayleigh Saçılımı
Mie Saçılımı
Seçici Olmayan Saçılımdır.

Rayleigh Saçılımı: Atmosferde yüksek kesimler genellikle daha temiz ve bulutludur,
aksine yeryüzüne yaklaştıkça atmosfer kirlenir ve bulutsuzlaşır. Saçınım atmosferdeki gazlar
ve partiküller sebebiyle oluşur ve atmosfere giren enerjinin dalga boyuna göre değişir. Rayleigh
saçılımı eğer atmosferdeki parçacıkların çapı gelen ışığın dalga boyundan küçükse oluşur.
Dalga boyu küçüldükçe saçınım artar. Yeryüzünden 9-10 km yüksekte daha etkindirler.
Atmosferdeki moleküller kısa dalga boylu enerjinin daha fazla saçılmasına sebep olur. Daha
kısa dalga boyuna sahip mavi ışık kırmızı ışıktan 4 kat daha fazla saçılmaktadır. Bu yüzden
gökyüzü öğle vakti mavi renkte görünmektedir. Havadaki toz ve duman kısa dalga boylu
enerjinin daha fazla saçılmasına sebep olur. Bu durumda saçılma ışığın gidiş yönünde daha
etkindir. Bu yüzden özellikle gün doğumu ve gün batımında ışık atmosfere neredeyse paralel
girer ve atmosferdeki aldığı yol uzar. En uzun dalga boylu ışık en son saçılıma uğrar ve bu
yüzden gökyüzü kırmızı veya kızılımsı görünür.
Mie Saçılımı: Yerden 0-5 km yükseklikte oluşur. Sebebi toz, polenler, duman ve su
zerreleridir. Eğer atmosferdeki parçacıkların çapı hemen hemen gelen ışığın dalga boyuna
eşitse oluşur. Etkileri genelde ışığın dalga boyuna bağlıdır ve genelde insan gözünün
görebildiği dalga boylarında etkilidir. Rayleigh saçılımından etkilenen ışıktan daha uzun dalga
boyuna sahip ışıklarda görülür, bulutlu ve kapalı günlerde etkisi artar.
Seçici olmayan Saçılım: Yeryüzüne çok yakın mesafelerde oluşur. Eğer atmosferdeki
parçacıkların çapı gelen ışığın dalga boyundan çok büyükse oluşur. Oluşumunun sebebi
havadaki su zerreleri ve sistir. Seçici olmayan saçınım adını tüm dalga boylarını eşit oranda
yansıtmasından alır. 2. Hafta konuları arasında “insan renkleri nasıl görür? Sorusunun cevabını
verirken eğer bir nesne tüm dalga boylarındaki ışığı eşit yansıtırsa o nesne beynimiz tarafından
beyaz algılanır demiştik. İşte bu sebepten dolayı sis ve bulutlar bize beyaz ya da yoğunluk gibi
görünür, çünkü seçici olmayan saçılım sebebiyle mavi, yeşil ve kırmızı ışıklar yaklaşık eşit
miktarda saçılır.
Emilme: Soğurulma olarak ta tabir edilen emilme Genelde atmosferdeki üç gaz
sebebiyle oluşur. Bunlar ozon, karbondioksit ve su buharıdır. Ozon mor ötesi ışığı emer.
Karbondioksit gazı ise yüzeye yakın bölgede uzak kızıl ötesi (13-17.5 mikrometre dalga
boyundaki) enerjiyi emer. Bu bölge termal ısı bölgesini içermektedir. Su buharı ise yüzeye çok
yakın kısımlarda etkilidir. Daha çok nemli bölgelerde etkilidir. Dalga boyu 5.5-7 mikrometre
aralığında ve 27 mikrometrenin üzerinde en etkindir.
Atmosferik düzeltme elektromanyetik radyasyondaki emilme ve saçılım etkilerinin
giderilmesinin yanı sıra sistem geometrisinden kaynaklanan radyometrik kalibrasyon ve
normalizasyon etkilerinin giderilmesini de içerir. Uygulamalarda atmosferik düzeltme
aşamasında temel radyometrik etkiler normalize edilir (Gomarasca, 2009).
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Basit, her durum için doğru sonuç veren ve sıklıkla kullanılan bir atmosferik düzeltme
yöntemi yoktur. Belli problem türleri için ve belli hassasiyetler için geliştirilmiş çeşitli
atmosferik düzeltme yöntemleri mevcuttur. Atmosferik düzeltme yöntemleri iki grupta
toplanabilir: (1) radyasyon transfer fiziğine dayalı modeller, (2) görüntü tabanlı modeller
(Gomarasca, 2009).
1. grupta yer alan modeller elektromanyetik radyasyonun atmosferdeki yayılımı ile ilgili
denklemleri çözer. Bu modeller görüntünün çekim anında ölçülen atmosferin optik özelliklerine
ihtiyaç duyarlar. Bu işlemler çoğu zaman pahalıdır ve yaygın olarak kullanılamayacak kadar
karmaşıktır. Bu modellerin en büyük dezavantajı algılayıcının her bir geçişi için atmosferik
parametrelerin ölçümüne ihtiyaç duymalarıdır (Gomarasca, 2009).
Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için atmosferik özelliklerin görüntülerden elde
edildiği atmosferik düzeltme yöntemleri geliştirilmiştir. Anlaşılacağı üzere bu tür görüntü
tabanlı modeller radyasyon transfer fiziğine dayalı modellere göre daha düşük doğruluklarda
sonuçlar üretir. Ancak, görüntü tabanlı modeller daha yaygın olarak kullanılırlar ve görüntü
çekim anındaki atmosferik özelliklerin bilinmediği durumlarda radyasyon transfer fiziğine
dayalı modeller için alternatif bir yöntem olarak kullanılabilirler. En yaygın olarak kullanılan
görüntü tabanlı yöntemlerden biri karanlık piksel (dark pixel) yöntemidir. Bu yöntem görüntüde
en az bir pikselin yansıma (reflectance) değerini sıfır kabul eder. Bu pikselin radyansı yalnızca
bütün görüntü piksellerinden türetilen atmosferik bileşene bağlıdır (Gomarasca, 2009).
Örneğin, su kızıl ötesi bölgede hiç neredeyse hiç yansıma yapmaz. O yüzden kızılötesi bantta
göl gibi sudan oluşan bir nesneye ait piksellerin 0 yada ona çok yakın değerler üretmesi
beklenir. Görüntüde eğer suya ait pikseller 0'dan yüksek değerlere sahipse aradaki fark tespit
edilir ve görüntünün tamamı atmosferik olaylardan eşit şekilde etkilenmiştir varsayımı ile bu
fark görüntüdeki tüm piksellerden çıkarılır. Bu sayede saçılım ve emilme olaylarının etkisi
azaltılır. Birçok uzaktan algılama uygulaması yüzey yansıma değerlerinin hesaplanmasını
gerektirir.
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Uygulamalar
Hangi tür CBS uygulamalarında uydu görüntülerine mutlaka geometrik ve atmosferik
düzeltme yapmak gerekir? Bir örnek uygulama düşününüz.
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Uygulama Soruları
Düşündüğünüz bu uygulamada uydu görüntülerine geometrik ve atmosferik düzeltme
yapmamış olsaydınız sonuçlar bundan nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uzaktan algılanmış görüntülerin herhangi bir CBS uygulamasında altlık
olarak kullanılabilmesi için ve farklı algılayıcılardan elde edilen görüntülerin bir arada aynı
koordinat sisteminde kullanılabilmesi için yapılması gereken geometrik düzeltme konusu çok
karmaşık yöntemlere ve çok detaya girmeden üst görüş olarak verilmiştir. Yine uydu
görüntülerine uygulanması gereken önişlemlerden olan ve bir çok CBS projesi için
uygulanması mutlaka gereken atmosferik düzeltme konusu yine çok fazla detaya girilmeden
özet bir şeklide anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Uzaktan algılanmış görüntülerin tanımlı bir koordinat sistemine belli bir ölçek dahilinde
belli geometrik dönüşümler yardımıyla izdüşürülmesine ........ denir.
2) Bir görüntünün yeryüzündeki koordinatları belirlenmiş yer kontrol noktaları veya
haritalar yardımıyla koordinatlandırılmasına ..........denir
3) Bir görüntünün daha önceden koordinatlandırılmış başka bir görüntü yardımıyla
koordinatlandırılmasına ........... denir.
4) Yer kontrol noktaları kullanılarak belirlenen dönüşüm yöntemine göre dönüşüm
gerçekleştirilmesi işlemine ................... denir.
5) Elde edilen görüntünün her bir pikseline yeniden örnekleme yöntemlerinden biri ile
yoğunluk değeri atanması işlemine ................... denir. yapılır.
6) .............. saçılımı eğer atmosferdeki parçacıkların çapı gelen ışığın dalga boyundan
küçükse oluşur.
7) ............. saçılımı eğer atmosferdeki parçacıkların çapı hemen hemen gelen ışığın
dalga boyuna eşitse oluşur.

8) ............. saçılım Eğer atmosferdeki parçacıkların çapı gelen ışığın dalga boyundan çok
büyükse oluşur.
9) Yoğunluk değeri ataması yapılacak olan noktanın yoğunluk değeri 4 komşu noktadan
en yakın olan noktanın yoğunluk değeri olarak belirleniyorsa bu yönteme..........denir.
10) Afin dönüşüm kaç bilinmeyenlidir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

Cevaplar
1) geometrik düzeltme, 2) rektifikasyon, 3) registrasyon, 4) konumsal
enterpolasyon, 5) yoğunluk enterpolasyonu, 6) Rayleigh, 7) Mie, 8) Seçici
olmayan, 9) En yakın komşu yöntemi, 10) D
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8. ARCGIS YAZILIMINDA TEMEL GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1.1. ArcGIS Yazılımında Temel Görüntü İşleme Uygulaması
8.1.2. Görüntü kesme
8.1.3. Bandların Birleştirilmesi (Layer Stack)
8.1.4. Görüntünün Yalancı (False Color) ve Gerçek Renklerde (True Color)
Gösterilmesi
8.1.5. Görüntünün Kontrastını Değiştirme ve Görüntü Filtreleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnternetten ücretsiz olarak Landsat-8 görüntülerini nasıl indirebilirim?
2. ArcGIS yazılımında Landsat-8 görüntülerini nasıl açarım?
3. ArcGIS yazılımında görüntünün belli bir bölümünü nasıl keserim?
4. ArcGIS yazılımında görüntüyü gerçek ve yalancı renklerinde nasıl açarım?
5. ArcGIS yazılımında görüntünün kontrastını değiştirmek mümkün müdür?
6. ArcGIS yazılımında görüntüye çeşitli filtreler uygulamak mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İndireilen Landsat-8 görüntüsünün
İnternetten
Landsat-8
ArcGIS
yazılımında
açılıp
İnternetten Landsat-8
görüntüsü nasıl indirileceği
işlenmesi ile elde edilen kazanım
Görüntüsü İndirmek
öğrenilecek
gelştirilecek
Verilen
uygulama
ile
Uygulama harici kendisi de
ArcGIS yazılımında uydu
yazılımın sunduğu farklı contrast
kontrastını
Kontrast iyileştime ve görüntülerinin
iyileştirme ve görüntü filtreleme
nasıl
değiştireceğini
ve
görüntü filtreleme
yöntemlerini deneyerek kazanımını
görüntü filtrelemenin nasıl
geliştirecek
yapılacağını öğrenecek
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Anahtar Kavramlar
1. Landsat-8
2. IKONOS
3. Kontrast

İyileştirme

4. Görüntü Filtreleme

150

Giriş
Bu Bölümde İnternetten ücretsiz olarak Landsat-8 görüntüsünü nasıl indireceğimizi,
indirdiğimiz bu görüntüyü ArcGIS yazılımında nasıl açabileceğimizi, görüntüde istediğimiz bir
bölgeyi nasıl kesip çıkarabileceğimizi, görüntünün bantlarını farklı sıralarda açarak nasıl gerçek
ve yalancı renklerde gösterebileceğimizi, bir uydu görüntüsünün kontrastını nasıl
değiştirebileceğimizi ve farklı filtrelerle nasıl filtreden geçirebileceğimizi gösteren uygulamalar
göreceğiz.
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8.1. ArcGIS Yazılımında Temel Görüntü İşleme Uygulaması

8.1.1. Ücretsiz Landsat Görüntüsü İndirme
İnternetten Landsat görüntüsü indirmek için USGS EarthExplore web ara yüzünü
kullanacağız. Verileri indirmek için https://earthexplorer.usgs.gov/ web sitesine giriniz ve
register kısmından kaydolunuz. Bu işlemlerden sonra aşağıdaki şekilde bir ara yüz görülecektir.

Şekil 8.1. EarthExplore web arayüzü
EarthExplore web arayüzü / coordinates kısmına çalışma bölgenizin koordinatlarını
girebilirsiniz. Ya da koordinatları bilmiyorsanız sol taraftaki haritadan çalışma bölgenizi
aşağıdaki gibi işaretleyebilirsiniz.
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Şekil 8.2. Görüntüsü indirilmek istenilen bölgenin seçilmesi
Daha sonra Data Sets kısmında Landsat/ Landsat Collection 1 Level -2(On-Demand)
seçilir ve Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level -1 kutucuğu işaretlenir. Additional Criteria kısmından
Land Cloud Cover’ Less than 10% ve Scene Cloud Cover’ı Less than 10% seçilir. Bu seçimi
maksimum %10 bulut içeren görüntüleri bulmak için yapmak gerekir. Bu işlemlerden sonra en
alttaki results butonuna tıklanarak arama kriterlerine uyan bütün görüntüler soldaki ekranda
listelenir (Şekil 8.3). Aşağıdaki bilgilere sahip;
ID:LC08_L1TP_173032_20180609_20180615_01_T1
Acquisition Date:09-JUN-18
Path:173
Row:32
Görüntüsünü indirmek istersek ekranda download options (
) butonuna tıklanır.
Açılan pencereden Level-1 GeoTIFF Data Product (944.4 MB) kısmının yanındaki Download
butonu tıklanır.
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Şekil 8.3. Arama kriterlerine uyan bütün görüntülerin listesi
Görüntüleri bilgisayarınıza indirdiğinizde Landsat 8 görüntüsüne ait bantlar Şekil
8.4’teki gibi ayrı ayrı dosyalar olarak kaydedilir.

Şekil 8.4. Bilgisayara indirilen Landsat-8 bantları
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Şekil 8.5’te Landsat-8’e ait her bir bantın adı, hangi dalga boyu aralığında olduğu ve
uzamsal çözünürlüğü gösterilmektedir.

Şekil 8.5. Landsat-8 bantları ve Özellikleri
İndirilen her bir Landsat-8 bantı tek tek ArcGIS 10.3 yazılımında add data butonu ile
ya da bantları ekrana sürükleyerek açılabilir.

8.1.2. Görüntü kesme
Yukarıda açıklandığı üzere indirilen ilk 9 bant ArcGIS yazılımında açılır. Daha sonra
menü kısmında farenin sağ tuşuna tıklayarak draw seçeneği seçilir. Açılan pencereden
rectangle seçeneği seçilir ve aşağıdakine benzer bir alan çevrilir.

Şekil 8.6. Görüntüde kesmek amaçlı istenilen bir alanın seçilmesi
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Daha sonra Windows/Image Analysis menüsüne girilir ve burada görülen 9 görüntü de
ctrl ve farenin sol tuşuna basarak seçilir. Son olarak Image Analysis menüsündeki clip
butonuna basılarak dikdörtgen alan olarak seçilen bölüm ana görüntüden kesilip çıkartılır.

Şekil 8.7. İstenilen bölgenin kesilip çıkartılması

8.1.3. Bandların Birleştirilmesi (Layer Stack)
Bu aşamada bilgisayarımıza ayrı dosyalar şeklinde indirilen Landsat-8 bantlarını
birleştirip tek bir dosya haline getireceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta birleştirilecek
bantları seçerken Şekil 8.5’te gösterildiği gibi aynı uzamsal çözünürlüğe sahip bantları
seçmektir. Yani biz bu uygulamada uzamsal çözünürlüğü (30m olan) bantları birleştireceğiz.
Bu bir pikselin arazide 30*30 m2’lik bir alan kapsadığı anlamına gelmektedir. Diğer 100 m
çözünürlükte olan Thermal Infrared bantları bu uygulamada kullanmayacağız. Daha yüksek
çözünürlüklü (15m) olan Pankromatik bandı (8. Band) da bant birleştirmede kullanmayacağız.
Bu işlem için Windows/Image Analysis menüsüne girip birleştirilecek bantlar
(1,2,3,4,5,6,7,9) ctrl ve farenin sol tuşuna basarak seçilir. Daha sonra Image Analysis menüsü
altındaki composite band butonu tıklanır.
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Şekil 8.8. Seçilen bantların Birleştirilmesi

8.1.4. Görüntünün Yalancı (False Color) ve Gerçek Renklerde (True
Color) Gösterilmesi
True color olarak bir uydu görüntüsünü ekranda göstermek için bu görüntünün hangi
bandının kırmızı, yeşil ve mavi olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bu aşamadan sonra
yazılımda kırmızı-kırmızı, yeşil-yeşil ve mavi-mavi şeklinde bu görüntü seçilirse bu işleme true
color gösterim denilmektedir. True color bizim doğada da gördüğümüz renk tonlarında
görüntüyü görmemiz anlamına gelmektedir. Bu işlemi yapabilmek için Şekil 8.9’da da
görüleceği üzere Table of contest kısmında Layers altında composite... ile devam eden
görüntüye sağ tıklanır ve açılan pencerede properties kısmı seçilir. Burada bant bilgileri
görülmektedir.
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Şekil 8.9. Açılan Görüntüde Kırmızı, Yeşil ve Mavi için hangi Bantların Kullanıldığını
Görebileceğimiz Layer Properties Penceresi

Şekil 8.5. incelenirse kırmızı, yeşil ve mavi bantların Landsat-8 uydusu için bant-4,
bant-3 ve bant-2 şeklinde olduğu görülür. Bu yüzden Layer properties penceresinde kırmızı,
yeşil ve mavi renkler için sırasıyla bant-4, bant-3 ve bant-2 ayarlanır ve Şekil 8.10’daki görüntü
elde edilir.

