
Özet

Bu çal›şmada, bir bölgede öngörülen deformasyonlar›n deformas-
yon ağ› ile belirlenebilirliğine ilişkin bilgi içeren duyarl›l›k kavra-
m› incelenmiştir. Baarda’n›n güvenilirlik teorisine dayanan du-
yarl›l›k kavram› için, öncelikle doğrusal hipotez testleri ve hata
türleri (1. ve 2. tür hatalar) üzerinde durulmuş; test gücü, anlam-
l›l›k düzeyi ve serbestlik derecelerinin bir fonksiyonu olan d›şmer-
kezlik parametresi s›n›r değerinin belirlenmesi aç›klanm›şt›r. Ön-
görülen deformasyonlar›n belirlenebilmesi için jeodezik kontrol
ağlar›n›n optimizasyonunda, duyarl›l›ğ›n bir ölçüt olarak kullan›-
labilirliği irdelenmiştir. Deformasyon analizinde duyarl›l›k için
bir kenar ağ› örneği sunulmuştur.
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Abstract

Sensitivity in Deformation Analysis

In this study, sensitivity concept including information about de-
tectability of postulated deformations in an area is investigated.
For the sensitivity concept which depends on Baarda’s reliability
theory, first, linear hypothesis testing and its error types (type 1
error, type 2 error) are studied and discussed on; evaluation of lo-
wer bound of non-centrality parameter that is a function of power
of test, significance level and degree of freedom are discussed.
Furthermore, in order to detect postulated deformations, availabi-
lity of sensitivity as a measure for optimization of geodetic control
networks is examined. A trileteration network example is presen-
ted for sensitivity in deformation analysis.
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1. Giriş

Jeodezinin temel amaçlar›ndan biri de, yerkabuğu, mühen-

dislik yap›s› vb. bir nesnede  belirli bir zaman aral›ğ›nda

meydana gelen deformasyonlar›n belirlenmesidir. Basit ola-

rak, belirli bir kuvvet ya da kuvvetlerin ya da kuvvet deği-

şimlerinin etkisi alt›nda kalan bir nesnenin konum ya da bi-

çimindeki geometrik değişim deformasyon olarak adland›-

r›l›r. Bu değişim, öteleme, dönüklük ve ölçek faktörü (şekil

değişimi) elemanlar›ndan oluşur (AYDIN 2002).

Deformasyona uğrad›ğ› düşünülen nesneler jeodezik

noktalarla simgelenir. Bu noktalar›n bir koordinat sistemin-

deki koordinat elemanlar›nda meydana gelen değişimler in-

celenerek, deformasyonlar belirlenmeye çal›ş›l›r. Jeodezide

deformasyonlar›n izlenmesi olarak adland›r›lan bu işlem

bütünü, jeodezik deformasyon ağlar›n›n kurulmas›, ölçül-

mesi ve farkl› zamanlarda (ölçü periyotlar›nda) elde edilen

ölçülerin en küçük kareler yöntemine göre dengelenmesi,

sonuçlar›n analiz edilmesi (deformasyon analizi) aşamala-

r›ndan oluşur. Jeodezide, PELZER (1971) ile başlayan de-

formasyonlar›n izlenmesi kavram›, 1970’li y›llar›n sonla-

r›nda FIG (Fédération Internationale des Géomètres) Çal›ş-

ma Grubu 6.1’in (WG 6.1) yeni teknolojilerin izlenmesi,

deformasyon ağ ölçülerinin geometrik analizi ve sürekli

gözlem teknikleri üzerinde çal›şmalar› ile artmaya başla-

m›şt›r. Böylece, gelişen sistemlere bağl› olarak birçok de-

formasyon modeli (eşdeğerlik modeli, kinematik model, ge-

rinme modelleri, statik model, dinamik model) oluşturul-

muştur (WELSCH ve HEUNECKE 2001). 

İncelenen nesnenin dinamik özelliklerine göre jeolojik,

jeofizik, mekanik veya daha önce yap›lan jeodezik çal›şma-

lar›n verilerine dayan›larak, jeodezik ağ noktalar›ndaki de-

formasyonlara ilişkin bilgiler varsay›labilir. Varsay›lan de-

formasyonlar›n ağ ile belirlenebilirliği duyarl›l›k (sensiti-

vity) olarak adland›r›l›r ve bu, duyarl›l›k analizi ile belirle-

nir (NIEMEIER 1985). Tasar›m aşamas›nda, duyarl›l›k için

oluşturulan amaç fonksiyonu ile en uygun datum, en uygun

ağ şekli ve en uygun ölçü ağ›rl›klar› belirlenir (KUANG

1991; EVEN-TZUR 2002). Böylece, kurulacak deformas-

yon ağ›n›n, öngörülen deformasyonlar›n belirlenebilmesi

için gerekli özellikleri ortaya konur; değişik çözümler irde-

lenir. 

Deformasyon analizinde duyarl›l›k, öngörülen defor-

masyon modeli ile kurulacak deformasyon ağ› aras›ndaki

uyumun belirlenmesinde oldukça önemlidir. Bu amaçla, bu

çal›şmada duyarl›l›k kavram› ele al›nm›şt›r.

2. Doğrusal Hipotez Testi 

İstatistikte, farkl› örnek kümelerin bilinmeyen vektörleri

x~’in, B parametre uzay›n›n (Öklid uzay› veya evrensel kü-

me) eleman› olduğu (x~ ∈Β) düşünülür. Bir istatistiksel hipo-
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tez,  x~’in tahmini olarak al›nacak x vektörünün, B’nin bir alt

kümesi olan b’ye (b⊂Β) veya b’nin tümleyenine (B/b) ait

olduğu şeklinde kurulan varsay›mlarla tan›mlan›r. H0 : x∈b

şeklindeki ilk varsay›m s›f›r hipotezi, Hk : x∈B/b varsay›m›

ise karş›t hipotez olarak adland›r›l›r (KOCH 1999). Oluştu-

rulan bir s›f›r hipotezi için sonsuz say›da karş›t hipotez bu-

lunur (VANICEK vd. 1990). 

Elde edilen ölçüler vektörü l’den oluşan örnek kümeye

dayan›larak, s›f›r hipotezinin kabul edilip edilmeyeceği be-

lirlenir. Bu ise, olas›l›k kümesinin kabul ve ret bölgelerine

(SK ve SR) ayr›lmas› ile gerçekleştirilir. S›f›r hipotezi test

büyüklüğünün (genellikle ölçülerin bir fonksiyonu ile oluş-

turulan büyüklük-test istatistiği) eleman› olduğu bölgeye

göre kabul veya reddedilir (KOCH 1999). Bu işleme hipo-

tez testi ad› verilir. 