Şekil 8.10. False Color Landsat-8 Görüntüsü
Dikkat ederseniz Şekil 8.10’da gösterilen görüntünün gerçek olması gereken renklerde
olmadığı görülmektedir. Yani görüntü true color değil false color’dır. Normalde bu görüntünün
kırmızı, yeşil ve mavi renkler için sırasıyla bant-4, bant-3 ve bant-2 seçildiği için true color
olması gerekirdi. Demek ki bir yerde hata yapıldı. Hata bilgisayara tek tek indirilen bantların
birleştirilip tek bir görüntü dosyası haline getirilen adımda yapılmıştır. Şekil 8.8 tekrar
incelenirse birleştirme işlemi esnasında Landsat-9 bandının birinci bant, Landsat-7 bandının
ikinci bant, Landsat-6 bandının üçüncü bant, ..... Landsat-1 bandının sekizinci bant olarak
sıralandığı görülmektedir. Yani ArcGIS yazılımı bizim birleştirilmiş görüntü dosyamızda
Landsat-9 bandını Landsat-1 bandı olarak görmektedir. Bu da band-4, band-3 ve band-4
kombinasyonu ile gerçek renklerde görüntü elde edemememizin sebebidir. Buradan
anlaşılmaktadır ki, gerçekte kırmızı bant olan layer-4 bizim sırasız birleştirmemizde 5’ e denk
gelmektedir. Mavi aynı şekilde 6’ya ve Yeşil ise 7’ye karşılık gelmektedir. Dolayısıyla görüntü
kırmızı, yeşil ve mavi renkler için bant-5, bant-6 ve bant-7 sırasında açılırsa gerçek renkli
görüntüye ulaşılmış olur. Sonuç Şekil 8.11’de görülmektedir.
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Şekil 8.11. True Color Landsat-8 Görüntüsü
False color gösterim tarzı çeşitli nesnelerin daha iyi fark edilmesini sağlayabilmektedir.
Örneğin yeşil bitkiler en fazla yansımayı kızıl ötesi aralığında yapmaktadırlar. Bu nedenle
kırmızı kanala kızıl ötesi bandı vererek görüntü açıldığında (bizim görüntümüzde kızıl ötesi
bant Band-3’tür) Şekil 8.12’deki gibi normalde yeşil gördüğümüz yeşil bitkileri kırmızı renkte
görmüş olmaktayız..

Şekil 8.12. Kızıl ötesi bant kullanılarak elde edilen false color görüntü
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8.1.5. Görüntünün Kontrastını Değiştirme ve Görüntü Filtreleme
Bu uygulamada Landsat-8 görüntüsü yerine IKONOS çok bantlı görüntüsü
kullanılacaktır. Öncelikte IKONOS görüntüsü true color olarak ArcGIS yazılımında açılır
(Şekil 8.13).

Şekil 8.13. True Color IKONOS çok bantlı görüntü
Daha sonra Windows / Image Analysis tıklanarak Image Analysis penceresi açılır (Şekil
8.14).
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Kontrast
Değiştirme

Filtreleme
Menüsü

Şekil 8.14. Image Analysis Penceresi
Image Analysis penceresinde kontrast değiştirme ve filtreleme pencerelerinin aktif hale
gelebilmesi için Şekil 8.14’te turuncu okla gösterilen görüntü dosyasının üzerin tıklamak
gerekir. Ancak bu şekilde kontrast değiştirme (kırmızı okla gösterilen) ve filtreleme menüleri
(sarı okla gösterilen) aktif hale gelecektir. Bütün UA ve CBS yazılımları bir uydu görüntüsü
açarken kullanıcıya sormadan arka planda kontrast iyileştirme yapmaktadır. ArcGIS yazılımı
da aynı şekilde açtığımız görüntüye “percent clip” kontrast iyileştirme algoritmasını
uygulayarak görüntüyü açmıştır. Bunu Şekil 14’te kırmızı okla gösterilen kutucuğun içerinde
görmem mümkündür. Şekil 15’te hiç kontrast iyileştirme yapılmadan görüntünün ham haliyle
açıldığında nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Bu işlem Şekil 8.14’te kırmızı okla gösterilen
menüye tıklayıp çıkan seçeneklerden “none” seçilerek yapılabilir.
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Şekil 8.15. Kontrast İyileştirme Yapılmamış Ham Görüntü.

Görüldüğü üzere kontrast iyileştirme yapılmadan açılan uydu görüntüsünde renkler
soluk olarak görünmektedir. Eğer istenirse yine aynı menüden başka kontrast iyileştirme
yöntemleri de seçilebilir. Şekil 8.16’da “std-dev” yöntemi (siz bu yöntemi daha önce standart
sapma kontrast iyileştirme yöntemi olarak gördünüz) seçilerek yapılan kontrast iyileştirme
işleminin sonucu görülmektedir.

Şekil 8.16. Standart Sapma Kontrast İyileştirme Uygulanmış Görüntü
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ArcGIS yazılımı kullanıcıya sormadan kendisi 2 standart sapma kontrast iyileştirme
uygular. Eğer bunu değiştirmek isterseniz Şekil 8.16’da mavi okla gösterilen histogram şekline
tıklayıp, kırmızı okla gösterilen alana istediğiniz standart sapma değerini yazmanız gerekir.
Örneğin, 1 standart sapma kontrast iyileştirme sonucunu görmek istersen bu kutucuğa 1 yazır
“Enter” tuşuna basarsanız Şekil 8.17’yi elde etmiş olursunuz.

Şekil 8.17. 1 Standart Sapma Kontrast Germe

Görüntü Filtreleme ise Şekil 8.14’te sarı okla gösterilen menüden gerçekleştirilir. Şekil
18, Şekil 19 ve Şekil 20 sırasıyla keskinleştirme (Yüksek Geçiren Filtre), 5x5 Laplacian ve 5x5
bulanıklaştırma (Alçak Geçiren Filtre) filtrelerinin sonuçlarını sunmaktadır. Seçilen her bir
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farklı filtreleme seçeneğinin görüntüye uygulanabilmesi için filtre seçildikten sonra Şekil
8.18’te kırmızı okla gösterilen şekle mutlaka tıklanmalıdır.

Şekil 8.18. Keskinleştirme Filtresi (Yüksek Geçiren Filtre) Sonucu
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Şekil 8.19. 5x5 Laplacian Filtresi Sonucu

Şekil 8.20. 5x5 Alçak Geçiren Filtre Sonucu
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Uygulamalar
Bu bölümde yaptığımız uygulamanın aynısını kendi indireceğiniz bir Landsat-8
görüntüsü ile gerçekleştiriniz.
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Uygulama Soruları
Kendi uygulamanız esnasında ArcGIS yazılımının sunduğu diğer kontrast iyileştirme
ve görüntü filtreleme yöntemlerini denediğinizde görüntüden nasıl sonuçlar alıyorsunuz? İyi
ya da kötü manada elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde internetten ücretsiz olarak Landsat-8 görüntülerinin nasıl indirilebileceği
ve bu görüntünün ArcGIS yazılımında hem tek tek bantlar olarak hem de çok bantlı olarak nasıl
açılacağı gösterilmiştir. Ayrıca IKONOS çok bantlı uydu görüntüsü ile ArcGIS Image Analysis
menüsü kullanılarak kontrast iyileştirme uygulamasının nasıl yapılacağı ve ayrıca istenirse
görüntünün filtrelenerek nasıl keskinleştirilebileceği veya bulanıklaştırılabileceği anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. İnternetten ücretsiz Landsat görüntüsü USGS web sitesinden ............ara yüzü
kullanılarak indirilir.
2. Landsat-8 görüntüsü ..........çeşit farklı uzamsal çözünürlükte toplam ........bant
sunar.
3. ArcGIS yazılımında uydu görüntüsünün bir bölümünü kesip çıkartma işlemi
.......menüsünde gerçekleştirilir.
4. Tek tek bantlar birleştirilerek tek bir görüntü dosyası Image Analysis menüsünde
.......butonu ile gerçekleştirilir.
5. Bir uydu görüntüsü 11 bant bile olsa ancak bilgisayar monitöründe .......tanesi
kullanılarak renkli görüntü oluşturulur.
6. Bir uydu görüntüsü açıldığında görüntüdeki nesneler doğal renklerinde
görüntülenmiyorsa bu tür görüntülere .............görüntüler denir.
7. Bir uydu görüntüsü açıldığında görüntüdeki nesneler doğal renklerinde
görüntüleniyorsa bu tür görüntülere .............görüntüler denir.
8. ArcGIS yazılımı bir uydu görüntüsünü açtığında otomatik olarak ...........kontrast
iyileştirme algoritması uygular.
9. ArcGIS yazılımı standart sapma kontrast iyileştirmesini otomatik olarak .....standart
sapma olarak uygular.
10. Filtre uygulandığında orijinal görüntü bulanıklaşıyorsa ....... filtre uygulamış
demektir.

Cevaplar
1) EarthExplore, 2) 3 ve 11, 3) Image Analysis, 4) composite band, 5) 3, 6) false color,
7) true color, 8) percent clip, 9) 2, 10) alçak geçiren
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9. SPEKTRAL İYİLEŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Spektral İyileştirme
9.1.1. Ana Bileşenler Dönüşümü
9.1.1.1. Ana Bileşenler Dönüşümü ile Kontrast İyileştirme
9.1.1.2. Decorrelation Kontrast İyileştirme
9.1.2. Tasseled Cap Dönüşümü
9.1.3. RGB ve IHS Renk Uzayları Arasında Dönüşümler
9.1.3.1. RGB Uzayından IHS Uzayına Dönüşüm
9.1.3.2. IHS Uzayından RGB Uzayına Dönüşüm
9.1.3.3. IHS Renk Uzayı ile Kontrast İyileştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ana bileşenler dönüşümü ne anlama gelir?
2. Ana bileşenler dönüşümü ile bir görüntünün kontrastı nasıl değiştirilebilir?
3. Tasseled Cap dönüşümü nedir? Ne amaçla kullanılır?
4. Renk Uzayı ne demek?
5. Renk Uzayları arasında dönüşüm ne anlama geliyor?
6. RGB ve IHS renk uzayı ne demek?
7. Renk Uzayları arasında dönüşüm yapmak görüntünün kontrastını değiştirnede nasıl
kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Ana
Bileşenler Ana
Bileşenler
dönüşümünün
Ana Bileşenler
Dönüşümünün ne anlama görüntünün kontrastını iyileştirmede
Dönüşümü
geldiğinin kavranması
nasıl kullanılacağının öğrenilmesi
Renk Uzayları arasında nasıl dönüşüm
RGB ve IHS renk uzayı yapılacağının ve bu sayede görüntünün
Renk Uzayı
kavramlarının öğrenilmesi
kontrastının nasıl değiştirileceğinin
kavranması
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Anahtar Kavramlar
1. Ana Bileşenler Dönüşümü
2. Tasseled Cap Dönüşümü
3. Renk Uzayı
4. RGB Renk Uzayı
5. IHS Renk Uzayı
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Giriş
Spektral iyileştirme işlemi orijinal görüntüde her bir piksele ait yoğunluk değerinin bir
dönüşüm fonksiyonu yardımıyla değiştirilmesi, başka bir deyişle orijinal piksellerin renkleriyle
oynanması demektir. Spektral iyileştirme tekniklerinin amacı görüntüdeki detayların gözle çok
daha kolay yorumlanabilir hale getirilmesi ve aynı zamanda CBS uygulamalarında yapılan
analizlerde daha anlamlı sonuçlar üretilmesinin sağlanmasıdır. Spektral iyileştirme
tekniklerinin bir diğer kullanım yeri de çok bantlı ve hiper bantlı görüntülerde farklı bantlarda
toplanan tekrarlı bilginin azaltılarak görüntünün bant sayısının optimum seviyeye
düşürülmesidir. Ana bileşenler dönüşümü ve Tasseled Cap dönüşümü en yaygın kullanılan
spektral iyileştirme teknikleri arasında öne çıkmaktadır. Ayrıca renk uzayları ve bunlar arasında
yapılan dönüşümler kullanılarak ta görüntüler spektral anlamda iyileştirilebilmektedir.
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9.1. Spektral İyileştirme

9.1.1. Ana Bileşenler Dönüşümü
Uzaktan algılanmış görüntülerin komşu bantları arasında yüksek korelasyon
olabilir. Özellikle hiper spektral görüntülerde bu durumla sıklıkla karşılaşılır. Bu gibi
durumlarda görüntüye Ana Bileşenler Dönüşümü uygulanarak görüntü öz vektör uzayına
dönüştürülür. Dönüştürülen bu yeni uzayda bantlar arasındaki korelasyon minimize edilmiş
olur. Ana Bileşenler Dönüşümü çok/hiper bantlı görüntülerdeki detayların çok daha az sayıda
banda sahip görüntülerle temsil edilmesini sağlar. Ana Bileşenler Dönüşümü sonucu elde edilen
görüntünün ilk bandı görüntüdeki detayların oldukça büyük bir çoğunluğunu içerir. Ana
Bileşenler Dönüşümünün işlem adımları (Gonzalez and Woods, 2003);
• 𝑚 ve 𝑛 görüntünün satır ve sütun sayısı olmak üzere 𝑀 (𝑚 × 𝑛) adet piksel vektörü
oluşturulur.
• Bütün piksel vektörlerinin ortalama vektörü (𝑜) oluşturulur.
1
𝑜 = o 𝑥z
𝑀

(9.1)

1
𝐶# = o(𝑥z − 𝑜) (𝑥z − 𝑜)}
𝑀

(9.2)

{

zvX

•

Hesaplanan 𝑜 yardımıyla kovaryans matris (𝐶# ) oluşturulur.
{

zvX

•

Ana Bileşenler Dönüşümü bantlar arasındaki korelasyonu kaldırmak için yeni bir
kovaryans matris (𝐶% )’ yi bulmayı amaçlar. Bu nedenle şu dönüşümü gerçekleştirir:
𝑦z = 𝐴} 𝑥z

(9.3)

Buradaki 𝐴} ortogonal bir matristir. 𝐶# kovaryans matrisinin öz değer ve öz
vektörleri hesaplanır. En büyük öz değere ait olan öz vektör en yukarıda olacak şekilde öz
vektörler yukarıdan aşağıya doğru sıralanır (Gonzalez and Woods, 2003). Sıralanan bu öz
vektörlerden 𝐴} matrisi oluşturulur. 𝐴} matrisi Eşitlik 9.3’ te yerine konularak 𝑦z matrisi
hesaplanır. 𝑦z matrisinin ilk satırı en fazla varyansa sahip olan 1. ana bileşendir.
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9.1.1.1. Ana Bileşenler Dönüşümü ile Kontrast İyileştirme
Bu yöntemde kontrastı iyileştirilmek istenen görüntüye Ana Bileşenler Dönüşümü
uygulanır. Elde edilen 1. ana bileşenin kontrastı kontrast iyileştirme yöntemlerinden birine göre
iyileştirilir. Daha sonra kontrastı iyileştirilmiş 1. ana bileşen ile diğer ana bileşenlere ters Ana
Bileşenler Dönüşümü uygulanır. Bu sayede görüntünün yapısına fazla zarar verilmeden
kontrastı iyileştirilmiş olur. Ters Ana Bileşenler Dönüşümü şeklindedir.
𝑥z = 𝐴 𝑦z

(9.4)

9.1.1.2. Decorrelation Kontrast İyileştirme
Bu yöntem de kontrast iyileştirme Ana Bileşenler Dönüşümü ile elde edilen tüm ana
bileşenlere uygulanır. Daha sonra ters Ana Bileşenler Dönüşümü uygulanarak RGB uzayında
kontrastı iyileştirilmiş görüntü elde edilir (Schowengerdt, 2007). Bu yöntemin Ana Bileşenler
Dönüşümü ile Kontrast İyileştirmeden farkı ise bu yöntemde sadece ilk ana bileşene değil tüm
ana bileşenlere kontrast germe uygulanmasıdır. Decorrelation Kontrast İyileştirme yöntemi
görüntüdeki yoğunluk değerlerin dağılımı Gauss dağılımına yakınsa iyi sonuç verir (Mather,
1987).

9.1.2. Tasseled Cap Dönüşümü
Bu dönüşüm Kauth and Thomas (1976) tarafından Landsat MSS görüntüleri üzerinden
tarım arazilerinin izlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Dört adet MSS bandına doğrusal bir
dönüşüm uygulayarak dört adet yeni bileşen elde etmişlerdir. Bu bileşenlerden ilki yeşil
bitkilerin olmadığı alanların spektral imzalarından oluşturulan ‘parlaklık (soil brightness)’ dır.
İlk bileşene ortogonal olan bileşen ise ‘yeşillik (greenness)’ dir. Bu bileşen yeşil bitkilere ait
olan spektral bilgilerden elde edilir. 3. ve 4. bileşenler olan ‘sarılık (yellow stuff)’ ve ‘diğer
nesneler (non-such)’ indeksleri ilk iki bileşene ortogonaldir. Sarılık bileşeni yaşlanıp sararmaya
başlayan yeşil bitkilerin incelenmesinde kullanılır (Mather, 1987). Diğer nesneler bileşeni
atmosfer koşullarındaki değişimlere duyarlı olduğundan dolayı görüntülerin atmosferik
düzeltmelerinde kullanılabilirler (Mather, 1987; Lavreau, 1991). Tasseled Cap dönüşümünde
kullanılan katsayılar belli algılayıcılar için sabittir ve değişmez (Schowengerdt, 2007). Landsat
1 MSS bantları için türetilen Tasseled Cap dönüşüm katsayıları Tablo 9.1’ de gösterilmiştir.

Tablo 9.1. Landsat 1 MSS bantları için türetilen Tasseled Cap dönüşüm katsayıları
(Kauth and Thomas, 1976; Schowengerdt, 2007).
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Bileşenler
Parlaklık

Bant 1 Bant 2 Bant 3 Bant 4
0.433 0.632 0.586 0.264

Yeşillik

-0.290

-0.562

0.600

0.491

Sarılık
Diğer
nesneler

-0.829

0.522

-0.039

0.194

0.223

0.012

-0.543

0.810

9.1.3. RGB ve IHS Renk Uzayları Arasında Dönüşümler

9.1.3.1. RGB Uzayından IHS Uzayına Dönüşüm
RGB Uzayı İngilizce Red (kırmızı), Green (yeşil) ve Blue (mavi) kelimelerinin baş
harflerinden oluşmaktadır. RGB renk uzayı en yaygın olarak kullanılan renk uzaylarından bir
tanesidir. Fotoğraf makinenizle çektiğiniz üç bantlı renkli görüntüler RGB renk uzayında
oluşurlar. Bu uzayda R, G ve B bantları 0 orijin noktasında birleşen birbirine dik kartezyen bir
koordinat sistemi oluşturur. Eğer çektiğiniz görüntü 8-bit ise her bir eksen (bant) 0-255
arasında bölümlenmiştir. Dolaysıyla bu uzayda boyutları 0-255 arasında değişen bir küp oluşur
ve 2553 farklı renk bu küpün yüzeyinde veya içerisinde bir noktada oluşur. Orijin noktası 0
siyah rengi temsil ederken, (255,255,255) noktası (küpün en uzak köşesi) beyaz rengi temsil
eder. Bu üç eksen üzerinde değişik mesafelerde gezerek tüm renklere ulaşılmış olur.

IHS renk uzayında her bir renk I (intensity - yoğunluk), H (hue - ton) ve S (saturation renksel doygunluk) olmak üzere üç bileşenle temsil edilir. Yoğunluk bileşeni rengin
parlaklığıyla ilgilidir. Görüntünün karanlık ya da aydınlık olup olmadığını tespit etmekte
kullanılır. Yoğunluk bileşeni ölçülebilir fiziksel bir niceliktir. Ton bileşeni renklerdeki baskın
olan dalga boyunu ifade etmektedir (Mather, 1999; Yılmaz, 2012). Bir nesnenin rengini
söylediğimizde onun ton bileşeninden bahsetmiş oluruz. Renksel doygunluk bileşeni ise bir
rengin hangi oranda beyaz renk içerdiğini gösterir (Gozalez and Woods, 2003). IHS renk uzayı
ise literatürde farklı şekillerde temsil edilir. En yaygın kullanılan IHS renk uzayı koni
şeklindedir. Yoğunluk ekseni koninin yüksekliği boyuncadır ve yoğunluk değerleri bu
eksen üzerinde ilerledikçe değişir. Ton bileşeni açıdır ve koninin tabanın 0-3600 arasında
değişir. Saturation bileşeni ise koninin yarı çağı boyunca tanımlanmıştır. Bu üç bileşenle
oynayarak koninin yüzeyine ve içerisindeki her noktaya ulaşmak mümkün olur. Bu
şekilde bu üç bileşenle tüm renkler elde edilmiş olur.

RGB uzayından IHS uzayına dönüşüm için literatürde birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu
Nunez vd., (1999) tarafından geliştirilen dönüşüm yöntemi bu yöntemler arasında en çok
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kullanılanlardan biridir. Nunez vd., (1999) RGB uzayından IHS uzayına dönüşüm için mavi
ekseni ton değerinin hesaplanması için referans kabul etmişlerdir. Bu yaklaşıma göre 𝐾, 𝑌 ve
𝑀 bir pikselin kırmızı, yeşil ve mavi bantlardaki yoğunluk değerleri olmak üzere;
1
⎡
⎢√3
𝐼
⎢1
~𝑉X • = ⎢
𝑉Y
⎢√6
⎢1
⎣√2

1

√3
1

√6
−1
√2

1

⎤
√3 ⎥
−2⎥ 𝐾
⎥ ~𝑌•
√6 ⎥ 𝑀
0⎥
⎦

(9.4)

dönüşümü ile 𝑉X ve 𝑉Y hesaplanır. Hesaplanan bu değerler yardımıyla da 𝐻 ve 𝑆 şu
şekilde hesaplanır;
𝑉Y
𝐻 = atan ' .
𝑉X
(9.5)
𝑆 = f𝑉X Y + 𝑉Y Y

Gonzalez and Woods (2003) RGB uzayından IHS uzayına dönüşümü şu şekilde
tanımlamıştır:
Öncelikle 𝜃 tanımlanır:
𝜃 = cosŒX •

X
Y

[(𝐾 − 𝑌) + (𝐾 − 𝑀)]

[(𝐾 − 𝑌)Y + (𝐾 − 𝑀)(𝑌 − 𝑀)]s
•

‘

(9.6)

Daha sonra 𝜃 kullanılarak 𝐻 hesaplanır:
𝐻=’

𝜃
360 − 𝜃

𝑆 ve 𝐼 şu şekilde hesaplanır:
𝑆=1−

𝑀 ≤ 𝑌 𝑖𝑠𝑒
𝑀 > 𝑌 𝑖𝑠𝑒

3
•min(𝐾, 𝑌, 𝑀)–
(𝐾 + 𝑌 + 𝑀 )
𝐼=

1
(𝐾 + 𝑌 + 𝑀)
3

(9.7)

(9.8)

179

9.1.3.2. IHS Uzayından RGB Uzayına Dönüşüm

Bu dönüşüm Nunez vd., (1999) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: Öncelikle 𝐻 ve 𝑆
kullanılarak 𝑉X ve 𝑉Y hesaplanır:
𝑉X = 𝑆 cos 𝐻

𝑉Y = 𝑆 sin 𝐻

(9.9)

Daha sonra ise pikselin kırmızı, yeşil ve mavi bantlardaki yoğunluk değerleri şu şekilde
hesaplanır;
1
1
1
⎡
⎤
⎢√3 √6 √2 ⎥ 𝐼
𝐾
1 −1⎥
⎢1
~𝑌• = ⎢
(9.10)
⎥ ~𝑉X •
√3
√6
√2
𝑉
𝑀
⎢
⎥ Y
⎢ 1 −2 0 ⎥
⎣√3 √6
⎦
Gonzalez and Woods (2003) IHS uzayından RGB uzayına dönüşümü şu şekilde
tanımlamıştır;
• 0° ≤ 𝐻 < 120° ise;
𝑀 = 𝐼(1 − 𝑆)

𝐾 = 𝐼 ™1 +

𝑆 cos 𝐻
š
cos(60° − 𝐻)

(9.11)

𝑌 = 3𝐼 − (𝐾 + 𝑀)

•

120° ≤ 𝐻 < 240° ise;

𝐻 = 𝐻 − 120°
𝐾 = 𝐼(1 − 𝑆)

𝑌 = 𝐼 ™1 +

𝑆 cos 𝐻
š
cos(60° − 𝐻)

(9.12)

𝑀 = 3𝐼 − (𝐾 + 𝑌)

•

240° ≤ 𝐻 ≤ 360° ise;
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𝐻 = 𝐻 − 240°
𝑌 = 𝐼(1 − 𝑆)

𝑀 = 𝐼 ™1 +

𝑆 cos 𝐻
š
cos(60° − 𝐻)

(9.13)

𝐾 = 3𝐼 − (𝑌 + 𝑀)

9.1.4. RGB ve IHS Renk Uzayları Arasında Dönüşüm Yaparak
Kontrast İyileştirme
IHS renk uzayında her bir bileşen kendi başına ele alınıp işlenebildiğinden sadece
Yoğunluk bileşeni değiştirilerek görüntü iyileştirme amaçlı kullanılabilmektedir. Örneğin,
kontrastı kötü olan 3-bantlı bir görüntünün kontrastını görüntünün orijinal renk içeriğini
minimum zarar vererek iyileştirmek istersen, tıpkı ana bileşenler dönüşümünü kullanmaya
benzer bir şekilde, öncelikle orijinal görüntüye RGB renk uzayından IHS renk
uzayına dönüşümü yapılır. Elde edilen yoğunluk ve saturation bileşenlerine daha önce
öğrendiğimiz kontrast iyileştirme yöntemlerinden birisi uygulanır. Son olarak ters dönüşüm ile
IHS renk uzayından RGB renk uzayına dönüşüm gerçekleştirilir. Bu sayede renk yapısı
bozulmadan çok bantlı görüntüye kontrast iyileştirme yapılmış olur.
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Uygulamalar
Literatürde RGB ve IHS renk uzayları arasında tanımlı başka dönüşümler olup
olmadığını araştırınız?
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Uygulama Soruları
Araştırmanız sonucunda IHS renk uzayının bileşenleri için farklı isimlerle
karşılaştınız mı? Eğer cevabınız evet ise her bir bileşen için bulduğunuz farklı isimleri ve
temelde bir farklılık teşkil edip etmediğini düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde spektral iyileştirme tekniği olarak Ana bileşenler dönüşümü, RGB ve IHS
renk uzayları açıklanmıştır. Ana bileşenler dönüşümünün ve RGB ile IHS renk uzayları
arasında tanımlanan dönüşümün spektral iyileştirme amaçlı nasıl kullanılabildiği de ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Ana bileşenler dönüşümü ile bantlar arasındaki .......... minimize edilir.
2. Ana bileşenler dönüşümü sonucu elde edilen görüntünün ......... görüntüdeki
detayların büyük bir çoğunluğunu içerir
3. Kontrast iyileştirme Ana Bileşenler Dönüşümü ile elde edilen tüm ana bileşenlere
uygulanıyor ve sonrasında ters Ana Bileşenler Dönüşümü ile RGB uzayına dönülüyorsa
bu şekilde gerçekleştirilen kontrast iyileştirme yöntemine .......... yöntemi denir.
4. Tassseled Cap yöntemi ilk olarak .......... görüntülerine uygulanmıştır.
5. Tasseled Cap dönüşümü sonrası elde edilen ........ bileşeni yaşlanıp saramaya başlayan
yeşil bitkilerin incelenmesinde kullanılır.
6. IHS uzayından rengin parlaklığı ile ilgili bileşen ............ dır.
7. IHS renk uzayında bir limona sarı dediğimizde aslında ..........bileşenini söylemiş
oluruz.
8. IHS renk uzayında ......... bileşeni bir rengin hangi oranda beyaz renk içerdiğini söyler.
9. RGB Renk uzayı geometrik olarak ..........şeklindedir.
10. IHS renk uzayında ........ ve .........bileşenleri uzunluk, ........ bileşeni ise açıdır.

Cevaplar
1) korelasyon, 2) ilk bandı, 3) Decorrelation Kontrast İyileştirme, 4) Landsat MSS, 5)
Sarılık, 6) yoğunluk, 7) ton, 8) saturation, 9) kup, 10) yoğunluk ve saturation, ton
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10. GÖRÜNTÜ KAYNAŞTIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

GÖRÜNTÜ KAYNAŞTIRMA

10.1.1.

Görüntü Kaynaştırma Yöntemleri
8.1.1.1. Multiplicative Yöntemi
8.1.1.2. Brovey ve SVR (Synthetic Variable Ratio) Yöntemleri
8.1.1.3.
IHS (Intensity-Hue-Saturation) Dönüşümü ile Kaynaştırma
Yöntemi
8.1.1.4. Ana Bileşenler Dönüşümü (PCA) ile Kaynaştırma Yöntemi
8.1.1.5. Gram-Schmidt Yöntemi
8.1.1.6. HPF (High Pass Filter) Yöntemi
8.1.1.7. Ehlers Yöntemi
8.1.1.8. Kriter Tabanlı Görüntü Kaynaştırma Yöntemi
8.1.1.9. Dalgacık Dönüşümü ile Kaynaştırma Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Görüntü kaynaştırma ne anlama gelmektedir?
2. Görüntü kaynaştırma hangi amaç kullanılır?
3. CBS’de Görüntü kaynaştırmaya neden ihtiyaç duyulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Görüntü
Kaynaştırma

Farklı
Görüntü
kaynaştırma yöntemleri
hakkında bilgi sahibi
olunacaktır

Her bir görüntü kaynaştırma yönteminin
matematiksel teorisi anlatılarak ve örnek bir
uygulama yaparak konunun daha detaylı
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1. Görüntü kaynaştırma
2. Pankromatik görüntü
3. Uzamsal çözünürlük
4. Spektral çözünürlü
5. Çok bantlı görüntü
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Giriş
Pankromatik ve çok bantlı uydu görüntüleri yeryüzü kaynaklarının değerlendirilmesi ve
çevresel değişikliklerin izlenmesinde çok önemli katkılar sağlar. Pankromatik görüntüler
genellikle aynı uydudan alınan çok bantlı görüntülere oranla daha iyi uzamsal çözünürlüğe
sahiptirler. Öte yandan çok bantlı resimler ise nesnelere ait spektral özellikleri daha iyi
yansıtırlar.
Görüntü kaynaştırmanın amacı, pankromatik görüntüyü kullanarak çok bantlı
görüntünün uzamsal çözünürlüğünü arttırmaktır. Bugüne kadar literatüre bir çok görüntü
kaynaştırma yöntemi kazandırılmıştır. Bu yöntemlerin hepsinin aslında iki ana amacı vardır.
Bunlar, pankromatik bantta olan fakat çok bantlı görüntüde olmayan uzamsal detayı çekip
çıkartmak ve bunu çok bantlı görüntüye eklemektir. İyi bir görüntü kaynaştırma yöntemi çok
bantlı görüntünün uzamsal çözünürlüğünü artırırken aynı zamanda spektral (renk) yapısını da
bozmayan yöntemdir.
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10.1. Görüntü Kaynaştırma
Görüntü kaynaştırma yüksek konumsal çözünürlüklü bir pankromatik görüntüdeki
uzamsal detayların daha düşük çözünürlüklü birçok bantlı veya hiper bantlı görüntüye
aktarılması işlemidir. Elde edilen kaynaştırılmış görüntü yüksek spektral ve uzamsal
çözünürlüğe sahip olur. Başarılı bir görüntü kaynaştırma yöntemi uzamsal detayları aktarırken
düşük uzamsal çözünürlüklü görüntünün renk yapısını bozmadan korumalıdır.
Literatürde çeşitli sayıda görüntü kaynaştırma yöntemi mevcuttur. Bunlardan bazıları
uzamsal detayları aktarırken görüntünün renk yapısını belli bir oranda bozarken bazıları ise
renk yapısını korumasına rağmen uzamsal detayları istenilen derecede aktaramamaktadır
(Yılmaz, 2012). Aynı sensöre ait pankromatik ve çok bantlı görüntülerin kaynaştırılması renk
yapısının korunmasına olumlu yönde katkı yapmaktadır. Bunun nedeni iki görüntü arasında
dalga boyu farklılığı olmamasıdır. Farklı sensörlerden elde edilen görüntülerin kaynaştırılması
esnasında ise renk yapısının korunması daha zordur. Görüntü kaynaştırmada dikkat edilmesi
gereken bir diğer husus da kaynaştırılacak olan görüntülerin çekim tarihleri arasında çok
farklılık olmamasıdır. Eğer kaynaştırılacak olan görüntülerin çekim tarihleri arasında
farklılıklar varsa bir görüntüde olan detaylar diğerinde olamayabileceği için elde edilecek olan
kaynaştırılmış görüntü hatalı olacaktır. Görüntü kaynaştırma performansına etki edebilecek bir
diğer husus da kaynaştırılacak olan görüntülerin koordinat sistemlerinin birebir eşleşmesidir.
Aksi durumda kaynaştırma sonucu elde edilen görüntüde kayıklıklar olacaktır. Bu nedenle
kaynaştırma işleminden önce kaynaştırılacak olan görüntülerin koordinat sistemleri kontrol
edilmeli, eğer koordinat sistemleri eşleşmiyorsa eşleştirilmelidir (Yılmaz, 2012). Şekil 10.1’ de
örnek bir kaynaştırma işlemi verilmiştir.

Şekil 10.1. Örnek çok bantlı görüntü, pankromatik görüntü ve kaynaştırılmış görüntü

10.1.1. Görüntü Kaynaştırma Yöntemleri
10.1.1.1. Multiplicative Yöntemi
Oldukça basit bir mantığa dayanmaktadır. Kaynaştırmadan önce kaynaştırılacak olan
çok bantlı görüntünün boyutu pankromatik bandın boyutuna eşitlenir. Multiplicative
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yönteminde kaynaştırılmış bantların üretilmesi için her bir bant pankromatik görüntüyle çarpılır
(Crippen, 1989; Yilmaz and Gungor, 2016).
𝐾z = 𝐵z × 𝑃𝑎𝑛

(10.1)

Burada 𝐾z kaynaştırılmış görüntünün 𝑖. bandını, 𝐵z çok bantlı görüntünün 𝑖. bandını ve
𝑃𝑎𝑛 ise pankromatik görüntüyü temsil etmektedir.