Herhangi bir doğrusal hipotez,

H0 : B x = w (1)

biçiminde oluşturulur. Burada, B hipotez katsay›lar matrisi

ve w sabit büyüklükler vektörüdür. Hipotez testi uygulan-

mas› gereken bir jeodezik ödeve ilişkin hipotez, (1)’de ve-

rilen biçimde yaz›lmal›d›r. Doğrusal hipotez testiyle H0 hi-

potezinin dengeleme modeliyle uyumlu olup olmad›ğ›na

karar verilir. Doğrusal hipotez testi yapabilmek için B, bi-

linmeyen say›s›ndan küçük h sat›r say›s›nda sat›r düzgün bir

matris olmal›d›r. Karş›t hipotez, 

Hk : B x ≠ w = wk (2)

biçimindedir. Doğrusal hipotez, ölçülerin dengelenmesi s›-

ras›nda koşul denklemleri gibi ele al›n›r. Bu durumda den-

geleme hesab›n›n matematiksel modeli, 

E (l) = Ax Fonksiyonel model,

B x = w Doğrusal hipotez, (3)

σ 2
0 P-1 = σ 2

0 Qll Stokastik model,

olur. Burada E( ), beklenen değer; l, n×1 boyutlu ölçü vek-

törü; A, n×u boyutlu katsay›lar matrisi;  σ 2
0, önsel varyans;

P, ölçülerin n×n boyutlu ağ›rl›k matrisi;  Qll, ölçülerin n×n

boyutlu ağ›rl›k katsay›lar› (kofaktör) matrisi; n, ölçü say›s›

ve u, bilinmeyen say›s›d›r. Bilinmeyenleri aras›nda koşul

denklemleri bulunan dolayl› ölçüler dengelemesi (Koşul

denklemli Gauss-Markoff Modeli) yap›s›ndaki bu modelin,

En Küçük Kareler Yöntemi’ne göre çözülmesi ile elde edi-

lecek bilinmeyenler vektörü x∧ H ve düzeltmelerin karesel bi-

çimi ΩH = VT
H P vH, koşul denklemleri olmaks›z›n yap›lacak

dengeleme sonuçlar› x∧ ve Ω = vTP v den farkl› olacakt›r. 

Koşul denklemeleri (Hipotez)in etkisini gösteren bü-

yüklük, 

R = (Bx∧ - w)T (B (ATPA)+BT)+ (Bx∧ - w)                          (4)

ve buna göre iki karesel biçim aras›ndaki ilişki

ΩH = Ω + R                                                                 (5)

olur (KOCH 1999). 

R ve Ω büyüklükleri birbirinden bağ›ms›zd›r ve χ2 dağ›-

l›ml›d›r. S›f›r hipotezi geçerliyse R ve Ω karesel biçimleri-

nin oran›ndan oluşan T test büyüklüğü merkezsel F (Fisher)

dağ›l›ml›d›r;

T = R/h  ~ F (h, f). (6)

Ω/f

Burada h, R’nin serbestlik derecesi; f, Ω’n›n serbestlik de-

recesidir. Bir uygulamada T<Fh, f, 1-α ç›karsa (α anlaml›l›k

düzeyi; 1-α güven düzeyi) hipotez kabul, aksi durumda red-

dedilir.

Hk : B x ≠ w = wk hipotezi geçerliyse, T test büyüklüğü

merkezsel olmayan F dağ›l›ml›d›r (T~F(h,f,λ)) ve d›şmer-

kezlik parametresi

λ =   
1

(wk - w)T (B(ATPA)+ BT)+ (wk-w) (7)
σ 2

0

olur (KOCH 1999: 279). 

2.1. Doğrusal Hipotez Testlerinde Hata Türleri 

Hipotez testlerinde iki olas› sonuç bulunur; s›f›r hipotezi ka-

bul edilir veya reddedilir. Asl›nda bu iki karar da doğru ol-

mayabilir. S›f›r hipoteziyle ilgili doğru karar sonsuz say›da

örneğe, başka bir deyişle ölçülerin bir fonksiyonu olan bi-

linmeyenler vektörünün B parametre uzay›n› temsil etmesi-

ne bağl›d›r. Bu durum uygulamada gerçekleşmez; sonlu bir

örneğe dayan›larak karar verilir. Böylesi bir karar, bu örne-

ğe yaln›z s›n›rl› bir güven sağlar (VANICEK vd. 1990).

Bir hipotezin kabul edilmesi ve reddedilmesi durumun-

da iki tür hata söz konusudur; s›f›r hipotezinin geçerli ola-

bileceği halde, seçilen α anlaml›l›k düzeyine göre reddedil-

mesi ile yap›lan hata 1. tür hata, karş›t hipotezin kabul edi-

lebilir olduğu halde s›f›r hipotezinin kabul edilmesi 2. tür

hata ad›n› al›r.

1. tür hata: x∈b olmas›na karş›n ölçü vektörünün ret böl-

gesini temsil etmesi (l∈SR) nedeniyle oluşur. Böylece, s›-

f›r hipotezi doğru olmas›na karş›n reddedilir. Bu hatan›n

olas›l›ğ› F dağ›l›m› için aşağ›da verilmektedir (KOCH

1999):

F(h,f) dT = α ,  P(T>Fh, f, 1-α) = α .                        (8)

Yan›lma olas›l›ğ› olarak da bilinen α’n›n tümleyeni (1-α)

güven düzeyi olarak adland›r›l›r. Hipotezin 1-α güven dü-

zeyi ile reddedilmesi onun yanl›ş olduğu anlam›na gelmez.
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Hipotez doğru olduğu halde test büyüklüğü, α gibi olas›l›ğ›

çok küçük bir bölgeye rastlad›ğ›ndan dolay› reddedilmekte-

dir (DEMİREL 2001a). 

2. tür hata: x∈B/b olmas›na karş›n ölçü vektörünün ka-

bul bölgesini temsil etmesi (l∈SK ) nedeniyle oluşur. Böy-

lece, s›f›r hipotezi yanl›ş olmas›na karş›n kabul edilir. 2. tür

hatan›n olas›l›ğ› β, 

F’(h, f, λ) dT = β                                                  (9)

ile veya 

β = 1 - γ = F (F’; h, f, λ)  ,   (F’= F h,f,1-α) (10)

şeklinde F dağ›l›m›n›n birikimli (cumulative) dağ›l›m fonk-

siyonu olarak ifade edilir (KOCH 1999: 280). Burada, γ test

gücüdür. 