10.1.1.2. Brovey ve SVR (Synthetic Variable Ratio) Yöntemleri
En basit kaynaştırma yöntemlerinden biridir. Bu yöntem ile kaynaştırma işleminden
önce uzamsal çözünürlüğü düşük olan çok bantlı görüntünün her bir bandının boyutu (satır ve
sütun sayısı) kaynaştırmada kullanılacak olan pankromatik görüntünün boyutuna eşitlenir.
Daha sonra çok bantlı görüntünün bantları toplanarak bir ‘yoğunluk’ bileşeni üretilir.
Sonrasında her bir bandın yoğunluk bileşenine bölünüp pankromatik görüntü ile çarpılmasıyla
kaynaştırılmış görüntü elde edilir (Hallada and Cox, 1983). Brovey yönteminin formülü şu
şekildedir;
𝐵z
(10.2)
𝐾z = × 𝑃𝑎𝑛
𝐼

Burada 𝐾z kaynaştırılmış görüntünün 𝑖. bandını, 𝐵z çok bantlı görüntünün 𝑖. bandını, 𝐼
intensity bileşenini ve 𝑃𝑎𝑛 ise pankromatik görüntüyü temsil etmektedir.
SVR yöntemi Brovey yöntemiyle oldukça benzerdir. Brovey yönteminde yoğunluk
bileşeni çok bantlı görüntünün tüm bantlarının toplamıyla elde edilirken SVR yönteminde ise
bantların ağırlıklı toplamı şeklinde üretilir (Pradines, 1986; Munechika et al., 1993). SVR
yönteminde ağırlık katsayıları pankromatik görüntü ile çok bantlı görüntünün bantları arasında
uygulanan regresyon analizi ile hesaplanır (Yılmaz, 2012).

10.1.1.3. IHS (Intensity-Hue-Saturation) Dönüşümü ile Kaynaştırma
Yöntemi
IHS dönüşümü ile görüntülerin kaynaştırılması işleminde ilk aşama çok bantlı
görüntünün RGB uzayından IHS uzayına dönüşümünün sağlanmasıdır (Haydn et al., 1982).
Literatürde bu dönüşüm için birçok yaklaşım önerilmiştir (Harrison and Jupp, 1990; Nunez et
al., 1999; Brown and Feringa, 2003). Bu yaklaşımlardan biri ile IHS uzayına dönüşüm sağlanır.
Elde edilen yoğunluk bileşeni çok bantlı görüntüdeki uzamsal detayları, ton ve renksel
doygunluk bileşenleri ise çok bantlı görüntüdeki renk bilgisini içerir. Yoğunluk bileşeni ile
kaynaştırmada kullanılacak olan pankromatik görüntü yer değiştirilir. Son aşama olarak da
pankromatik görüntü, ton ve renksel doygunluk bileşenlerine ters IHS dönüşümü uygulanarak
tekrar RGB uzayında kaynaştırılmış görüntü elde edilir (Haydn et al., 1982).
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10.1.1.4. Ana Bileşenler Dönüşümü (PCA) ile Kaynaştırma Yöntemi
Ana Bileşenler Dönüşümü çok bantlı görüntülerdeki bilgilerin daha küçük boyutlardaki
uzaylarda temsil edilmesi amacına dayanmaktadır. Ana Bileşenler Dönüşümü ile görüntü
kaynaştırma gerçekleştirirken ilk aşama çok bantlı görüntüye lineer bir dönüşüm uygulayarak
öz vektör uzayına dönüşümü sağlamaktır (Shamsad et al., 2004; Yılmaz, 2012). Elde edilen bu
yeni uzayda bantlar arasındaki korelasyon ortadan kaldırılmış olur (Armenakis et al., 2003).
Dönüşüm sonucu elde edilen 1. ana bileşen en fazla varyansa sahiptir ve çok bantlı görüntüdeki
uzamsal bilginin oldukça büyük bir kısmını içinde barındırır (Petrou and Bosdogianni, 1999;
Yılmaz, 2012). Bu bileşenin kaynaştırmada kullanılacak olan pankromatik görüntü ile aynı
olduğu varsayımına dayanarak bu ana bileşen pankromatik görüntü ile yer değiştirilir (Chavez
and Kwarteng, 1989). Son aşama olarak da ters Ana Bileşenler Dönüşümü ile kaynaştırılmış
görüntü elde edilir.

10.1.1.5. Gram-Schmidt Yöntemi
Ana Bileşenler Dönüşümü ile görüntü kaynaştırma yöntemine oldukça benzerdir. GramSchmidt yönteminde öncelikle çok bantlı görüntünün bantları kullanılarak düşük çözünürlüklü
bir pankromatik görüntü üretilir. Düşük çözünürlüklü pankromatik görüntü ya her bir banda
verilen ağırlıklar yardımıyla üretilir ya da doğrudan yüksek uzamsal çözünürlüklü pankromatik
görüntüden üretilir (Laben and Brower, 2000). Elde edilen bu yeni düşük uzamsal çözünürlüklü
pankromatik görüntü çok bantlı görüntünün ilk bandıyla yer değiştirilir ve elde edilen ara
görüntüye Gram-Schmidt dönüşümü uygulanır. Dönüşüm sonucu elde edilen görüntünün ilk
bandı ile kaynaştırmada kullanılacak yüksek uzamsal çözünürlüklü pankromatik görüntü yer
değiştirilir. Elde edilen görüntüye ters Gram-Schmidt dönüşümü uygulanarak kaynaştırılmış
görüntü elde edilir (Laben and Brower, 2000).

10.1.1.6. HPF (High Pass Filter) Yöntemi
Uzamsal detayları aktarmada oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu yöntemdeki amaç
kaynaştırmada kullanılacak olan pankromatik görüntüdeki uzamsal detayların bir yüksek
geçirgen filtre yardımıyla zenginleştirilmesi ve zenginleştirilen detayların çok bantlı görüntüye
aktarılmasıdır (Schowengerdt, 1980). Bu yöntem çok bantlı görüntünün renk yapısına zarar
verebilmektedir. Bu nedenle kaynaştırma işleminden sonra elde edilen kaynaştırılmış
görüntüye lineer bir germe işlemi uygulayarak kaynaştırılmış görüntünün renk yapısı orijinal
çok bantlı görüntüye benzetilir (Gangkofner and Holcomb, 2008).

10.1.1.7. Ehlers Yöntemi
Bu yöntemde öncelikle düşük çözünürlüklü çok bantlı görüntüye IHS dönüşümü
uygulanır. Elde edilen yoğunluk bileşenine ve kaynaştırmada kullanılacak olan pankromatik
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görüntüye Hızlı Fourier Transformasyonu (Fast Fourier Transformation) uygulanarak frekans
uzayına geçiş yapılır. Frekans uzayında yoğunluk spektrumu düşük geçirgen bir filtre ile,
pankromatik spektrum ise yüksek geçirgen bir filtre ile filtrelenir. Filtrelenen her iki görüntüye
ters Hızlı Fourier Transformasyonu uygulanarak elde edilen sonuç görüntüleri toplanır ve yeni
bir yoğunluk bileşeni elde edilir. Elde edilen bu yeni yoğunluk bileşeni ile IHS dönüşümünde
elde edilen ton ve renksel doygunluk bileşenlerine ters IHS dönüşümü uygulanarak RGB
uzayında kaynaştırılmış görüntü elde edilir (Ehlers, 2004; Klonus and Ehlers, 2007).

10.1.1.8. Kriter Tabanlı Görüntü Kaynaştırma Yöntemi
Bu yöntem kaynaştırılmış görüntü bantlarını kaynaştırmada kullanılan çok bantlı ve
pankromatik görüntülerin lineer kombinasyonları şeklinde üretir (Gungor, 2008);
𝐹u(ž,Ÿ) = 𝑎(

,\)

∙ 𝐼W(ž,Ÿ) + 𝑏(

,\)

∙ 𝐼u(ž,Ÿ)

(10.3)

Burada, 𝐹u 𝑘. kaynaştırılmış bandı, 𝐼W pankromatik görüntüyü, 𝑚 ve 𝑛 satır ve sütun
numaralarını, 𝐼u boyutu pankromatik görüntünün boyutuna çıkarılmış çok bantlı görüntünün 𝑘.
bandını ifade etmektedir. 𝑎 ve 𝑏 ise her bir piksel konumu için hesaplanması gereken ağırlık
katsayılarıdır. Bu katsayılar denklemin bilinmeyenleridir ve çok bantlı görüntü ve pankromatik
görüntünün kaynaştırılmış görüntüye olan katkılarını göstermektedir. Bu katsayıların
hesaplanması için 3 kriter tanımlanmıştır (Gungor, 2008);
• Pankromatik görüntünün varyansı kaynaştırılmış görüntünün varyansına eşit
olmalıdır.
• Her bir kaynaştırılmış bandın ortalaması çok bantlı görüntünün ilgili bandının
ortalamasına eşit olmalıdır.
• Çok bantlı görüntünün bantları arasındaki oran kaynaştırılmış görüntünün
bantları arasındaki orana eşit olmalıdır.
Bu üç kriter pankromatik ve çok bantlı görüntüler üzerinde gezdirilen pencereler
sayesinde sağlanır (Gungor, 2008).

10.1.1.9. Dalgacık Dönüşümü ile Kaynaştırma Yöntemi
Dalgacık dönüşümündeki amaç görüntünün alçak ve yüksek frekans bileşenlerine
ayrılmasıdır (Erdas Imagine Field Guide). Bu kaynaştırma yönteminde pankromatik görüntüye
çok bantlı görüntünün uzamsal çözünürlüğüne ulaşılana kadar 2 boyutlu Dalgacık Dönüşümü
uygulanır. Her bir Dalgacık Dönüşümü sırasında çözünürlükleri dönüşüm yapılan bandın
çözünürlüğünün yarısı kadar olan dört adet ‘ara bant’ üretilir (Örneğin, kaynaştırmada
kullanılacak olan çok bantlı ve pankromatik görüntülerin uzamsal çözünürlükleri arasındaki
oran 4 ise pankromatik görüntüye iki kademe Dalgacık Dönüşümü uygulanır). Bu ara
bantlardan ‘yaklaşım’ (approximation) bandı görüntüdeki renk bilgilerini içerirken diğer üç ara
bant ise görüntüdeki kuzey-güney, doğu-batı ve çapraz yönlerdeki konum bilgilerini içerir.
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Dalgacık Dönüşümü ilk kademede pankromatik görüntüye uygulanırken sonraki kademelerde
üretilen yaklaşım ara bantlarına uygulanır. Son Dalgacık Dönüşümü kademesinde elde edilen
yaklaşım ara bandı ile çok bantlı görüntünün her bir bandı yer değiştirilir ve ters Dalgacık
Dönüşümü uygulanarak kaynaştırılmış görüntünün bantları elde edilir (Erdas Imagine Field
Guide).

10.1.2. Örnek Bir Kaynaştırma Uygulaması
Bu uygulamada pankromatik ve çok bantlı görüntü arasında 4 kat uzamsal çözünürlük
farkı olan WorldView 2 uydusunda işlem yapacağız. ArcGIS 10.3 yazılımında (daha yeni veya
eski sürümlerini de kullanabilirsiniz) Windows/Image Analysis penceresi altındaki Image
analysis options butonuna tıklayınız. Açılan menüde Pansharpen kısmına giriniz ve method
kısmına Gram-Schmidt yöntemini seçiniz. Sensör type kısmına uydu görüntüsünün alındığı
algılayıcıyı (uydu ismini) girebilirsiniz.

Şekil 10.2. Image Analysis ve Image Analysis Options Pencereleri
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Bu ayarlamaları yaptıktan sonra Image Analysis penceresi altında kaynaştırma
multispectral ve pankromatik görüntüyü ctrl ve farenin sağ tuşuna basarak seçiniz. Son olarak
Image Analaysis penceresi alt kısmında processing bölümündeki pansharpen butonuna
tıklayınız.

Şekil 10.3. Image Analaysis penceresi / processing bölümü / pansharpen butonu
Sonuç görüntü aşağıda şekilde sonuç gösterilmektedir.

( a)

( b)

(c)

Şekil 10.4. Girdi ve Sonuç görüntüler: (a) çok bantlı görüntü 2m konumsal çözünürlük,
(b) pankromatik görüntü 0.5 m konumsal çözünürlük, (c) kaynaştırılmış görüntü 0.5 m
konumsal çözünürlük.
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Daha yakından inceleyecek olursak kaynaştırılmış görüntünün uzamsal çözünürlüğünün
pankromatik görüntünün uzamsal çözünürlüğüne ulaştığını görebiliriz.

( a)

( b)

(c)

Şekil 10.5. Yakın plan girdi ve sonuç görüntüler: (a) çok bantlı görüntü 2m uzamsal
çözünürlük, (b) pankromatik görüntü 0.5 m uzamsal çözünürlük, (c) kaynaştırılmış görüntü 0.5
m uzamsal çözünürlük.
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Uygulamalar
Bu bölümde yaptığımız uygulamanın aynısını daha önce indirmiş olduğunuz Landsat
uydusunun pankromatik ve multispectral (çok bantlı) bantları arasında uygulayınız.
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Uygulama Soruları
Kullanmış olduğunuz ArcGIS yazılım versiyonunda daha başka hangi görüntü
kaynaştırma yöntemleri var? Görüntülerinizi farklı yöntemlerde denediğinizde sonuçlar
benzer çıktı mı? En iyi görsel sonucu hangi yöntemle aldınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Görüntü kaynaştırma işleminin ne anlama geldiği ve literatürde farklı
sonuçlar veren çok çeşitli görüntü kaynaştırma yöntemlerinin olduğu anlatılmıştır. Literatürde
sıklıkla karşılaşılan ve yaygın şekilde kullanılan görüntü kaynaştırma yöntemlerinin
matematiksel teorileri hakkında çok fazla detaya girmeden özet bilgiler sunulmuştur. Son
olarak örnek bir uygulamayla ArcGIS 10.3 yazılımında Gram-Schmidt Yöntemi kullanılarak
WorldView-II uydusuna ait pankromatik ve multispektral (çok bantlı) bantlar arasında görüntü
kaynaştırma işlemi nasıl yapılır gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. ………… görüntü kaynaştırma yönteminde kaynaştırılmış bantlar pankromatik
bant ile her bir multispektal bant çarpılarak üretilir.
2. ………… görüntü kaynaştırma yönteminde yoğunluk bileşeni çok bantlı
görüntünün tüm bantlarının toplamı şeklinde elde edilir.
3. IHS yönteminde ters dönüşüm öncesi yoğunluk bileşeni ile ……… yer
değiştirilir.
4. Ana bileşenler dönüşümü ile görüntü kaynaştırma işleminde ters dönüşüm
öncesi pankromatik görüntü ile ……… yer değiştirilir.
5. Bölüm sonunda verilen örnek uygulamada çok bantlı görüntünün çözünürlüğü
........ kat artmıştır.

Cevaplar
1) multiplicative, 2) Brovey, 3) pankromatik görüntü , 4) Birinci ana bileşen, 5) 4
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11. GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Arazi Kullanımı/Arazi örtüsü ve CBS için önemi
11.2.Görüntü Sınıflandırma
11.2.1. Öznitelik Uzayı
11.2.2. Kontrolsüz Sınıflandırma
11.2.3. Kontrollü Sınıflandırma
11.2.3.1.
Eğitim İmzalarının Kontrolü
11.2.3.1.1. Alarm
11.2.3.1.2. Elips
11.2.3.1.3. Olasılık Matrisi
11.2.3.1.4. Ayrılabilirlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir Uydu Görüntüsünü sınıflandırmak ne anlama gelir?
2. Arazi Kullanımı Haritası ile Arazi Örtüsü Haritası arasındaki fark nedir?
3. Kontrollü ve Kontrolsüz sınıflandırma ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kontrolsüz
Sınıflandırma