Doğrusal hipotez testinde, 1. ve 2. tür hata olas›l›klar›-

n›n dikkate al›nmas› karar verme sürecinde oldukça önem-

lidir. 1. tür hata olas›l›ğ› α’n›n küçük al›nmas› testin yan›l-

ma olas›l›ğ›n› azalt›r. Başka bir deyişle gerçekte doğru olan

s›f›r hipotezinin kabul edilmesi olas›l›ğ› yani güven düzeyi

artar. Ancak bu durumda, 2. tür hata olas›l›ğ›; gerçekte yan-

l›ş olan s›f›r hipotezinin kabul edilmesi olas›l›ğ› β büyür;

test gücü azal›r. İki olas›l›k aras›nda uyum sağlamak ola-

naks›zd›r. Doğrusal hipotez testinde, genellikle, α = %5 ve-

ya %1 olarak öngörülür (DEMİREL 2001a).

Sonuç olarak, bir doğrusal hipotez testinde öngörülen

güven düzeyine bağl› olarak test gücünün de yüksek olma-

s› istenir. (10) eşitliğinden görülebileceği gibi, test gücü ön-

görülen güven düzeyine, h ve f serbestlik derecelerine ve

(7)’de verilen λ d›şmerkezlik parametresine bağl› olarak de-

ğişir. Önsel varyans kullan›ld›ğ› için f=∞ olan tasar›m aşa-

mas›nda, d›şmerkezlik parametresinde meydana gelen bu

değişimler Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1a-b: a) h=1, f=∞, λ=10 olan bir örnek için öngörülen 
α olas›l›klar›na bağl› test  gücünün  değişimi;  

b) α=0.05 olarak öngörülen farkl› örneklerdeki 
(h=1, 2, 5, 10 ve f=∞) d›şmerkezlik
parametrelerine bağl› test gücü değişimleri

3. Deformasyon Analizinde Duyarl›l›k 

Deformasyon analizinde duyarl›l›k, incelenen nesnenin di-

namik özelliklerine göre öngörülen deformasyonlar›n, α ve

β olas›l›klar›n›n belirli değerleri için belirlenebilirliğidir

(COOPER 1987; EVEN-TZUR 2002). Deformasyon ağ›,

jeolojik, jeofizik veya daha önceki jeodezik çal›şmalardan

elde edilen bulgular sonucunda öngörülen deformasyonlar›

belirleyebilecek özellikte ise duyarl›d›r denir. Bu, BAAR-

DA (1968)’n›n güvenilirlik teorisine dayanan duyarl›l›k

analizi ile belirlenir. 

3.1. Global Eşdeğerlik Testi 

Aralar›nda korelasyon olmayan 1. ve 2. periyot ölçmeleri

için serbest dengeleme ile ayn› datumda elde edilmiş bilin-

meyenler vektörleri x∧1 ve x∧2 olsun. Fark vektörü, 

d = x∧2 - x∧1 (11)

ve bunun ağ›rl›k katsay›lar› matrisi, ağ›rl›k katsay›lar› yay›l-

ma kural› ile, 

Qdd = (AT
1P1A1)+ + (AT

2P2A2)+ = Qx1x1
+ Qx2x2

(12)

olur. 

Periyotlar aras›nda anlaml› bir hareket olmad›ğ›n› ileri

süren doğrusal hipoteze karş› d fark vektörünün s›f›rdan

farkl› olduğu varsay›m›na dayanan seçenek hipotez,

H0 : E(d) = o ,  Hk : E(d) ≠ o = dk (13)

(1) ve (2) ile karş›laşt›r›l›rsa, E birim matris olmak üzere,

B = [-E E]  ,  x = [x1 x2]T ,  w=o (14)

olduğu görülür. Bu eşitlik yard›m›yla (4)’den,

R = dTQ+
dd d                                                               (15)

ç›kar. S›f›r hipotezi geçerliyse (6) test büyüklüğü,

T=
dT Q+

dd d  
~ F(h,f)

(16)

s2
0 h

olur. Serbestlik derecesi h, Qdd matrisinin mertebesine (ran-

g›na) eşittir (h = rank (Qdd)). Her iki periyotta ağ şekli öz-

deşse, d defekt say›s› olmak üzere, h=u-d dir. Birleştirilmiş

deneysel varyans (pooled variance) s
2
0, her iki periyoda iliş-

kin varyanslar istatistiksel olarak birbirine eşitse,

=
Ω  

=
vT

1P1v1 + vT
2P2v2 (17)

f              f1 + f2

olur (MCCLAVE ve SINCICH 2000).
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(16) test büyüklüğü Fh, f,1-α s›n›r değerinden büyükse,

1-α güven düzeyi ile periyotlar aras›nda geçen zamanda an-

laml› bir hareket olduğu sonucuna ulaş›l›r. 

3.2. Duyarl›l›k Analizi

Tasar›m aşamas›nda deformasyon ağ› noktalar›nda öngörü-

len deformasyonlar› içeren vektör dk ve önsel varyans σ2
0 ol-

sun. Öngörülen bu deformasyonlar›n belirlenebilmesi için

(13)’de verilen karş›t hipotezin geçerli olmas› gereklidir. Bu

durumda test büyüklüğü merkezsel olmayan F dağ›l›ml›d›r

ve d›şmerkezlik parametresi (15) ile (7)’den; 

λ =
dT

k Q+
dddk (18)

σ 2
0

ç›kar. 

(18), belirli bir γ = 1-β test gücü, α yan›lma olas›l›ğ› ve

serbestlik dereceleri (h ve f=∞) için belirlenen d›şmerkezlik

parametresinin s›n›r değeri (lower bound of non-centrality

parameter) λ0 ile karş›laşt›r›l›r: 

λ > λ0 (19)

eşitsizliği sağlan›rsa deformasyon ağ›n›n duyarl› olduğu

sonucuna var›l›r. Yap›lan bu karş›laşt›rma işlemine duyar-

l›l›k analizi ad› verilir (NIEMEIER 1985; COOPER 1987;

KUANG 1991; EVEN-TZUR 2002). 

3.3. (λλ0) D›şmerkezlik Parametresi S›n›r
Değerinin Belirlenmesi 

Genellikle, λ0 s›n›r değeri γ=%70, 80 ve 90 için, belirli ya-

n›lma olas›l›klar›, h ve f=∞’a bağl› olarak BAARDA (1968:

21, 22, 23)’de verilen çizelgelerden okunur. Bu değer, ayr›-

ca (10) eşitliğinden

γ = 1-F (Fh, ∞,1-α ;h, ∞, λ0)                                           (20)

ile istenen test gücü için de hesaplanabilir. F dağ›l›m›n›n bi-

rikimli dağ›l›m fonksiyonu için standart bir program dosya-

s›na (function file) sahip MATLAB v. 5.1’de, uygulamada

en çok kullan›lan γ = %80 test gücü, α=%5, 1 ve 0.1 olas›-

l›klar› ve belirli h serbestlik dereceleri için hesaplanan λ0 s›-

n›r değerleri Tablo 1’de verilmektedir.

h = 1 ve f = ∞ için bu s›n›r değer

λ0 = (u1-α/2 - u1-γ)2 (21)

ile de bulunabilir (KUANG 1991). Burada u1-α/2 ve u1-γ

standart normal dağ›l›m›n güven s›n›r değerleridir. 

Tablo 1: γ = %80 test gücü, belirli yan›lma  olas›l›klar›, h

ve f = ∞ için hesaplanan λ0 s›n›r değerleri 

λ0 (γ = %80)

h α = %5 α = %1 α = %0.1

1 7.85 11.68 17.08

2 9.63 13.88 19.66

3 10.90 15.46 21.55

4 11.94 16.75 23.10

5 12.83 17.87 24.46

6 13.62 18.87 25.67

7 14.35 19.79 26.79

8 15.02 20.64 27.82

9 15.65 21.43 28.80

10 16.24 22.18 29.71

20 20.96 28.16 37.07

30 24.55 32.72 42.70

40 27.56 36.55 47.44

50 30.20 39.92 51.61

3.4. Belirlenebilir En Küçük Deformasyonlar 

İlgilenilen hareket doğrultular›n› gösteren vektör g olsun.

İki boyutlu bir ağ için g biçim vektörü, hareket doğrultusu

tj (j=1,2,…, p; p, nokta say›s›) olmak üzere (Şekil 2),

g = [cos t1 sin t1 cos t2 sin t2 ... cos tp sin tp]T (22)

şeklinde yaz›l›r (WELSCH vd. 2000). Yaln›z obje noktala-

r›nda deformasyon öngörülürse, g biçim vektöründe daya-

nak noktalar›na karş›l›k elemanlar› yerine “0” yaz›l›r.

Şekil 2: Bir j noktas›nda öngörülen hareket doğrultusu ve x

ve y koordinat eksenlerindeki izdüşümleri

Bir nivelman ağ›nda yükselme ve/ya da çökme olacağ›ndan

biçim vektörü, yükselme öngörülen bölgedeki noktalar için

1, çökme öngörülen noktalar için –1 yaz›larak düzenlenir. 

Öngörülen deformasyon vektörü dk,

dk = a g                                                                      (23)

şeklinde bir a çarpan› ve bir g vektörü ile ifade edilir. Bura-

da a, belirlenmesi gereken bir ölçek çarpan›d›r.  
(23) eşitliği (18)’de yerine yaz›l›rsa,
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λ =   
a2

gT Q+
dd g                                                      (24)

σ2
0

elde edilir. Bu eşitlik yard›m›yla (19)’dan, 

a2
gT Q+

dd g > λ0 (25)
σ2

0

ç›kar. Buna göre a’n›n minimum değeri,

amin = σ0

λ
0 (26)

gT Q+
dd g

olur. Böylece belirlenebilir deformasyon vektörünün en kü-

çük değeri (26) ve (23)’e göre,

(ds)min = amin  g                                                          (27)

ç›kar (WELSCH vd. 2000).

Bununla birlikte, NIEMEIER (1982) bir ağ›n zay›f böl-

gelerinin tan›mlanmas› için asal bileşen (principal compo-

nent; Hauptkomponenten) analiz yöntemini kullanm›şt›r.

Bu analize göre en kötü belirlenecek deformasyon paramet-

resi 1. asal bileşen doğrultusundad›r. Buna göre g biçim

vektörü yerine Qdd matrisinin, (Vmax) en büyük özdeğerine

karş›l›k gelen özvektör Λmax al›nmas›yla (26) eşitliği,

amin = σ0

λ
0 =  σ0 λ0 Vmax                   (28)

ΛT
max  Q

+
dd  Λ

T
max

olur (NIEMEIER 1982; 1985; WELSCH vd. 2000). Böyle-

ce 1. asal bileşen doğrultusunda kan›tlanabilir en küçük de-

formasyon vektörü, (27) ve (28)’den aşağ›daki şekilde elde

edilir:

(ds)min = σ0 λ0 Vmax  Λmax                                               (29)

3.5. Deformasyon Ağlar›n›n Duyarl›l›k Yönünden 
Optimizasyonu İçin Amaç Fonksiyonu

Bir yersel referans sisteminin gerçekleştirilmesinden, bir

bölgedeki yerkabuğu hareketleri veya bir mühendislik yap›-

s›nda meydana gelen deformasyonlar›n belirlenmesine ka-

dar geniş bir alanda jeodezik ağlara gereksinim duyulur.

Farkl› amaçlar için oluşturulan jeodezik ağlardan beklenti-

ler (nokta konum doğruluğu, güvenilirlik ölçütleri, maliyet

s›n›r› vb.) de çeşitlilik gösterir (DEMİREL 2001b). Bu ne-

denle bir jeodezik ağ oluşturulmadan önce söz konusu bek-

lentilerin hangi durumlarda sağlanacağ›n›n belirlenmesi ge-

rekir. Optimizasyonda amaç fonksiyonlar› olarak tan›mla-

nan bu beklentiler analitik veya deneme yan›lma (trial and

error) yöntemleri ile sağlanarak en uygun ağ tasar›m› belir-

lenir (KUANG 1991; SEEMKOOEI 2001). 

Jeodezik ağlardan beklentiler, ağ›n datumuna, şekline ve

ölçülerin doğruluklar›na bağl›d›r. Bu nedenle GRAFAREND

(1974) jeodezik ağ tasar›m›n› aşağ›daki şekilde s›n›fland›r-

m›şt›r; 

0. derece optimizasyon: En uygun datumun belirlenmesi

1. derece optimizasyon: En uygun ağ şeklinin belirlenmesi

2. derece optimizasyon: Ölçü ağ›rl›klar›n›n seçimi

3. derece optimizasyon: Ağ›n iyileştirilmesi.

Deformasyon ağlar›n›n yukar›da ifade edilen beklentile-

ri sağlamas› yan›nda duyarl› olmas› istenir. Bu nedenle, de-

formasyon ağlar›n›n tasar›m›nda amaç fonksiyonu; 

λ ⇒ max.                                                                   (30)

(18)’de verilen d›şmerkezlik parametresinin maksimum ya-

p›lmas›d›r (EVEN-TZUR 2002; KUANG 1991). Bu amaç

fonksiyonunu sağlayan en uygun ağ tasar›m› belirlenir. 

Çal›şma bölgesinde deformasyonlara ilişkin ön bilgile-

rin bulunmamas› durumunda, farkl› ağ tasar›mlar› için (28)

ile verilen ölçek çarpan› hesaplan›r. En küçük ölçek çarpa-

n›n›n elde edildiği tasar›m›n en uygun çözüm olduğu sonu-

cuna var›l›r (CHEN ve CHRZANOWSKI 1994). 