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Arazi kullanımı ve arazi örtüsü verisinin
Sınıflandırma çeşitlerinin CBS için önemi kavranarak kontrolsüz
ve uygulanış farklarının sınıflandırma
yöntemi
ile
uydu
kavranması
görüntüsünden nasıl tematik AKAÖ
verisinin elde edildiği öğrenilecek
Kazanım
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Anahtar Kavramlar
1. Arazi Kullanımı Haritası /Arazi Örtüsü
2. Kontrollü Sınıflandırma
3. Kontrolsüz Sınıflandırma
4. Öznitelik Uzayı
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Giriş
Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü (AKAÖ) sürekli olarak değişen dinamik bir yapıdır. Bu
değişimler yerel ölçekten küresel ölçeğe kadar gerçekleşmektedir. Değişim, kıtaların kayması,
buzullaşma, sel, deprem gibi doğal kaynaklı ve ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi,
kentsel yayılma gibi doğal kaynaklı olmayan sebeplerden kaynaklanmaktadır. Doğal olmayan
değişikliklerden sorumlu iki ana güç, teknolojik gelişme ve artmakta olan insan nüfusudur
(Lambin ve Meyfroidt, 2011). Son yıllarda doğal olmayan AKAÖ değişim oranı doğal olmayan
değişime göre çok daha fazla hızlı ilerlemektedir. Bu benzeri görülmemiş hızlı değişim oranı,
dünya çapında büyük bir çevresel sorun haline gelmiştir (Giri, 2016). Arazi Kullanımı / Arazi
Örtüsü (AKAÖ)’ nde meydana gelen değişimler en hızlı ve güncel şekilde Uzaktan Algılanmış
uydu görüntüleri ile ortaya konulmaktadır. Uydu Görüntülerinden üretilen tematik haritalar
mevcut AKAÖ durumunu ortaya koymakta, eski AKAÖ verileri ile karşılaştırılarak değişim
ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca AKAÖ verileri CBS için çok önemli olan arazi katmanlarının
oluşturulmasında da kullanılmaktadır. Özellikle som yıllarda gelişen yeni görüntü işleme
algoritmaları ile uydu görüntülerinden bina, yol gibi özellikler yüksek başarı ile çıkarılmakta,
sonra katmanlar halinde CBS veri tabanına eklenebilmektedir.
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11.1. Arazi Kullanımı/Arazi örtüsü ve CBS için önemi
Arazi örtüsü arazi yüzeyinin fiziki anlamda ne ile örtüldüğünü tanımlar. Mesela arazi
ormanla kaplı, veya arazi bataklıktan oluşuyor gibi örnekler o arazinin örtüsünü
tanımlamaktadır. Arazi kullanımı ise insanlar o araziyi ne amaçla kullandığını tarif eder.
Örneğin arazi imar amaçlı kullanılıyorsa veya koruma altına alınmışsa bu o arazinin kullanım
durumunu gösterir. Arazi örtüsü ve arazi kullanımındaki değişiklikler, insan refahı üzerinde
olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir ve aynı zamanda istenmeyen sonuçlara da yol
açabilir (DeFries ve Belward, 2000; Hansen ve DeFries, 2004). Ormanların tarım alanlarına
dönüştürülmesi, insanlık tarihi boyunca artan insan nüfusu için gıda, lif, yakıt ve diğer birçok
ürün sağlamıştır. Aynı zamanda, tropik orman alanlarında ki azalma biyoçeşitliliği azaltmış,
erozyonları ve tahrip edici orman yangını riskini artırmıştır (DeFries vd., 2004). AKAÖ verileri
bu çevresel etkilerin incelenmesinde, her türlü planlama ve karar verme aşamalarında temel
veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Kamu kurumları, sanayi kuruluşları, sosyal planlamacılar,
ithalat ve ihracatla uğraşan diğer birçok kurum ve kuruluş mevcut arazi kullanımı ve
değişimiyle yakından ilgilidirler. Bu nedenle AKAÖ veri setleri sosyoekonomik çalışmalar,
kentsel yönetim, planlama ve kentsel çevre değerlendirmesi gibi birçok uygulama için çok
önemli veri kaynaklardır. Artan nüfus ve ekonomik büyüme, hızlı bir şekilde kentsel
genişlemeye yol açmaktadır. Bu nedenle, bu yerlerin planlanması için zamanında ve doğru
şekilde arazi örtüsü ve arazi kullanımlarının düzenli olarak analiz edilmeleri gerekmektedir.
AKAÖ verileri sayesinde CBS ile;
•
•
•
•
•
•

Tarımsal üretim gücü düşük alanların belirlenmesi,
Mevcut orman alanlarının durumları ve yangın gibi doğal afetler sonrası hasar
tespiti;
Yerleşim alanlarının dağılımı ve sınırları;
Buzullardaki erimeler;
İklim modellenmesi;
Tarım alanlarının tespiti gibi çok çeşitli uygulamalar ve planlamalar
yapılabilmektedir.

Geleneksel ölçüm ve haritalama yöntemleri, gerekli bilgileri zamanında ve uygun
maliyetli bir şekilde sunmaz. Uzaktan algılanan veriler ise, spektral, uzamsal ve zamansal
çözünürlükteki avantajları ile, boyut, şekil ve değişim oranları da dahil olmak üzere kentsel
alanların fiziksel özellikleri hakkında bilgi sağlama gücünü göstermiş olup haritalama ve izleme
için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Haack vd., ,1997; Jensen ve Cowen, 1999). CBS
teknolojisi, kentsel özellik tanımlama, değişiklik algılama ve veritabanı geliştirme ve
güncelleme için gerekli olan çeşitli kaynaklardan gelen dijital verileri girmek, analiz etmek ve
görüntülemek için esnek bir ortam sağlamaktadır. Uzaktan algılama ve CBS teknolojilerinin
entegrasyonu kentle ve çevreyle ilgili araştırmalarda etkili bir araç olarak kabul edilip yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır (Ehlers vd., 1990; Harris ve Ventura, 1995, Weng, 2010). Yani
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kısaca; uzaktan algılama ile AKAÖ verileri elde edilir. Bu veriler CBS’ de kullanılarak
yukardaki planlama ve uygulama çalışmaları yapılır.
Aşağıda Şekil 11.1’de görüntü sınıflandırması ile Worldview-2 uydu görüntüsünden
elde edilmiş AKAÖ sınıfları gösterilmektedir.

Şekil 11.1. AKAÖ sınıfları

11.2. Görüntü Sınıflandırma
Görüntü sınıflandırma uzaktan algılama uygulamaları arasında en çok başvurulan
yöntemlerden birisidir. Uzaktan algılanmış görüntülerin sınıflandırılması ile birlikte
yeryüzündeki nesneler ile ilgili detaylı bilgiler elde edilebilir. Görüntü sınıflandırmadaki amaç
görüntü üzerindeki her bir pikselin renk değerlerine göre bir renge atanarak tematik görüntüler
elde edilmesidir. Görüntü sınıflandırma arazi örtüsü veya arazi kullanım haritalarının üretimi,
kent planlarının üretimi, deniz veya akarsu kirliliği tespiti, hastalık teşhisi, görüntülerden detay
çıkarımı, kaçak yapıların tespiti, görüntülerde değişim analizi vb. birçok alanda
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kullanılmaktadır. Şekil 11.2’ de örnek bir WorldView-2 uydu görüntüsü ve görüntünün
sınıflandırılması ile elde edilmiş tematik görüntü gösterilmiştir.

Şekil 11.2. Örnek uydu görüntüsü (solda) ve sınıflandırılmış (tematik) görüntü (sağda)
Literatürde çeşitli sayıda görüntü sınıflandırma algoritması tanıtılmıştır.
Sınıflandırma algoritmaları genellikle iki başlık altında toplanır: kontrolsüz (unsupervised) ve
kontrollü (supervised) görüntü sınıflandırma (Liu and Mason, 2009).

11.2.1. Öznitelik Uzayı
Kontrollü ya da kontrolsüz sınıflandırma algoritmaları piksellerin ait oldukları sınıfları
bulurken veya toplanan eğitim piksellerini test ederken öznitelik uzayını kullanmaktadırlar.
Öznitelik uzayı bir görüntünün her bir pikselinin bantlardaki yoğunluk değerleri kullanılarak
bir nokta şeklinde temsil edildiği bir uzaydır. Bu uzayın eksenlerini görüntünün bantları
oluşturur. Her eksen bir diğer eksene diktir ve her bir eksenin minimum ve maksimum
koordinat değerlerini görüntünün bit sayısı belirler. Örneğin 8-bit bir görüntüde her bir eksen
üzerinde koordinatlar 0-255 arası değer alabilir. Örneğin, üç bant 8-bit bir RGB görüntüde bir
piksele ait yoğunluk değerleri sırasıyla (98, 75, 128) olsun. Tıpkı bu değerler bu noktanın x, y,
z koordinatları gibi ele alınır ve X, Y, Z eksenleri yerine R, G, ve B eksenleri üzerinde sırasıyla
98, 75 ve 128 birim gidilip bu üç nokta birleştirildiğinde oluşan 3-boyutlu uzayda piksel bir
nokta şeklinde temsil edilmiş olur. Görüntü 4 bantlı ise bu uzay da o zaman 4 boyutlu olacaktır.
Renk olarak birbirine yakın pikseller öznitelik uzayında da birbirlerine yakın olacaklardır. Bu
yüzden aynı sınıfa yakın piksller öznitelik sınıfında kümeleşmeler oluştururlar. Sınıflandırma
algoritmalarının çoğu da bu avantajı kullanır. Şekil 11.3’de pikseller mavi noktalar olarak örnek
bir öznitelik uzayında temsili edilmişlerdir.
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Şekil 11.3. Örnek bir öznitelik uzayı

11.2.2. Kontrolsüz Sınıflandırma
Kontrolsüz sınıflandırma, görüntüdeki yoğunluk değerlerinin istatistiksel özelliklerine
göre kullanıcı müdahalesi olmaksızın piksellerin gruplandırılmasıdır. Kontrolsüz sınıflandırma
görüntüye ait öncül bir bilginin olmadığı durumlarda kullanılır (Canty, 2006; Liu and Mason,
2009). Ayrıca, sınıf sayısı hakkında yorum yapılamayan durumlarda sınıf sayısının yaklaşık
olarak kestirimi için de kontrolsüz sınıflandırma yöntemleri kullanılabilir.
Kontrolsüz sınıflandırma yöntemlerinin amacı benzer renk yapısındaki pikselleri
otomatik olarak gruplandırmaktır. ISODATA (Iterative Self Organizing Data Analysis)
algoritması (Duda and Hart, 1973) en yaygın olarak kullanılan kontrolsüz sınıflandırma
algoritmalarından bir tanesidir. Bu algoritmada öncelikle n adet küme ortalaması rastgele olarak
belirlenir. Daha sonra algoritma sol üst köşeden başlayarak bütün pikselleri tarar. Her bir piksel
ile her bir küme ortalaması arasındaki spektral mesafe hesaplanır ve ilgili piksel hangi küme
ortalamasına daha yakınsa o kümeyi temsil eden sınıfa atanır. İlk iterasyondan sonra küme
ortalamaları değişir. Sonraki iterasyonda ise her bir piksel ile yeni küme ortalamaları arasındaki
spektral mesafeler hesaplanır ve pikseller küme ortalamalarına yakın oldukları sınıflara atanır.
İterasyonlar piksellerin % T (yakınsama eşik değeri)’ si sınıf değiştirmeyinceye kadar devam
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eder. Kullanıcı maksimum iterasyon sayısı (m) parametresi ile iterasyonları durdurabilir (Erdas
Imagine Field Guide).
Kontrolsüz sınıflandırma işlemi ile oldukça küçük ve büyük boyutta kümeler
üretilebilir. Bu gibi durumlarda sınıflandırma işleminden sonra küme birleştirme (cluster
merge) ve küme ayrıştırma (cluster split) işlemleri ile sınıflandırılmış görüntünün
yorumlanabilirliği arttırılabilir.

11.2.3. Kontrollü Sınıflandırma
Kontrollü sınıflandırmada kontrolsüz sınıflandırmanın aksine kullanıcı müdahalesi
mevcuttur. Sınıflandırma algoritmaları kullanıcı tarafından her bir sınıf için toplanan eğitim
piksellerinin (imza) istatistiksel özelliklerine göre görüntüyü sınıflandırır. Eğer arazi üzerindeki
nesneler gözle kolay ayırt edilebiliyorsa eğitim pikselleri toplamak kısmen daha kolaylaşır.
Ancak, nesnelerin renkleri birbirlerine oldukça yakınsa o bölgeye ait daha önceden üretilen
haritalar, planlar, krokiler veya sınıflandırılmış görüntüler eğitim piksellerinin toplanmasını
kolaylaştırır. Kontrollü sınıflandırma işlemi için eğitim pikselleri toplanırken toplanacak olan
piksellerin arazideki nesnelerin en saf renge sahip olan homojen bölgelerinden toplanmasına
dikkat edilmelidir. Aksi durumda tematik görüntüdeki sınıfların birbirine karışması
kaçınılmazdır. Bu nedenle eğitim pikselleri toplanırken genellikle her bir arazi nesnesi için
birden fazla sayıda eğitim imzası toplanır. Renk yapıları birbirlerine yakın olan nesnelere ait
olan sınıfların birbirine karışma ihtimali daha fazladır. Bant sayısı fazla olan görüntüler
kullanılarak benzer renge sahip olan arazi nesneleri daha kolay ayırt edilebilir.

11.2.3.1. Eğitim İmzalarının Kontrolü
Kontrollü sınıflandırma amaçlı toplanan eğitim imzaları parametrik ve parametrik
olmayan imzalar olmak üzere ikiye ayrılır. Parametrik imzalar eğitim piksellerinin ortalama,
kovaryans matris gibi istatistiksel özelliklerine dayanır. Parametrik imzalar aşağıdaki bilgileri
barındırabilir (Erdas Imagine Field Guide):
• Görüntünün bant sayısını
• Her bir eğitim imzası için her bir banttaki en küçük ve en büyük yoğunluk değerleri
• Her bir eğitim imzası için her bir banttaki ortalama vektörü
• Her bir eğitim imzasının kovaryans matrisini
• Eğitim imzalarındaki toplam piksel sayılarını
Parametrik olmayan imzalar ise görüntünün istatistiksel özelliklerine dayanmaz.
Parametrik imzalar sınıflandırılacak olan görüntüler için üretilen öznitelik uzayında kullanıcı
tarafından belirlenen bölgeleri dikkate alır. Her bir piksel öznitelik uzayındaki sınıflara ait
poligon veya dikdörtgenlerin içinde olup olmamasına göre bir sınıfa atanır (Erdas Imagine Field
Guide).
Sınıflar için eğitim imzaları toplandıktan sonra bu imzaların sınıfları doğru olarak temsil
edip etmediklerini araştırmak amacıyla bir takım testler geliştirilmiştir. Alarm, Elips, Olasılık
Matrisi, Ayrılabilirlik ve İstatistikler ve Histogram bu testlerden bazılarıdır.
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11.2.3.1.1. Alarm
Bu test her bir sınıf için toplanan parametrik imzaları kullanarak öznitelik uzayında her
bir sınıfın sınırlarını belirler ve Paralelkenar yöntemini kullanarak tahmini olarak o sınıf için
sınıflandırma sonucunu gösterir. Bu alanların sınıflandırılacak olan görüntü üzerinde farklı
renklerde belli periyotlarda gösterilip saklanması ile sınıflandırma öncesi toplanan eğitim
imzalarının nasıl bir sonuç sağlayacağı hakkında fikir edinilmiş olur (Erdas Imagine Field
Guide).

11.2.3.1.2. Elips
Bu test iki sınıf için toplanan parametrik imzaları kullanarak farklı ikili bant
kombinasyonları için öznitelik uzayında her bir sınıf için elips çizer. Elipslerin boyutları ve
sınırları eğitim imzalarının ortalama ve standart sapma bilgilerinden hesaplanır. Eğer iki sınıfın
elipsleri büyük oranda örtüşüyorsa sözkonusu bant kullanıldığında sınıflandırma sonrası bu iki
sınıf birbirine karışacak anlamı çıkar. Elipsler arasında belli bir oranda örtüşme kabul edilebilir
ama bu örtüşme çok büyük olmamalıdır (Erdas Imagine Field Guide).

11.2.3.1.3. Olasılık Matrisi
Bu test eğitim imzalarındaki piksellerin yüzde kaçının hatalı olarak sınıflandırıldığını
göstermek için En Yakın Mesafe, Maksimum Benzerlik ve Mahalanobis Mesafesi
yöntemlerinden biri ile görüntüyü hızlıca sınıflandırır. Beklenen şekilde sınıflandırılan
piksellerin sayısı ve yüzdelerini bir olasılık matrisinde gösterir (Erdas Imagine Field Guide).

11.2.3.1.4. Ayrılabilirlik
Bu test her iki eğitim imzası arasındaki istatistiki mesafeyi (ayrılabilirliği) hesaplar.
Ayrılabilirlik testi sınıflandırmada kullanılacak olan bantların ikili kombinasyonları için
uygulanır. Sınıflandırma başarısını düşüren bant veya bant çiftlerinin elenmesini sağlar.
Ayrılabilirliği test etmek için kullanılan formüller Maksimum Benzerlik algoritması ile
ilişkilidir. Yani sınıflar arasındaki ayrılabilirliğin hesaplanması ile Maksimum Benzerlik
algoritmasının sonucu tahmin edilebilir (Erdas Imagine Field Guide). Ayrılabilirlik üç şekilde
hesaplanabilir (Swain and Davis, 1978):
•

Ayrılabilirlik (Divergence):
𝐷zb =

1
tr ¢g𝐶z − 𝐶b ig𝐶zŒX − 𝐶bŒX i£
2
1
¥
+ tr 'g𝐶zŒX − 𝐶bŒX ig𝜇z − 𝜇b ig𝜇z − 𝜇b i .
2

(27)
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Burada 𝐷z ve 𝐷b karşılaştırılan iki eğitim imzasını, 𝐶z 𝑖 imzasının kovaryans
matrisini, 𝜇z 𝑖 imzasının ortalama vektörünü, tr iz fonksiyonunu ve T transpoze işlemini ifade
eder (Swain and Davis, 1978).
•

Dönüştürülmüş Ayrılabilirlik (Transformed Divergence)
𝐷zb =

1
tr ¢g𝐶z − 𝐶b ig𝐶zŒX − 𝐶bŒX i£
2
1
¥
+ tr 'g𝐶zŒX − 𝐶bŒX ig𝜇z − 𝜇b ig𝜇z − 𝜇b i .
2
𝑇𝐷zb = 2000 ¨1 − exp '

−𝐷zb
.ª
8

(28)

Burada 𝐷z ve 𝐷b karşılaştırılan iki eğitim imzasını, 𝐶z 𝑖 imzasının kovaryans matrisini,
𝜇z 𝑖 imzasının ortalama vektörünü, tr iz fonksiyonunu ve T transpoze işlemini ifade eder
(Swain and Davis, 1978).
•

Jeffries-Matusita Mesafesi:
ŒX
®g𝐶z + 𝐶b i/2®
1
1
¥ 𝐶z + 𝐶b
⎞
∝= g𝜇z − 𝜇b i '
. g𝜇z − 𝜇b i + ln ⎛
8
2
2
f|𝐶z | × ®𝐶b ®
⎝
⎠

(29)

𝐽𝑀zb = ´2(1 − 𝑒 Œ∝ )

Burada, 𝑖 ve 𝑗 karşılaştırılan iki imzayı, 𝐶z 𝑖 imzasının kovaryans matrisini, 𝜇z 𝑖
imzasının ortalama vektörünü, ln logaritma fonksiyonunu ve |𝐶z | 𝐶z matrisinin determinantını
temsil eder (Swain and Davis, 1978).

215

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı kavramlarını ve bu iki kavramın
birbirinde farkı anlatılmıştır. Ayrıca AKAÖ verisinin CBS için önemi ve uydu görüntülerinin
sınıflandırılması ile üretilebileceği gösterilmiştir. Uydu görüntülerinin sınıflandırılması iki
şekilde olmaktadır. Bunlar kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma algoritmalarıdır. Kontrolsüz
sınıflandırma görüntüyü kullanılan bir algoritma sayesinde piksellerin renk benerliğine göre
otomatik olarak istenlen sayıdaki sınıfa bölmektedir. Kontrollü sınıflandırmada ise görüntüden
oluşturulacak sınıf sayısı önceden bellidir ve kişi her bir pikselin sınıfının kullanılan algoritma
tarafından tespit edilebilmesi, yani algoritmanın eğitilmesi amacıyla her bir sınıf için görüntü
üzerinden örnek eğitim pikselleri toplamak zorundadır. Toplanan bu eğitim piksellerinin
düzgün toplanıp toplanmadığını test etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler bu
bölümde alarm, elips, olasılık matrisi, ve ayrılabilirlik olmak üzere dört başlık altında
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Görüntüdeki yoğunluk değerlerinin istatistiksel özelliklerine göre kullanıcı müdahalesi
olmaksızın piksellerin gruplandırılmasına .............denir
2. Kullanıcı tarafından her bir sınıf için toplanan eğitim piksellerinin (imza) istatistiksel
özelliklerine göre görüntünün sınıflandırılmasına ............ denir
3. Kontrollü sınıflandırma amaçlı toplanan eğitim imzaları iki çeşittir. Bunlar ........ ve
............... imzalardır. parametrik ve parametrik olmayan imzalar olmak üzere ikiye
ayrılır.
4. İki eğitim imzası arasındaki istatistiki mesafeyi hesaplayarak bu iki sınıfın sınıflandırma
sonrası birbirine karışıp karışmayacağını hesaplayan teste ..........denir.
5. Eğitim imzalarındaki pikselleri En Yakın Mesafe, Maksimum Benzerlik ve
Mahalanobis Mesafesi yöntemlerinden biri ile hızlıca sınıflandırıp bu piksellerin yüzde
kaçının hatalı olarak sınıflandırıldığını bir matris şeklinde gösteren teste.............denir
6. Görüntünün istatistiksel özelliklerine dayanmayan, öznitelik uzayında kullanıcı
tarafından belirlenen bölgeleri dikkate alan imzalara .............denir.
7. Alarm yöntemi arka planda .....................sınıflandırma algoritmasını kullanmaktadır.
8. ISODATA algoritması bir .........................sınıflandırma algoritmasıdır.
9. ....................... arazi yüzeyinin fiziki anlamda ne ile örtüldüğünü tanımlar.
10. .................... arazinin insanlar tarafından ne amaçla kullandığını tarif eder.

Cevaplar
1) Kontrolsüz sınıflandırma,, 2) Kontrollü sınıflandırma, 3)parametrik,
parametrik olmayan, 4) ayrılabilirlik, 5) olasılık matrisi, 6) Parametrik olmayan imzalar,
7) paralelkenar, 8) Kontrolsüz, 9) Arazi örtüsü, 10) Arazi kullanımı
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12. GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kontrollü Sınıflandırma Yöntemleri
12.1.1. En Yakın Mesafe Yöntemi
12.1.2. Paralelkenar Yöntemi
12.1.3. Mahalanobis Mesafesi Yöntemi
12.1.4.Maksimum Benzerlik Yöntemi
12.1.5. Destek Vektör Makineleri Yöntemi
12.1.6. Yapay Sinir Ağları Yöntemi

12.2. Sınıflandırma İşleminde Doğruluk Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Neden çok farklı isimlerde kontrollü sınıflandırma algoritmaları var?
2. Kontrollü sınıflandırmada algoritma nasıl eğitilir?
3. Yaptığımız sınıflandırmanın doğruluğunu nasıl test ederiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kontrollü
Sınıflandırma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Farklı
kontrollü
sınıflandırma
Kontrollü
algoritmalarının
matematiksel
teorisi
Sınıflandırmanın
nasıl anlaşılarak uydu görüntüsünden nasıl
yapılacağının kavranması tematik AKAÖ verisinin elde edildiği
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
1. Spektral Mesafe
2. Destek Vektör Makineleri
3. Yapay sinir ağları
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Giriş
Kontrollü sınıflandırma üç aşamadan oluşmaktadır bunlar eğitim alanlarının görüntü
üzerinde seçilmesi, seçilen bu eğitim alanlarındaki piksellerin oluşturdukları imza dosyaları ve
oluşturulan imza dosyaları ile sınıflandırmanın gerçekleştirilmesidir. İmzalar her bir sınıfı
temsil eden piksellerden oluşur ve sınıflandırma algoritmasına o temsil ettiği sınıfın renk
anlamında özelliklerini öğretir. Eğitilen algoritma daha sonra görüntüdeki diğer tüm piksellerin
sınıflarını bu eğitim sonucuna göre belirler. Dolayısıyla toplanan imzaların mutlaka sınıflarını
çok iyi temsil eden piksellerden seçilmesi gerekmektedir. Toplanan imzaların doğruluğu, yani
sınıfları en iyi şekilde temsil edip etmediklerini nasıl test edeceğimizi 11. Bölümde açıklamıştır.
Bu bölümde ise kontrollü sınıflandırmanın son aşaması olan sınıflandırma işlemini
gerçekleştiren kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma yöntemlerini açıklayacağız. Bölümün
sonunda ise gerçekleştirilen sınıflandırmanın ne kadar doğrulukta yapıldığının nasıl test
edildiğini sınıflandırma işleminde doğruluk analizi başlığı altında ele alacağız.
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12.1. Kontrollü Sınıflandırma Yöntemleri
En Yakın Mesafe, Paralelkenar, Mahalanobis Mesafesi, Maksimum Benzerlik, Destek
Vektör Makineleri ve Yapay Sinir Ağları yöntemleri literatürde sıklıkla kullanılan kontrollü
sınıflandırma yöntemlerinden bazılarıdır.

12.1.1. En Yakın Mesafe Yöntemi
Bu yöntemde aday piksel ile her bir eğitim imzasına ait ortalama vektör arasındaki
spektral mesafe (öklit mesafesi) kıyaslanır. Aday piksel spektral mesafesi en kısa olan eğitim
imzasının temsil ettiği sınıfa atanır. Her bir piksel bir eğitim imza ortalamasına belli bir oranda
yakın olacağı için En Yakın Mesafe yönteminde sınıfsız piksel kalmaz. Bu durum sınıfsız
kalması daha mantıklı olabilecek olan pikseller için dezavantaj yaratır. Bu dezavantajı ortadan
kaldırmak için imza ortalamasından çok uzakta olan pikseller ihmal edilir. Öklit mesafesi
formülü şu şekildedir (Erdas Imagine Field Guide);
\

𝑆𝑀#%¶ = ·o(𝜇¶z − 𝐺#%z )Y
zvX

(12.1)

Burada, 𝑛 görüntünün toplam bant sayısını, 𝑖 her bir bandı ve 𝑐 ise her bir sınıfı ifade

etmektedir. Ayrıca 𝐺#%z 𝑖 . bantta (𝑥, 𝑦) konumundaki yoğunluk değeri, 𝜇¶z 𝑖 . banttaki 𝑐

sınıfının ortalamasını ve 𝑆𝑀#%¶ ise 𝑐 sınıfının ortalaması ile (𝑥, 𝑦) konumundaki piksel
arasındaki spektral mesafeyi temsil etmektedir (Erdas Imagine Field Guide).

12.1.2. Paralelkenar Yöntemi
Paralelkenar sınıflandırma algoritması her bir sınıfa ait yoğunluk değeri aralığını, o sınıf
için toplanan imzaların her bir banttaki en düşük ve en yüksek değerleri olarak ya da her bir
imzanın yine her bir banttaki ortalaması +/- belli bir standart sapma şeklinde belirler. Bu
aralıklar iki bant kullanılması durumunda öznitelik uzayında dikdörtgen, üç bant kullanılması
durumunda ise dikdörtgenler prizması oluşturur. Her bir aday piksel hangi sınıfı temsil eden
imzadan türetilen bu geometrik şeklin içerisine düşüyorsa o sınıfa atanır. (Lillesand et al., 2007;
Çölkesen, 2009). Paralelkenar yöntemi de En Yakın Mesafe yöntemi gibi oldukça hızlı çalışan
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basit bir yöntemdir. Paralelkenar yöntemi ile oldukça fazla sayıda sınıflandırılmamış piksel elde
edilebilir. Sınıflara ait olan dikdörtgenlerin (iki bant durumunda) çakışmaları durumunda
Paralelkenar yöntemi tutarsız sonuçlar üretebilmektedir. Piksellerin sınıfsız kalması
durumunda bu pikseller algoritma tarafından herhangi bir sınıfa atanır. Bu durum da piksellerin
yanlış sınıflandırılması ihtimalini arttırmaktadır (Çölkesen, 2009).

Şekil 12.1. Paralelkenar algoritması

12.1.3. Mahalanobis Mesafesi Yöntemi
Bu yöntem En Yakın Mesafe Yöntemi ile oldukça benzerdir. Bu yöntem En Yakın
Mesafe yönteminden farklı olarak kovaryans matrisini de kullanmaktadır. Bu yöntemde aday
piksel Mahalanobis Mesafesinin en düşük olduğu eğitim imzasının temsil ettiği sınıfa
atanmaktadır. Mahalanobis Mesafesi yöntemi En Yakın Mesafe ve Paralelkenar yöntemlerinin
aksine sınıf içi çeşitlilikleri göz önünde bulundurur. Bu yöntemin kullandığı eşitlik şu şekildedir
(Erdas Imagine Field Guide);
𝐷 = (𝑋 − 𝑀¶ )} (𝐶𝑜𝑣¶ŒX )(𝑋 − 𝑀¶ )

(12.2)

Burada, 𝑐 belirli bir sınıfı, 𝑋 aday pikselin vektörünü, 𝑀¶ 𝑐 sınıfına ait eğitim imzasının

ortalama vektörünü, 𝐶𝑜𝑣¶ 𝑐 sınıfına ait eğitim imzasındaki piksellerin kovaryans matrisini,
𝐶𝑜𝑣¶ŒX 𝐶𝑜𝑣¶ ’ nin tersini, 𝑇 transpoze işlemini ve 𝐷 ise Mahalanobis Mesafesini göstermektedir

(Erdas Imagine Field Guide).
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12.1.4. Maksimum Benzerlik Yöntemi
En başarılı sınıflandırma yöntemlerinden biri olan Maksimum Benzerlik yöntemi
sınıflandırılacak olan görüntünün bantlarının normal dağılımda olduğunu ve bütün sınıfların
sınıflandırılma olasılıklarının eşit olduğunu varsayar. Bu yöntem her bir pikselin bir olasılıkla
sınıflardan birine atanması gerektiği prensibine dayanır. Bu yöntemde bir aday piksel için her
bir sınıfa atanma olasılıkları ayrı ayrı hesaplanır ve piksel olasılığı en yüksek olan sınıfa atanır
(Mather, 1987; Yılmaz, 2012). Maksimum Benzerlik yönteminde kullanılan eşitlik şu
şekildedir (Erdas Imagine Field Guide);
𝐷 = ln 𝑎¶ − [0.5 ln(|𝐶𝑜𝑣¶ |)] − »0.5 (𝑋 − 𝑀¶ )} g𝐶𝑜𝑣¶ ŒX i(𝑋 − 𝑀¶ )¼

(12.3)

Burada, 𝐷 ağırlıklandırılmış mesafeyi, 𝑐 her bir sınıfı, 𝑋 aday pikselin vektörünü, 𝑀¶ 𝑐

sınıfının ortalama vektörünü, 𝑎¶ aday pikselin 𝑐 sınıfına ait olma olasılığını (tüm sınıfların
olasılıkları eşit olarak kabul edildiği için bu değer 1 alınır), 𝐶𝑜𝑣¶ 𝑐 örnek sınıfındaki piksellerin

kovaryans matrisini, 𝐶𝑜𝑣¶ ŒX 𝐶𝑜𝑣¶ ’ nin tersini, |𝐶𝑜𝑣¶ | 𝐶𝑜𝑣¶ ’ nin determinantını ve 𝑇 ise

transpoze işlemini ifade etmektedir.

Maksimum Benzerlik yönteminin başarısı kullanılan görüntünün yoğunluk değerlerinin
dağılımına bağlıdır. Yoğunluk değerler eğer normal dağılımda ise Maksimum Benzerlik
yönteminin başarısı artmaktadır. Eğer değilse, En Yakın Mesafe veya Paralelkenar
yöntemlerinden birinin kullanılması daha yüksek sınıflandırma doğruluğu üretebilir (Erdas
Imagine Field Guide). Eğer aday pikselin olasılığı bütün sınıflar için önceden belirlenen bir eşik
değerden daha düşükse piksel ‘bilinmeyen sınıf’ olarak etiketlenir (Lillesand and Kiefer, 1994;
Çölkesen, 2009). Sınıf içi çeşitliliği dikkate alması Maksimum Benzerlik yönteminin en büyük
avantajlarındandır (Erdas Imagine Field Guide).

12.1.5. Destek Vektör Makineleri Yöntemi
Vapnik (1995) tarafından geliştirilen Destek Vektör Makineleri yöntemi istatistiksel
öğrenme tabanlı sınıflandırma yöntemleri arasında en başarılı olanlardan biridir. Bu yöntemin
temel amacı iki sınıfı birbirinden ayıran optimum hiper düzlemin tanımlanmasıdır (Tso and
Mather, 2009). Bu düzlem her iki sınıf arasındaki açıklığı maksimum yapan ve birbirine paralel
olan iki düzlemin tam ortasında tanımlanır. Bu şekilde sınıflar arasındaki açıklığı maksimum
226

yapan paralel düzlemleri tanımlamayı sağlayan veri noktalarına ‘destek vektörleri’ denir
(Sherrod, 2003; Oommen et al., 2008; Kavzoglu and Colkesen, 2009). Sınıflar arasındaki
açıklığı maksimum yapmak için standart programlama optimizasyon teknikleri kullanılır
(Vapnik, 1995). Birçok uygulamada sınıflar lineer olarak ayrılamamaktadır. Bu gibi
durumlarda Destek Vektör Makineleri veriyi daha yüksek boyutlu başka bir uzaya izdüşürerek
bu uzayda sınıflandırmaya çalışır (Tso and Mather, 2009).

Şekil 12.2. Destek Vektör Makineleri prensibi

Destek Vektör Makineleri algoritması ilk önce iki sınıfın birbirinden ayrılması amacıyla
geliştirilmiştir. Ancak birçok uygulamada ikiden fazla sınıfı birbirinden ayırmak gerektiğinden
bu gibi durumlar için çok sınıflı yaklaşımlar geliştirilmiştir. ‘Bire Karşı Bir’ yaklaşımında n
adet sınıftan iki tanesi her bir sınıflandırıcıyı eğitmek için kullanılır. Eğitimden sonra her bir
sınıflandırıcı test verisine uygulanır ve her bir piksel için bir oy verilir. Son olarak ilgili piksel
en fazla oyu alan sınıfa atanır (Melgani and Bruzzone, 2004; Tso and Mather, 2009). ‘Bire
Karşı Hepsi’ yaklaşımı ise n adet ikili sınıflandırıcı üretir. Bu sınıflandırıcıların her biri bir sınıfı
diğerlerinden ayırmada kullanılır. Bu sayede çok sınıflı bir problem iki sınıflı bir problemmiş
gibi düşünülerek sınıflar birbirinden ayırt edilir (Çölkesen, 2009).

12.1.6. Yapay Sinir Ağları Yöntemi
Yapay Sinir Ağları yöntemi insanların beyin ve göz kombinasyonu sayesinde doku
analizi yapabilme kabiliyetlerinden esinlenilerek geliştirilmiştir. Bu yöntemdeki temel amaç
oluşturulan ağın eğitimi esnasında eğitim verisindeki düzenliliklerin öğrenilip sınıflandırma
kurallarının bu bilgilere göre türetilmesidir. Ancak kullanıcı ağın mimarisini oluşturmak
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zorundadır (Tso and Mather, 2009). Basit bir yapay sinir ağı üç ana katmandan oluşmaktadır.
En soldaki katman giriş katmanıdır. Bu katman sadece eğitim imza piksellerine ait vektörleri
içerir, dolayısıyla bu katmanda herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. Ortadaki katman gizli
katmandır ve sınıflandırma işlemi bu katmanda gerçekleştirilir. Sağdaki katman ise çıktı
katmanıdır. Bu katmanda sınıflandırma sonuçları elde edilir (Schowengerdt, 2007; Yılmaz,
2012).