4. Say›sal Uygulama

Deformasyon ağlar›nda duyarl›l›k kavram› için tasar›m aşa-

mas›nda Şekil 3’deki 6 noktal› bir kenar ağ› oluşturulduğu

varsay›lm›şt›r. 

Şekil 3: 6 noktal› kenar ağ› ve koordinat farklar› için güven 

elipsleri*
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* Güven elipsleri için fark vektörünün ağ›rl›k katsay›lar› matrisi (Qdd),

σ2
0 önsel varyans› ve %95 güven düzeyi kullan›lm›şt›r.

5

6

4

3
2

1

75m

5mm
Güven elipsi ölçeği

Ağ ölçeği



13 kenar›n bir ölçü için standart sapmas› σs = 1+1 ppm olan

bir elektronik aletle ölçüleceği, önsel varyans›n σ2
0 =1 (f=∞)

olduğu ve her iki periyot için ağ şeklinin ve ölçü ağ›rl›kla-

r›n›n değişmediği öngörülmüştür. Ölçü ağ›rl›klar› önsel var-

yansa göre hesaplanm›şt›r. 

Bir jeodezik ağ›n tasar›m›nda en kötü durum düşünülür

ve beklentilerin bu durumda sağlanmas› amaçlan›r. Eğer en

kötü durumun noktalardaki deformasyonlar›n 1. asal bileşen

doğrultusunda olduğu varsay›l›rsa, öncelikle tasarlanan ağ

için elde edilecek Qdd matrisinin özdeğerleri ve özvektörle-

ri hesaplan›r. Kullan›lan ağ için hesaplanan özdeğerlerin en

büyüğü  Vmax = 3.9460’dir.  R karesel biçimin serbestlik

derecesi, 

h = rank (Qdd) = u-d = 9 

ve  f=∞ olduğuna göre %80 test gücü için d›şmerkezlik pa-

rametresi s›n›r değeri λ0 =15.65 olmaktad›r (bak. Tablo 1).

Böylece (28) eşitliğinden a ölçek faktörünün en küçük de-

ğeri,

amin = 1 ×  15.65 × 3.9460 = 7.8584 mm

hesaplanm›şt›r. En büyük özdeğere karş›l›k gelen özvektör

(Λmax) elemanlar› ve (29) eşitliğinden hesaplanan 1. asal bi-

leşen doğrultusunda belirlenebilir en küçük deformasyonlar

Tablo 2’de verilmektedir. Elde edilen (dk)min vektörü ile

(18) eşitliğinden hesaplanan d›şmerkezlik parametresi

(λ=15.65), λ0 ile ayn› olmaktad›r. 

Tablo 2: En büyük özdeğere karş›l›k gelen özvektör ele-

manlar› ve 1. asal bileşen doğrultusunda belirlenebilir en

küçük deformasyonlar (mm)

j Λmax, xj
Λmax, yj

(ds)max, x (ds)min, y

1 -0.2271 -0.3929 -1.78 -3.09

2 -0.0963 -0.0340 -0.76 -0.27

3 0.5599 0.0860 4.40 0.68

4 -0.1098 0.0993 -0.86 0.78

5 0.0664 0.5509 0.52 4.33

6 -0.1931 -0.3092 -1.52 -2.43

Bir bölgedeki deformasyonlar›n araşt›r›lmas›nda, incelenen

nesnenin hareket özelliklerinin (hareket doğrultusu ve bü-

yüklükleri) bilinmesi ağ tasar›m›n›n yap›lmas›nda, 1. asal

bileşen doğrultusunda yap›lacak duyarl›l›k analizi ile opti-

mizasyona göre daha gerçekçi çözümlerin elde edilmesini

sağlayacakt›r. Bu amaçla, Şekil 3’de verilen ağ›n her bir

noktas›nda ayr› ayr› öngörülen hareket büyüklükleri ve ha-

reket doğrultular› için d›şmerkezlik parametreleri hesaplan-

m›şt›r (Tablo 3 ve 4). Örneğin, 1 noktas›nda öngörülen ha-

reket doğrultusu t1 ise (22) eşitliğinden biçim vektörü

g = [cos t1 sin t1 0 0  ...  0 0]T

olur. Bu durumda d›şmerkezlik parametresi (24) eşitliğiyle

hesaplan›r.

Tablo 3: Her bir nokta için öngörülen farkl› hareket doğrul-

tular› (t) ve a=5 mm hareket büyüklüğü için d›şmerkezlik

parametreleri (λ)

t
Nokta No.

1 2 3 4 5 6

0g 11.46 15.18 6.85 9.42 13.08 17.45

50g 10.36 10.87 5.58 12.74 6.33 15.99

100g 10.32 9.71 11.37 10.80 7.59 11.88

150g 11.42 14.02 12.64 7.49 14.34 13.33

Tablo 4: Her bir nokta için öngörülen farkl› hareket doğrul-

tular› (t) ve a=10 mm hareket büyüklüğü için d›şmerkezlik

parametreleri (λ)

t
Nokta No.

1 2 3 4 5 6

0g 45.83 60.71 27.38 37.68 52.32 69.79

50g 41.43 43.47 22.31 50.95 25.32 63.96

100g 41.29 38.86 45.47 43.21 30.36 47.50

150g 45.69 56.09 50.54 29.94 57.35 53.34

Tablo 3 ve 4 incelendiğinde d›şmerkezlik parametrelerinin,

noktalara, hareketin doğrultusuna ve büyüklüğüne bağl›

olarak değiştiği görülmektedir. En büyük d›şmerkezlik pa-

rametresi her iki hareket büyüklüğü için ağ›n iç bölgesinde

yer alan 6 noktas›nda elde edilmiştir. 

Elde edilen d›şmerkezlik parametreleri λ0=15.65 ile kar-

ş›laşt›r›l›rsa (19 eşitsizliğine göre), %80 test gücü ile nokta-

larda belirtilen doğrultulardaki 5 mm hareket büyüklüğünün

bu ağ tasar›m› ile belirlenemeyeceği (6 noktas›nda 0 ve 50g

hareket doğrultusu hariç), 10 mm hareket büyüklüğünün ise

belirlenebileceği görülmektedir. 

Bununla birlikte 10 mm’lik hareket için noktalarda he-

saplanan d›şmerkezlik parametrelerinin 5 mm’lik hareket

için hesaplanan çözümlerin (10/5)2=4 kat› olduğu görül-

mektedir. Bu, (24) eşitliğinin bir sonucudur. 