12.2. Sınıflandırma İşleminde Doğruluk Analizi
Görüntü sınıflandırma sürecinin en önemli aşamalarından biri de sınıflandırma sonrası
doğruluk analizidir. Buradaki amaç kullanılan sınıflandırma algoritmasının görüntüyü ne
doğrulukta sınıflandırılabildiğini ölçmektir. Doğruluk analizi elde edilen sınıflandırılmış
görüntü ile doğru olarak kabul edilen referans bir verinin kıyaslanması ile gerçekleştirilir.
Referans veriler yersel ölçümler, hava fotoğrafları, planlar veya daha önceden üretilmiş tematik
görüntülerden üretilebilir. Referans bir görüntünün daha önceden mevcut olması ile piksel
piksel doğruluk analizi gerçekleştirmek mümkündür. Ancak bu şekilde bir referans veri temin
etmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle belli sayıda bilinen referans kontrol
noktası kullanılarak sınıflandırma işleminin performansı değerlendirilebilir. Referans
noktaların rastgele olarak seçilmesine özen gösterilmelidir (Congalton, 1991). Kullanılan
referans noktalarının sayısı kullanılan uydu görüntülerine, kapladıkları alana ve sahip oldukları
uzamsal çözünürlüğe göre değişmektedir. Örneğin 30 metre uzamsal çözünürlüğe sahip bir
Landsat görüntüsünde 250 nokta bu işlem için yeterli olurken 2 metre uzamsal çözünürlüğe
sahip olan WorldView-2 görüntüsünde bu rakam 750 - 1000'lere kadar çıkmaktadır.
Hata matrisi yöntemi en fazla kullanılan sınıflandırma doğruluğu tespit yöntemlerinden
biridir. Bu yöntemde referans kontrol noktalarının sınıflandırılmış görüntüdeki ve gerçekteki
değerlerinin tutarlı olup olmadığı ölçülür. Hata matrisi üretici doğruluğu ve kullanıcı doğruluğu
olmak üzere iki ölçüt temelinde oluşturulur. Üretici doğruluğu bir sınıfı test etmek için toplanan
piksel topluluğundan kaç tanesinin doğru olarak sınıflandırıldığını ölçer. Örneğin, deniz sınıfını
test etmek için n adet referans piksel toplanmış olsun. Üretici doğruluğu bu n adet pikselden
kaç tanesinin deniz olarak sınıflandırıldığını gösterir. Kullanıcı doğruluğu ise kullanıcı
tarafından üretilen tematik görüntünün doğruluğunu/güvenilirliğini ölçer. Bir başka deyişle
tematik görüntüdeki bir pikselin sınıfının o pikselin yeryüzündeki sınıf değerine uyup
uymadığını ölçer. Genel doğruluk ise doğru olarak sınıflandırılmış toplam piksel sayısının (
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yani köşegenler toplamının) toplam referans piksel sayısına oranı ile hesaplanır (Congalton,
1991).

Tablo 12.1. Örnek bir hata matrisi hesaplaması

Sınıflandırılmış

Referans

5

Satır
Üretici
Toplamı Doğruluğu
113
98/109 = % 90

Kullanıcı
Doğruluğu
98/113 = % 86.7

6

6

76

56/87 = % 64.4

56/76 = % 73.7

82

0

103

82/103 = % 79.7 82/103 = % 79.7

Deniz

Bina

Yol Su

Deniz

98

10

0

Bina

8

56

Yol

0

21

Su
3
0
15 90 108
90/101 = % 89.1 90/108 = % 83.3
Sütun
109
87
103 101 400
Toplamı
Genel Doğruluk = (98 + 56 + 82 + 90) / 400 = 326/400 = % 81.5
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çoğu UA ve CBS yazılımının sunduğu kontrollü ve kontrolsüz
sınıflandırma algoritmalarının çalışma prensipleri çok fazla matematiksel modellere girmeden
anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yapılan bir sınıflandırma sonucunda elde edilen tematik
haritaların gerçekle ne derecede tutarlık gösterdiğinin veya kullanılan sınıflandırma
algoritmasının performansının test edilebilmesi için sınıflandırma sonrası doğruluk analizinin
nasıl gerçekleştirildiği kısaca anlatılmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. .........................bir sınıfı test etmek için toplanan piksel topluluğundan kaç tanesinin
doğru olarak sınıflandırıldığını ölçer.

2. .......................... tematik görüntüdeki bir pikselin sınıfının o pikselin yeryüzündeki sınıf
değerine uyup uymadığını ölçer.

3. ......................sınıflandırma algoritması görüntüdeki sınıfları her bir banttaki en düşük
ve en yüksek yoğunluk değerlerini dikkate alınarak üretilen dikdörtgenlere göre
sınıflandırır. Her bir aday piksel hangi dikdörtgen bölgenin içine düşüyorsa o bölgeyi
temsil eden sınıfa atanır.

4. Mahalanobis mesafesi yönteminin en yakın mesafe yönteminden tek farkı kullandıgı
esitlikte ...................kullanmasıdır.

5. .................yönteminin temel amacı her iki sınıf arasındaki açıklığı maksimum yapan ve
birbirine paralel olan iki düzlemin tam ortasında iki sınıfı birbirinden ayıran optimum
hiper düzlem tanımlamaktır

Cevaplar
1) Üretici doğruluğu, 2) Kullanıcı doğruluğu, 3) Paralelkenar, 4) kovaryans matrisini,
5) Destek Vektör Makineleri
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13. SINIFLANDIRMA UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.

Kontrollü Sınıflandırma Uygulaması
Kontrolsüz Sınıflandırma Örnek Uygulama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
ArcGIS yazılımında kontrolsüz sınıflandırma işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?
ArcGIS yazılımında kontrollü sınıflandırma işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kontrolsüz
Sınıflandırma

ArcGIS’te
Kontrolsüz
Sınıflandırmanın
nasıl
yapılacağının kavranması

Kontrollü
Sınıflandırma

ArcGIS’te
Kontrollü
Sınıflandırmanın
nasıl
yapılacağının kavranması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Uygulama ile gösterilen Landsat
görüntüsü ile ArcGIS yazılımında
kontrolsüz sınıflandırmanın işlem
adımlarını öğrenci kendi Landsat
verisinde deneyip öğrendiklerini
pekiştirebilecek
Uygulama ile gösterilen Landsat
görüntüsü ile ArcGIS yazılımında
kontrollü sınıflandırmanın işlem
adımlarını öğrenci kendi Landsat
verisinde deneyip öğrendiklerini
pekiştirebilecek
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Anahtar Kavramlar
1.
2.
3.
4.

Kontrolsüz Sınıflandırma
Kontrollü Sınıflandırma
Landsat-8
ArcGIS
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Giriş
Görüntü Sınıflandırma
Görüntü sınıflandırma ile piksellerin, benzer piksel değerlerine göre sonlu sayıda
bireysel sınıflara veya kategorilere ayrılması sağlanır. Bir piksel belirli bir kriterler kümesini
karşılarsa, piksel bu ölçüte karşılık gelen sınıfa atanır. Görüntü sınıflandırmanın iki yolu vardır:
•
•

1-Kontrolsüz Sınıflandırma
2-Kontrollü Sınıflandırma

Bu bölümde her iki tür sınıflandırma çeşidi için de ArcGIS yazılımında örnek bir
uygulama gerçekleştirilecektir.
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13.1. Kontrolsüz Sınıflandırma Örnek Uygulama
Kontrolsüz sınıflandırma (denetimsiz sınıflandırma, kümeleme) bir görüntünün spektral
değerlerine göre özelliklerini tanımlama, gruplama ve etiketleme yöntemidir. Kontrolsüz
sınıflandırmada, pikseller spektral homojenlik ve spektral mesafeye göre kümelenir. Bir analist,
mesafeleri ölçmek için çeşitli teknikler arasından seçim yapabilir.
Görüntü sınıflandırma da amaç arazi yüzeyindeki anlamlı nesneleri ortaya çıkarmaktır.
Örneğin binalar, deniz, yollar, ormanlık alanlar bunlara örnek olabilir. Kontrolsüz
sınıflandırmada sonuç ürün her zaman anlamlı nesneler olmayabilir. Bu aşamada kontrolsüz
sınıflandırma parametrelerinden belirlenecek olacak sınıf sayısı önem taşımaktadır. Kontrolsüz
sınıflandırma ile çeşitli istatistiksel yöntemler ve piksel parlaklık değerlerine göre piksellerin
otomatik olarak sınıflandırılması sağlanmaktadır. Kontrolsüz sınıflandırma sonucu oluşan
sınıfları kullanıcı yorumlamak zorundadır.
Bu uygulama da, Landast 8 görüntüsünde kontrolsüz sınıflandırma yapılacaktır.
Bu sefer Landsat 8 görüntüsünde tek tek band birleştrime yapmayacağız ve görüntüyü
otomatik tüm değerleri tanımlı olarak True color olarak açmayı öğreneceğiz.
Landsat
8
görüntüleri,
indirilen
klasörde
LC08_L1TP_173032_20180609_20180615_01_T1_MTL adlı dosyayı ArcGIS yazılımında
ekrana sürükleyerek ya da add data kısmını kullanarak programda açılır. Aşağıda gördüğünüz
gibi görüntü otomatik olarak True color (gerçek renklerde) olarak ekranda açılmıştır.

Şekil 13.1. Sınıflandırılacak Landsat-8 çok bantlı görüntüsü
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Sınıflandırma için aşağıdaki gibi deniz alanını da içerecek bulutsuz bölge kesilir.

Şekil 13.2. Küçük bir bölümü kesilmiş Landsat-8 görüntüsü
Programın üst menü kısmında sağ tuşa basarak Image Classification seçeneği seçilir.
Açılan pencerede Classification sekmesi altında Iso Cluster Unsupervised Classification
seçeneği seçilir. Input raster bands kısmında sınıflandırmak istenilen kesilmiş Landsat-8
görüntüsü seçilir. Number of classes kısmı sınıflandırılmış sonuç görüntünün kaç sınıftan
oluştuğunu belirlediğiniz önemli bir parametredir. Bunu resimdeki renk tonlarına bakarak
yaklaşık olarak anlamlandırabilirsiniz. Örneğin bu görüntü 6 sınıfa ayıracak şekilde
sınıflandırılacaktır. OK tuşuna basılarak sınıflandırma bitirilir.

239

Şekil 13.3. Kontrolsüz Sınıflandırma penceresi
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Sonuç görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

Şekil 13.4. Sınıflandırılmış Landsat-8 görüntüsü (6 sınıf)
Bu görüntüde ki bu 6 sınıfın gerçekte neye denk geldiğini anlayabilmemiz için başka
referans verileriyle karşılaştırma yapmamız gerekmektedir. Örneğin gri alanların ana görüntüye
bakıldığında deniz alanlarına denk geldiği görüldüğünden gri renk ile sınıflandırılmış
piksellerin deniz olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde üsten aşağı doğru uzanana mavi
piksellerin ana görüntüde yol detaylarına karşılık geldiğini gördüğümüzden mavi piksellere yol
diyebiliriz.
Bir de Number of classes kısmına 13 girerek sonuç ürününü inceleyelim. Aşağıda
görüldüğü gibi sadece deniz alanları ayırt edilebilmektedir. Kırmızı kısımlar da yolları
içermektedir fakat sınıf sayısı çok tutulduğundan parçalanmalar olmaktadır. Diğer kısımlar da
anlamlandırılamamaktadır.
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Şekil 13.5. Sınıflandırılmış Landsat-8 görüntüsü (13 sınıf)

Şimdi ilk yaptığımız 6 sınıf içeren sınıflandırma görüntüsüyle ilgili bilgileri
inceleyelim.

Table of contects kısmında sınıflandırılmış görüntüde sağ tuşa basarak open attribute
table seçeneğini seçiniz. Yukardaki gibi açılan gri olan 1. sınıf (Gerçekte deniz alanlarına
karşılık gelen) toplam piksel sayısın 24573 olarak görmekteyiz.
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Şekil 13.6. Sınıflandırılmış Landsat-8 görüntüsüne ait öznitelik tablosu

13.2. Kontrollü Sınıflandırma Uygulaması
Kontrollü sınıflandırmada, sınıflandırma aşamasında kullanıcı belli ölçüde sürece dâhil
olmaktadır. Bu işlemde, kullanıcı örüntüleri ve arazi sınıflarını temsil eden pikselleri görüntü
üzerinden direkt olarak seçer veya bu pikselleri hava fotoğrafları, haritalar ya da arazi
doğrulama bilgisi yardımıyla belirler. Veri hakkında ön bilgi ve görüntüdeki olası sınıflar
sınıflandırma öncesi bilinmelidir. Görüntüdeki belirli örüntüler belirlenerek bilgisayara bu
örüntülerle benzer özellikteki pikseller buldurulur. Eğer sınıflandırma işlemi doğru
sonuçlandıysa sonuç sınıflar bilgisayarda kullanıcı tarafından belirlenen sınıflarla tutarlılık
gösterir.
Kontrollü sınıflandırmada görüntü üzerinde gerçekte neye denk geldiğini bildiğiniz
pikselleri seçersiniz. Bu piksellere eğitim pikselleri denir. Görüntünüz kaç sınıfa ait olacaksa
ona göre her bir sınıfa ait eğitim piksellerini seçip algoritmayı bu sayede eğitmeniz
gerekmektedir.
Kontrollü sınıflandırmada kullanıcının sınıf tanıma becerisi yüksek olmalıdır. Ayrıca,
sistemin istatistiksel kriterleri (imzaları) belirlemesine yardımcı olabilmek için veriler hakkında
önceden bilgi sahibi olması gerekmektedir. Arazide toplanan veriler en sağlıklı veriler olarak
kabul edilir fakat bu verilerin de uydu görüntüsünün çekildiği tarihte toplanması gereklidir.
Çünkü zamanla arazi örtüsü değişebilir. GPS sistemleri yer doğrusu verileri toplamak için
faydalı araçlardır.
Önceki uygulamada indirip kestiğimiz Landsat 8 Görüntüsünü bu uygulama için de
kullanacağız.
ArcGIS programında üst menüde farenin sağ tuşuna tıklayın açılan menüde Image
Classifiaction’ı seçiniz.

243

Şekil 13.7. ArcGIS’te sınıflandırma menüsünün açılması
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Topladığınız eğitim piksellerini gördüğünüz ve ayarlamalar yaptığınız Traning Sample
Manager ara yüzünü açar.
Eğitim piksellerini toplamaya başlamak için draw poligon seçeneğini seçelim ve
görüntüdeki deniz alanlarına ait yerlerde bir miktar kapalı alan çevirerek eğitim piksellerini
toplayalım.

Şekil 13.8. Deniz sınıfı için toplanan eğitim pikselleri
Şekil 13.8’de görüldüğü gibi deniz alanı içerisinden bir poligon çevirdik. Class Name
kısmına Deniz yazınız ve Color kısmından rengini mavi seçiniz. Count kısmı seçtiğiniz eğitim
pikseli sayısını (236) göstermektedir. Yukarıdaki resimde traning sample manager içinde kayıt
butonu kırmızı kutucuk ile gösterilmektedir. ArcGIS de projeyi kayıt etme dışında traning
sample manager de topladığınız eğitim piksellerini kaydedin. Bu sayede herhangi bir problem
olması durumunda kaydettiğiniz eğitim piksellerinin açabilirsiniz. Şimdi Deniz alanı içerisinde
birkaç eğittim pikselini daha poligon ile çevirerek oluşturalım.
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Şekil 13.9. Deniz sınıfı için toplanan toplam 4 eğitim alanı

Her çevirdiğiniz poligonu Deniz1, Deniz2 … şeklinde adlandırın ve hepsinin renklerini
mavi yapın.

Şekil 13.10. Tüm sınıflar için toplanan eğitim alanları
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Şekil 13.10’da deniz, kentsel, yol, gölge, yeşil alan sınıflarını oluşturunuz. Spektral
olarak üst üste gelebilecek piksel değerleri olan sınıflar topladıysanız endişelenmeyin. Gerçek
sınıflandırmayı yapmadan önce durumu değerlendireceğiz. Bitirdiğini düşündüğünüzde,
görüntünün tüm boyutlarına zoom yapın ve bir göz atın. Görüntünün farklı alanlarında eğitim
alanlarınız var mı? Farklı yeşil alanları ,kentsel yapıyı (kırmızı ve beyaz çatılı binalar) dikkate
aldınız mı?

Histogram piksel sayılarının piksel parlaklık değerlerine göre gösterilmesini sağlar bu
sayede tek seferde deniz alanlarını tespit edebilirsiniz.

Şekil 13.11. Sınıf renklerinin yazılım tarafından oluşturulduğu Training Sample
Manager penceresi
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Şekil 13.11’de kırmızı ile işaretli merge traning sample ile aynı sınıfları seçerek
birleştiriniz. Örneğin Deniz1, Deniz2, Deniz3 Deniz4 ü seçin ve merge traning sample
butonuna tıklayın.

Şekil 13.12. Sınıf renklerinin kullanıcı tarafından oluşturulduğu Training Sample
Manager penceresi

Şekil 13.12’deki gibi create signiture file butonunu tıklayarak eğitim dosyanızı
oluşturunuz. Image Classification/Classification/Maksimum Likelihood Classification
seçeneğini seçiniz. Açılan pencerede input signutere file kısmına biraz önce oluşturduğunuz
.gsg uzantılı eğitim dosyasını gösteriniz.
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Şekil 13.13. Daha önce oluşturulan imza dosyasının yüklenmesi
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Şekil 13.14. Sınıflandırılmış Görüntü
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Uygulamalar
Bu bölümde yapılan uygulamanın bir benzerini ArcGIS yazılımı ile daha önceki
uygulamalarda kullandığınız Landsat-8 görüntüsünü kullanarak bir kez de siz yapınız.
Görüntüde oluşabilecek sınıf sayılarına siz karar veriniz.
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Uygulama Soruları
Kontrollü sınıflandırma uygulamasında ArcGIS yazılımı en çok benzerlik
yönteminden başka seçenek sunuyor mu? Bu seçenekler nelerdir? Bu seçenekler kullanılarak
sınıflandırma yapıldığında sonuç daha iyi çıkıyor mu? Sizce en iyi sonucu hangi
sınıflandırma algoritması ile elde ettiniz? ArcGIS yazılımında sınıflandırma sonrası doğruluk
analizini nasıl yapabileceğinizi araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 11. Ve 12. Bölümlerde öğrendiğimiz kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma
konuları ile ilgili ArcGIS yazılımında iki adet uygulama gerçekleştirilmiştir. Kontrolsüz
sınıflandırma için Iso cluster, kontrollü sınıflandırma için maximum likelihood (en çok
benzerlik) sınıflandırma algoritmaları kullanılmıştır. Kontrolsüz sınıflandırma için Landsat-8
görüntüsü ilk önce 6 sınıfa daha sonra 13 sınıfa ayrılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Kontrollü
sınıflandırma için ise aynı görümtü deniz, yeşilalan, yol, gölge ve kentsel olmak üzere 5 sınıfa
ayrılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Kontrolsüz sınıflandırma uygulamasında hangi sınıflandırma algoritması
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

En yakın mesafe
Mahalonobis mesafesi
Iso Cluster
Destek Vektör Makineleri
En çok Benzerlik

2. Kontrollü sınıflandırma uygulamasında hangi sınıflandırma algoritması
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

En yakın mesafe
Mahalonobis mesafesi
Iso Cluster
Destek Vektör Makineleri
En çok Benzerlik

3. Kontrollü sınıflandırma uygulamasında Deniz sınıfı için toplam kaç eğitim
alanı seçilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
3
4
5

4. Kontrollü sınıflandırma uygulamasında Deniz sınıfı için toplam kaç adet
piksel seçilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

236
463
1468
151
1700

5. İlk kontrolsüz sınıflandırma
sonucunda toplam kaç sınıf oluşmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

uygulamasında

sınıflandırma

işlemi

10
9
7
6
3
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6. “Kontrollü sınıflandırma uygulamasında sınıflandırma işlemi sonucunda
toplam kaç sınıf oluşmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)

8
5
3
2
0

7. Kontrollü sınıflandırmada kullanıcı tarafından görüntü üzerinde seçilen
piksellere .................denir.

.

8. Kontrollü sınıflandırma uygulamasında Yol sınıfı için toplam kaç adet piksel
seçilmiştir?

Cevaplar
1) C, 2) E, 3) 4, 4) C, 5) D, 6) B, 7) Eğitim pikselleri, 8) 40
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14. CBS AMAÇLI ÖZELLİK ÇIKARIMI VE DEĞİŞİM
ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.

CBS amaçlı özellik çıkarımı
CBS Amaçlı Değişim Analizi
Değişim analizi Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Uydu görüntülerinden özellik çıkarmak ne anlama gelir?
Görüntülerden hangi tür Özellikler çıkarılır?
Çıkarılan özellikler CBS’de nasıl kullanılır?
Uydu görüntüleri ile değişim analizi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Özellik Çıkarımı

Uydu Görüntülerinde özellik
çıkarımının ne anlama geldiğinin
kavranması

Değişim analizi

Uzaktan Algılamada değişim
analizinin ne anlama geldiğinin
kavranması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Görüntülerden çıkarılan özellikleri
bir CBS uygulamasında kullanarak
çıkarılan özelliklerin katkılarının
gözlemlenmesi
Görüntüler kullanılarak bir CBS
yazılımında
değişim
analizi
uygulayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

1. Özellik çıkarımı
2. Değişim analizi
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Giriş
Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere UA, CBS için vazgeçilmez bir veri
sağlayıcıdır. CBS coğrafik nesneleri katmanlar şeklinde veri tabanında saklamaktadır ve
uzamsal analizler ve sorgulamalar bu katmanlar ve katmandaki nesnelere ait öznitelik verileri
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu söz konusu katmanların UA verilerinden elde edilmesi
hem zaman hem de maliyet açısından avantajlıdır. UA verilerinden CBS amaçlı katman verisi
üretmede en sık kullanlan yöntemlerden bir tanesi özellik çıkarma işlemidir. Uydu
görüntüsündeki görüntülenen her bir nesne bir özelliktir. Örneğin yol, ağaç, bina birer farklı
özelliktir. Birbirine benzer özellikler gruplandırılıp görüntüden otomatik çıkartıldığı zaman
CBS için bir katman verisi oluşturulmuş olur. Örneğin, bir görüntüdeki tün yollar sınıflandırılıp
görüntüden çıkarılırsa yol katmanı elde edilmiş olur.
Bir diğer UA tabanlı CBS uygulaması ise değişim analizidir. Farklı tarihlerde çekilmiş
görüntüler karşılaştırılarak görüntülenen alanda oluşan değişimler tespit edilebilir. CBS’nin
uzamsal sorgulama ve analiz özelliği ile de oluşan değişimin boyutu ortaya konulabilir.
Bu bölümde öncelikle özellik çıkarımı konusu ele alınacaktır. Daha sonra ise değişim
analizi kavramı açıklanacak, arkasından ArcGIS yazılımında küçük bir değişim analizi
uygulaması gerçekleştirilecektir.
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14.1. CBS amaçlı özellik çıkarımı
Uzaktan algılamada özellik çıkarımı, hava fotografları veya uydu görüntülerinde yer
alan nesnelerin ait oldukları sınıfların belirlenmesini ve konumlarının tespitini içermektedir.
Bir görüntüdeki nesneler; arabalar, binalar gibi arka-plan ortamından bağımsız, keskin
sınırlarla ayrılmış insan yapımı nesneler olabildiği gibi arazi kullanımı, bitki örtüsü gibi kesin
çizgileri olmayan sınırlara sahip ve arka-plandan ayrılması zor, doğal yeryüzü cisimleri de
olabilir. Uzaktan algılanmış görüntülerde özellik tespiti doğal afet tespitinden tarım ve bitki
örtüsü haritalamasına, çevresel görüntülemeden şehir planlamasına kadar birçok alanda önemli
bir rol oynamaktadır.
Özellik çıkarma prosedürleri, nesnelerin uzaktan algılama ile toplanan görüntülerden
tanımlanmasını ve haritalanmasını otomatikleştirmek için kullanılır. Bu prosedürler mevcut
CBS veritabanlarının doğruluğunu artırmada veya yeni veri katmanları oluşturmak için yaygın
olarak kullanılmaktadır (Gruen ve Li 1997). Özellik çıkarımı piksel ve nesne tabanlı
sınıflandırma, eşik değer belirleyerek, poligonal detaylar içeren görüntülerde doku bilgileri
kullanılarak, doğrusal özellikler içeren görüntülerde kenar bulma oparatörleri kullanılarak,
derin öğrenme yöntemleri kullanılarak çok çeşitli yöntemlerle yapılabilmektedir.
Aşağıda şekil 14.1’ de WorldView-2 uydu görüntüsünden yol detaylarının çıkarılması
gösterilmektedir.

(a)
(b)
Şekil 14.1. (a) Uydu görüntüsü, (b) yol detaylarının çıkarılmış şekli
Yukarıda çıkartılan yol detayları artık CBS’ de bir katman olarak kullanılabilir. İstenirse
vektör formatta veya raster formatta saklanabilir. Bu çıkarılan yol detayı sayesinde yol
uzunluğunun ne kadar olduğu otomatik olarak bulunabilir.

14.2. CBS Amaçlı Değişim Analizi
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Uzaktan algılama, coğrafi özelliklerde meydana gelen değişiklikleri tanımlamak ve
haritalamak için birçok fırsat sunmaktadır (Lu ve ark. 2004, Jensen 2005). Bugün, arazi
kullanımı, hidrografi ve ulaşım ağları üzerinde CBS veri tabanlarını güncellemek için genellikle
hava ve uydu platformları kullanılmaktadır. Deprem, kasırga, tusunami, heyelan, yangın gibi
doğal tehlikelerin etkileri gibi dinamik süreçlerin ilerlemesi de uzaktan algılama ile
değerlendirilmektedir (örn., Lupo ve ark., 2001). Bunların yanı sıra yerel, bölgesel ve küresel
ölçeklerde mevsimsel değişimleri izlemek için çeşitli zaman aralıkları ile kaydedilen verilere
ihtiyaç duyulur (Merchant, 2009). Bu nedenle değişimin incelenmesi ve modellenmesi
kısımlarında uzaktan algılama ve CBS entegre bir şekilde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Uzaktan algılanan verilerin avantajlarından biri, veri toplamanın zamanla tekrar tekrar
gerçekleşmesidir. Örneğin, Landsat-7 uydusu 16 günlük bir periyota sahipken, NOAA AVHRR
Dünya yüzeyini her 24 saatte bir görüntüleyebilmektedir. Fakat, bulutluluk varsa bu bir sorun
olabilmektedir. Bu nedenle aynı yere ait bulutsuz günlerde elde edilmiş görüntüler tercih edilir.
Ayrıca, ASAR, PALSAR, Radarsat-1 ve -2, TerraSAR-X ve COSMO / Skymed, gibi bulut
koşullarından etkilenmeyen radar görüntüleri de kullanılabilir.
Değişim tespitinde ilk sorun uygun bir zaman periyodu ile görüntülerin elde edilmesidir.
Bu süre uygulamaya göre, gün-hafta olabildiği gibi ay-yıl periyodunda da olabilir. Mevsimsel
etkilerin belirgin olarak yaşandığı ülkelerde değişim analizi yapılacaksa görüntülerin yılın aynı
dönemlerine alınması tercih edilir. Yine de hava koşullarından kaynaklı çeşitli zorluklar
yaşanabilir. Bunun dışında mümkünse aynı sensör ile elde edilmiş verilerin değişim analizinde
kullanılması daha başarılı sonuçlar verir.
Aynı alan için iki görüntü seti arasında mevsimsel değişiklikler, hava koşulları, sensör
kalibrasyonu, atmosferik etkiler ve görüntüleme / aydınlatma geometrisindeki farklarla ortaya
çıkmaktadır. Görüntü çiftlerini doğru olarak karşılaştırabilmek için, karşılaştırılacak iki görüntü
veri setinin atmosferik ve radyometrik olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Bir başka ön işlem
adımı, doğru geometrik düzeltmedir ( Mather ve Koch, 2011).
Değişim analizi farklı zamanlara ait verilerdeki farklılıkların belirlenmesi amacıyla
yapılır. Raster veya vektör veriler arasında değişim analizi yapılabilir. İlki görüntü-görüntü
değişim analizi, ikincisi ise özellik tabanlı değişim analizi olarak adlandırılır.
Görüntü-görüntü değişim analizi;
Farklı zamanlara ait görüntülerden oluşan bir veri setinde iki yaklaşımla değişim analizi
yapılabilir. Birinci yaklaşım görüntü sınıflandırmadır. İki görüntü sınıflandırılır veya değişimi
yapılacak yerler vektörel formatta poligonlar olarak sınırları çıkartılır. Daha sonra bunlar bir
birleri ile karşılaştırılır. Bu yaklaşım ile farklı algılayıcı, atmosfer ve aydınlanma koşulları gibi
sorunlar elemine edilmiş olur. Yapılan değişim analizinin hassasiyeti görüntülerin
ortorektifikasyonu ve sınıflandırma doğruluğuna bağlıdır. İkinci yaklaşımda ise farklı
zamanlara ait görüntüler doğrudan birbirleri ile karşılaştırılırlar. Bu görüntü farkı alma, görüntü
oranlama, ana (temel) bileşenler analizi gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Görüntü farkı alma,
rektifiye edilmiş iki görüntüde birbirlerine karşılık gelen piksellerin farklarının alınması ile
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yapılır. Bu yaklaşımda görüntü elde etme sırasındaki koşullardan etkilenir. Bu nedenle değişim
analizi yapılmadan önce her iki görüntüye de radyometrik düzeltme uygulanır (Armenakis ve
Savopol, 2004).
Özellik tabanlı değişim analizi;
Özellik tabanlı değişim analizinde katman birleştirme, kesiştirme, tampon ( buffer)
oluşturma gibi çeşitli uzamsal analiz fonksiyonları kullanılır. Belirlenen değişim iki veri kümesi
arasındaki uzamsal doğruluk farkından kaynaklanabilir. Değişimin önemi, doğruluk
toleransları ve minimum boyutlara bağlı olarak ifade edilebilir. Uzamsal yanlışlıkların hesaba
katılması için, değişiklik tespit işlemi sırasında iki geçici özellik etrafında uygun uzamsal
tamponlar üretilirken, minimum boyutlar uygun uzamsal filtreler kullanılarak ele alınır.
Tamponlama ve filtreleme işlemleri sadece gerçek değişiklikleri doğru bir şekilde tespit
edebilmek için kullanılır (Armenakis ve Savopol, 2004).
Aşağıda şekil 8’ de binaların çıkarılması ile 2005-2007 yılları arasında yapılaşmadaki
özellik tabanlı değişim gösterilmektedir.
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Şekil 14.2. 2005 – 2017 bina değişimi
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Aşağıda şekil 14.3.’ de görüntü farkı alma ile yapılan değişim analizi görülmektedir.

2002 Görüntüsü (Kıyı kısmında dolgu yok)

2012 Görüntüsü (Kıyıda dolgu var)

Şekil 14.3. Yapılan dolgunun görüntü farkı alınarak yapılan değişim analiziyle tespiti.
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Değişim analizi farklı zamanlardaki aynı bölgeye ait uydu görüntülerinin
değerlendirilmesi ve anaizliz edilmesidir.Gelişen teknoloji ile birlikte çok sayıda değişim
analizi metodu günümüzde kullanılmaktadır.Temel olarak obje tabanlı ve piksel tabanlı
yaklaşımlar mevcuttur. Bu uygulamada 2002 ve 2012 yıllarana ait görüntüler Google Earth
programından indirilip ArcGis 10.3 yazılımı, image analysis menüsünden piksel tabanlı fark
alma yöntemi seçilerek değişim analizi yapılmıştır.

14.3. Değişim Analizi Uygulaması
Google Earth programını kullanarak zamansal görüntülerden Trabzon kıyı kısmına ait
2002 ve 2014 yıllarına ait 2 görüntüyü (4800*2605) çözünürlükte kaydettik. Sizde değişim olan
bir alanda bu şekilde Google Earth programından görüntü kaydedebilirsiniz.

Şekil.14.4. 2002 ve 2014 yıllarına ait Google Earth görüntüleri

Şekil.14.4’te görüldüğü gibi 2014 yılında sahil kısmında dolgu vardır ve bina sayısı
artmıştır. Bu iki görüntüyü ArcGIS yazılımında açalım.
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Şekil.14.5. İki görüntünün çakıştırılması

Image Analaysis Menüsü altındaki swipe layer butonuna basarak 2014 görüntüsü
üzerinde 2002 görüntüsünü kaydırarak görüntülerin tam olarak çakışıp çakışmadığını kontrol
ediniz. Görüntülerin tam anlamıyla çakıştıkları görülmektedir. Eğer tam çakışma olmasaydı
registrasyon veya rektifikasyon yaparak görüntüleri üst üste çakıştırmamız gerekecekti.
Geoprocessing/ArcToolBox/Spatial
seçiniz.

Analysis/Multivariate/Principal

Components

Input raster bands kısmına 2002.jpg görüntüsünü ve number of principle components
kısmına da 1 giriniz. Aynı işlemi 2014 görüntüsüne de uygulayınız.
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Şekil.14.5. Ana Bileşenler Analizi (PCA) Yönteminin seçilmesi

Daha sonra değişim analizi yapacağınız PCA sonrası oluşturduğunuz iki görüntüyü
Image Analysis menüsü altında seçin ve Difference butonuna basınız.
Sonuç görüntüsü Şekil.14.6’daki gibidir.

Şekil.14.6. Fark görüntü
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Bu görüntüyü daha anlaşılabilir hale getirebilmek için renklendirelim.

Şekil.14.7. Renklendirilmiş fark görüntü
Şekilde 14.7’de görüldüğü gibi mor ve açık mavi alanlarda değişim vardır. Değişim
analizi sonucu oluşan sonuçta + ve – yönde olan değişimi gözlemlemek mümkündür.
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Uygulamalar
Bu bölümde gerçekleştirilen değişim analizi uygulamasının bir benzeri siz kendi
memleketinizde değişime uğradığını bildiğiniz bir alan için yine Google Earth görüntüleri
kullanarak gerçekleştiriniz.
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Uygulama Soruları
ArcGIS yazılımında başka hangi yöntemlerle değişim analizi yapılabilir? Uygulama
verilerine uygulayarak elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS amaçlı özellik çıkarımı konusu ele alınmış, CBS için gerekli
katmanların UA görüntülerinden nasıl üretilebileceği gösterilmiştir. Ayrıca yine Değişim
analizi kavramının ne anlama geldiği, hangi yöntemlerle yapılabileceği ve CBS amaçlı değişim
analizinin önemi açıklanmıştır. Son olarak Google Earth görüntüleri kullanılarak ArcGIS
yazılımında örnek bir değişim analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Görüntü farkı alarak değişim analizi yapılmadan önce her iki görüntüye de ...........
düzeltme uygulanır.
2. Özellik çıkarımı için hangi yöntem kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

piksel ve nesne tabanlı sınıflandırma,
eşik değer belirleme,
poligonal detaylar içeren görüntülerde doku bilgileri kullanma,
doğrusal özellikler içeren görüntülerde kenar bulma oparatörleri kullanma
Görüntü sıkıştırma

3. Değişim analizi uygulamasında Trabzon kıyı bölgelerinde oluşan değişimi tespit
etmek için hangi yöntem kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Görüntü oranlama
Sınıflandırma
Ana bileşenler analizi
Eşik değer belirleme
Doku bilgileri kullanma

4. Özellik tabanlı değişim analizinde hangisi kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

katman birleştirme,
kesiştirme,
tampon ( buffer) oluşturma
uzamsal filtreleme
Görüntü kesme

5. Ana bileşenler dönüşümü sonrası 1. ana bileşenleri oluşturulan görünler kullanılarak
değişim analizi Image Analysis menüsü altında .......butonu ile gerçekleştirilir.

Cevaplar
1) radyometrik, 2) E, 3) C, 4) E, 5) difference
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