2-4 ve 2-5 kenar ölçülerinin ağ tasar›m›ndan ç›kar›lma-

s› durumunda 10 mm hareket büyüklüğü ve belirtilen hare-

ket doğrultular› için hesaplanan d›şmerkezlik parametreleri

Tablo 5’de verilmektedir. Nokta say›s› değişmediği için h

değişmemekte, böylece, d›şmerkezlik parametresi s›n›r de-

ğeri önceki tasar›mdaki ile ayn› olmaktad›r.

Tablo 5: 2-4 ve 2-5 kenar ölçülerinin ağ tasar›m›ndan ç›-

kar›lmas› durumunda farkl› hareket doğrultular› (t) ve a=10

mm hareket büyüklüğü için d›şmerkezlik parametreleri (λ)

-17-

Ayd›n C., Arslan N., Demirel H., Deformasyon Analizinde Duyarl›l›khkm 2004/90

√



t
Nokta No.

1 2 3 4 5 6

0g 45.83 34.45 27.38 25.39 38.35 69.79

50g 41.43 25.51 22.31 37.73 20.59 63.96

100g 41.29 35.74 45.47 40.53 29.92 47.50

150g 45.69 44.68 50.54 28.19 47.69 53.34

Tablo 5 incelendiğinde, ağ plan›ndan ç›kar›lan 2-4 ve 2-5

kenar ölçülerine ilişkin (2, 4 ve 5) noktalar›nda hesaplanan

d›şmerkezlik parametrelerinin azald›ğ›, geri kalan noktala-

r›n (1, 3, 6) d›şmerkezlik parametrelerinin ise değişmediği

görülmektedir. Başka bir deyişle 1, 3 veya 6 noktalar› obje

noktalar› ise, bu noktalarla ilişkisi olmayan bu kenar ölçü-

lerinin ağa kat›lmamas›, d›şmerkezlik parametresi değerle-

rini değiştirmemektedir. Böylece, öngörülen amaç fonksi-

yonu için fazlal›k yaratan ölçülerin ağ plan›ndan ç›kar›lma-

s›, veya tam tersi, amaç fonksiyonunu sağlayacak ölçülerin

ağ plan›na kat›lmas› şeklinde tasar›m›n gerçekleştirilebile-

ceği görülmektedir. 

Ağ›n birden çok say›da noktas›nda deformasyon olmas›

durumunda d›şmerkezlik parametreleri, g biçim vektörünün

uygun bir biçimde düzenlenmesi ile hesaplanabilir. Tablo

4’de a=10 mm hareket büyüklüğü ve 0g hareket doğrultusu

için her bir noktada hesaplanan d›şmerkezlik parametreleri

aras›nda en büyük iki çözüm 2 ve 6 noktalar› için elde edil-

miştir. Bu iki noktada bu özelliklerdeki deformasyonlar ol-

mas› durumunda d›şmerkezlik parametresi λ=89.33 olmakta;

duyarl›l›k yükselmektedir. En düşük iki çözümün elde edil-

diği 3 ve 4 noktalar› için d›şmerkezlik parametresi  λ=32.59

olmaktad›r. Daha önce ifade edildiği gibi, 6 noktas› en büyük

d›şmerkezlik parametresinin elde edildiği noktad›r. 3, 4 ve 6

noktalar› için d›şmerkezlik parametresi, bu noktalarda ayn›

özellikte deformasyon olmas› durumunda,  λ=66.01 olmak-

tad›r. Tablo 4’den görülebileceği gibi 6 noktas› için hesapla-

nan  λ=69.79 değerinden daha küçük bir değer elde edilmiş-

tir. Bir başka ifadeyle, duyarl›l›ğ›n, obje noktalar›ndaki hare-

ket doğrultular› ve büyüklükleri yan› s›ra obje noktalar›n›n

ağdaki dağ›l›m›na da bağl› olduğu görülmektedir. 

Yap›lacak kenar ölçüsünün kullan›lacak elektronik uzak-

l›k ölçere göre standart sapmas› değiştikçe, hesaplanan d›ş-

merkezlik parametreleri de değişmektedir. Örneğin  σs = 2+2

ppm al›nmas› durumunda, Tablo 3 ve 4 sonuçlar›nda %50 bir

azalma olmaktad›r. Bu nedenle, yüksek doğruluklu ölçmeler-

le d›şmerkezlik parametrelerinin, ve buna bağl› olarak defor-

masyonlar›n belirlenmesi olas›l›ğ›n›n artacağ› söylenebilir.

5. Sonuç

Bu çal›şmada, deformasyon analizinde duyarl›l›k kavram›,

duyarl›l›ğ›n belirlenmesi (duyarl›l›k analizi), optimizasyon

işleminde bir amaç fonksiyonu olarak kullan›labilirliği in-

celenmiş, d›şmerkezlik parametresi s›n›r değerinin nas›l be-

lirlendiği aç›klanm›şt›r. 

Deformasyon araşt›rmas› yap›lacak bir bölgede kurula-

cak bir deformasyon ağ›n›n, bölgedeki deformasyonlar›n

belirlenebilmesi için yeterli (duyarl›) olup olmad›ğ› BAAR-

DA (1968)’n›n güvenilirlik teorisine dayanan duyarl›l›k

analizi ile belirlenir. Duyarl›l›k analizinde, öngörülen defor-

masyonlar kullan›larak belirlenen d›şmerkezlik parametre-

si, belirli bir test gücü, yan›lma olas›l›ğ› ve serbestlik dere-

celerinin bir fonksiyonu olan d›şmerkezlik parametresinin

s›n›r değeri ile karş›laşt›r›l›r. Eğer, d›şmerkezlik parametre-

si bu s›n›r değerden büyükse deformasyon ağ›n›n duyarl› ol-

duğu sonucuna var›l›r. 

En büyük d›şmerkezlik parametresinin elde edilmesi

amac›yla, belirli k›s›tlay›c›lar (örneğin, maliyet s›n›r›) alt›nda

en uygun ağ şekli, en uygun datum, en uygun ölçü ağ›rl›kla-

r› belirlenerek deformasyon ağ›n›n duyarl›l›k yönünden opti-

mizasyonu gerçekleştirilir. Böylece, öngörülen deformas-

yonlar›n belirlenebilmesi için en uygun ağ tasar›m› belirlenir. 

Gerçekleştirilen uygulama sonuçlar›na göre, bir jeode-

zik ağ›n duyarl›l›ğ›, nokta konumuna, nokta ile ilişkili ölçü

say›s›na, ölçü doğruluğuna, öngörülen deformasyonlar›n

büyüklüğüne ve doğrultusuna bağl› olarak değişmektedir.

Bununla birlikte duyarl›l›kta jeodezik ağ›n serbestlik dere-

cesi ve bilinmeyen say›s› da etkili olmaktad›r (Tablo 1).
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Özet

Günümüzde, özellikle bilgisayar ile, toplum hayat›ndaki mekansal
hareketin ve  çevresel tan›t›m amaçl› çal›şmalar›n, kent rehberle-
ri ile gerçekleştirilmesi ihtiyac› ortaya ç›km›şt›r. Bu tür çal›şmala-
r›n farkl› amaçlara yönelik gelişimi, bunlar›n bilgisayar uygula-
malar›ndaki  başar›s›na bağl›d›r. Bu amaçlar›n baş›nda  her türlü
adres bilgisine  daha h›zl› erişim ve bu noktaya ulaş›m› kolaylaş-
t›rman›n yan›nda, tan›t›m ve reklam da gelmektedir.

Her şeyden önce, kent rehberlerinin ilgili bölge halk›n›n sos-
yal hareketleriyle ve ilgi alanlar›yla bağlant›l› olmas› gerektiği
unutulmamal›d›r. Sonuçta kent rehberleri için oluşturulacak pro-
jeler, bölgeden bölgeye farkl›l›klar gösterecektir. Baz› bölgeler iş
veya eğitim merkezleriyle, baz›lar› turistik yönleriyle ağ›r basan
bir tasar›ma gerek duyarlar. Yap›lacak çal›şman›n temelinde de-
ğişmeyen unsur, adreslemeye paralel, görsel bir anlat›mla, ara-
nan bilginin sunumudur.

Anahtar Sözcükler
Görüntülü kent rehberi, mekansal sorgulama, görsel anlat›m, veri

sorgulama

Abstract

Visual City Guides and  Its Application on Konya

Nowadays,requirements of local area introduction and people’s
movement in cities have been started to perform with city-guides
by using computers. Development of city-guides studies for diffe-
rent aims are depends on the success of computer based city-gu-
ides programs applications. The main aims in this programs are
supplying requested address information as quick as possible be-
sides address introduction and related advertisement.

It is always bear in mind that, city-guides should be related
with the people living in that city and their social, economic acti-
vities. Therefore any city-guide projects which will be developed
differs from each other due to regional changes. Some city-guides
prepared for education and business sectors, some others can be
developed for touristic aims equipped with related information
and addresses. At the base of city-guide projects, it is necessary to
introduce listed address information with quickly understantable
visual illustrations.

Key Words
Visual city guides,  enviromental interrogate, visual introduction,

data interrogate

1. Giriş

Bir kent rehberi içeriğinde, ilgili olduğu bölgenin adres

ile ilgili  kullan›m›ndan çok, o bölgeyi kullanan herkes için

gerekli ve yeterli tan›t›m bilgisi bulunmal›d›r. Bir bölgede

gelişen sosyal olaylar›n ve insan hareketlerinin nelerle ilgi-

li olduğu öncelikle belirlendikten sonra, bilgisayar ortam›n-

da bir kent rehberinde bu detaylara cevap verilmeye çal›ş›l-

mal›d›r. Bu gereksinimler, bir tarihi, turistik mekan hakk›n-

da metinsel anlat›m›ndan, tan›t›m görüntülerine veya ani-

masyonu yap›lm›ş bir reklamlamadan her türlü konumsal

veriye kadar uzanabilir. 

Böyle bir çal›şmada temel olan, sorgulaman›n adres bil-

gileriyle başlamas› gerekliliğidir. Daha sonra, sunulacak

bilginin  ve sunulacak kişilerin özelliklerine göre ek bilgi-

lerle anlat›m detayland›r›labilir. Bu tip çal›şmalar genellik-

le görsel anlat›mda bir bilgiyi geniş bir kitleye sunmak ama-

c› taş›d›ğ›ndan, bilginin kime sunulacağ›n›n özenle belirlen-

mesi gerekir. Kent rehberlerinin kullan›c›lar›, bir uzmandan

herhangi bir teknik bilgisi olmayan kullan›c›ya kadar deği-

şebilir. Sorgulaman›n kolayl›ğ›, anlat›m›n aç›kl›ğ› ve yeter-

liliği, yap›lacak çal›şman›n başar›s›n› doğrudan etkileye-

cektir.

2. Kent Rehberlerinin Yap›s› ve Beklentiler 

Çal›şmaya, oluşturulacak kent rehberinde hangi detaylar›n

bulunacağ›, hangi verilerin kim taraf›ndan girileceği (giriş

yetkileri), kimlerin veri güncelleme yetkisinin olacağ› ve

sorgulama tipinin ne şekilde olacağ›n›n belirlenmesiyle baş-

lan›r. Tamamlanm›ş bir kent rehberi için veri girişinden çok

verilere erişim kolayl›ğ› ve anlaş›labilirliği ön planda tutul-

mal›d›r. Ancak bu makalede, program› tamamlanm›ş bir

kent rehberinin hem tüm verilerinin girişi, ölçeklendirme,

koordinat dönüşümleri, hem de sorgulaman›n esaslar›, me-

kansal sorgulaman›n sunumu ve çevresel tan›t›m› birlikte

ele al›nm›şt›r.  Çünkü burada aç›klanacak çal›şmada haz›r

bir program›n tan›t›m› yan›nda hangi bilgilerin girilmesi ge-

rektiği, bu bilgilerin nas›l sorgulanarak gösteriminin yap›l-

d›ğ›, mekansal sorgulamada görsellemenin önemi vurgulan-

maya çal›ş›lm›şt›r. İnternet üzerinde daha önce yap›lm›ş ve

halen kullan›lmakta olan yüzlerce kent rehberi örneğinin in-

celenmesinde, sadece tek verinin harita üzerinde gösterimi
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ya da (çoğunlukla) sorgulaman›n liste şeklinde sonuçlar›n›n

verildiği gözlenmiştir. Halbuki as›l olan, aranan nokta-

n›n/noktalar›n özellikleriyle birlikte görsel olarak harita

üzerinde gösterimidir.

Bir kent rehberine ait temel unsurlar şöyle s›ralanabilir:

- Ulaş›m ağlar› (yollar, demir yollar›, şehir içi diğer

ulaş›m hatlar›...), (TRAVELworm Web p.)

- çeşitli koordinat sistemlerinde, tüm noktalar›n koor-

dinatlar›na ait tan›mlama,

- sorgulama sonras› veya tan›t›m için altl›k olarak kul-

lan›lan haritan›n ekranda ölçeklendirilmesi, (IM-

MIGRATION Web p.)

- okuyucuyu cezbedici çevresel tan›t›m görüntüleri (re-

simler, ekranda büyütülüp küçültülebilen  (zoom ya-

p›labilir) veya hareketli üç boyutlu görüntüler...) dir.

Bu temel unsurlar çerçevesinde detay bilgileri,

- mahalle, cadde, sokak, bulvar adlar› gibi ulaş›ma ait

bilgiler,

- tarihi ve turistik mekanlara ait bilgiler,

- iş merkezlerine ve eğitim birimlerine ulaş›m bilgile-

ri,

- haberleşme noktalar›,

- şehrin farkl› uzak noktalar›na ulaş›m için araç istas-

yon ve yol kesişim noktalar›,

- resmi kurumlar,

- enformasyon noktalar›,

- sağl›k merkezleri,

- eğlence merkezleri

şeklinde art›r›labilir. 

Amaç, mekana ait adreslerin, harita üzerinde yerini gös-

termek ve sorgulanan nesne (detay) hakk›nda bilgi vermek,

ayr›ca en kolay ulaş›m veya iletişim bağlant›s›n›n nas›l ya-

p›labileceği hakk›nda yol göstermektir. Bunlara örnek ola-

rak şu genel amaçlar s›ralanabilir.

1. Bölgede gerek yerli gerek yabanc› bir kişinin arad›-

ğ› adresin harita üzerinde konumunun gösterimi

2. Aranan bir nesnenin, (okul, nöbetçi eczane, sağl›k

merkezi, ulaş›m-iletişim merkezi, resmi/özel kurum,

lokanta, petrol vb.) adres bilgisi ve ayn› zamanda bu

nesne/nesnelerin (çoklu sorgulama ile) haritada gös-

terimi

3. İtfaiyenin, acil sağl›k biriminin, kendisine ihbar edi-

len noktay› konumsal olarak görebilmesi

4. Metinsel, görsel veya reklamlarla desteklenmiş eğ-

lence merkezi gibi alternatifleriyle birlikte sunulma-

s› gereken unsurlar› hem liste hem de konumsal gös-

terimi ile tercih yapma olanağ› sağlanmas›

5. GPS koordinatlar›yla belirlenmiş otel veya turistik

mekanlar›n listesinin yer ald›ğ› bir turizm broşürü

üzerinden istenilen yere, GPS koordinatlar›n›n veri-

lerek sorgulanabilmesi

6. Teknolojik gelişmelerin GPS aletlerini cepte taş›na-

bilir boyutlara getirmiş olduğunu göz önünde tuta-

rak, şehre yeni gelen veya şehirde dolaşan bir kişinin

cebindeki bir GPS aletinden okuyacağ› koordinatlar-

la o an için nerede olduğunun belirlenebilmesi

7. Adres bilgileriyle, ben neredeyim?, gideceğim nok-

ta nerede? sorusuna cevap verilmesi

8. Üç tür sorgulama ile nesnelere, amaca göre aşağ›da-

ki erişim alternatiflerinin sağlanmas›;

a. Nesne ad›na göre sorgulama (Gün eczanesi, Gün

petrol, Gün kitapç›s› gibi.)

b. Nesne özelliğine göre sorgulama (Sadece piknik

yerleri, sadece sağl›k ocaklar›, sadece camiler

gibi.)

c. Ad› bilinen veya girilen bir sokaktaki tüm nesne-

ler (Güneş sokaktaki tüm unsurlar› listele gibi.)

9. Bölgenin, kullan›c›y› etkileyici bazen sesli veya vi-

deo gösterimleri ile kapasite olarak en az yer kapla-

yan 3 boyutlu en uygun sunumlar›n gösterimi

10. Ekran üzerinde istenilen iki nokta aras› mesafenin

ekran ve gerçek değerinin iki imleç hareketi ile öl-

çülebilmesi.

Yukar›daki istekler ve amaçlar daha da art›r›labilir. An-

cak uygulama üzerinde en az›ndan bu ihtiyaçlara cevap ve-

rilmeye çal›ş›lm›şt›r.

3. Kent Rehberleri İçin Veri Depolama ve
Sorgulama Yöntemi

Böyle bir uygulama için çok farkl› dosyalama tiplerinden

yararlan›l›r. Ancak bilginin fazlal›ğ›, h›zl› erişim gerekliliği

ve sunumun herkesin anlayacağ› şekilde görsel ve bazen

reklam-tan›t›m bilgilerine olan gereksinim, dosya seçimin-

de özenli davranmay› gerektirir. Şekil 1’ de görsel olarak

desteklenmiş bir kent rehberi program›n›n haz›rlanmas› için

ilk aşamada gerekli olan ak›ş şemas› gösterilmiştir. Burada;

- Görüntü seçiminde bilinen birçok resim format›ndan

en az kapasite ihtiyac› duyan JPG format› tercih edilmelidir.

- Çok çeşitli dosyalama tiplerinden hem h›zl› hem resim

bar›nd›rabilme özellikli dosya türleri kullan›lmal›d›r. Diğer

dosyalama sistemleri birkaç resim verisinden sonra aş›r› bo-

yut büyümesi gösterdiği için Paradox7 ile dosyalaman›n en

uygun yol olduğu görülmüştür.

Klasik dosya sistemlerinde, her uygulama program›n›n

kendi dosyas›n› kullanarak ürettiği raporlar, veri taban› sis-

teminde, kullan›c›lar taraf›ndan;

-Veri İşleme Dili(Data Manipulation Language) veya

-Pascal, Cobol, Basic, rpg, pl/i vb. gibi bir yüksek düzey

dilinin veri taban› ile etkileşimi ya da;

-Doğrudan doğruya SQL(Structured Query Language-

Yap›sal Sorgu Dili) kullan›larak veri taban› içinden üretilir.

Bu raporlar›n üretimi için, şüphesiz, yukar›daki yakla-

ş›mlardan biri ile küçük bir uygulama program› geliştirmek

gerekir. Bu uygulama program›, kullan›c› ile  çok karmaş›k

bir yaz›l›m olan veri taban› yönetim sistemi aras›nda bir ara-

yüz (interface) oluşturacakt›r. 

Veri taban› yönetim sistemi ise, işletim sistemi ile etki-

leşim içindedir ve işletim sistemi komutlar› ile veri taban›

içinde bulunan dosyalara erişilerek gerekli raporlar üretilir

(UYSAL  1999).
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4. Örnek Uygulama

Yukar›da ad› geçen özelliklerde hem bölgenin tan›t›m› hem

de bölgede yaşayan insanlar›n günlük yaşant›lar›nda yar-

d›mc› olabilecek bir yaz›l›m geliştirilmiştir.  Bu yaz›l›m sa-

dece belli bir bölge için değil, altl›k harita değiştirilerek se-

çilecek herhangi bir bölge için de çeşitli amaçlar doğrultu-

sunda kullan›labilir.  Bu amaçla Konya ili için bir bilgi ar-

şivi oluşturulmuştur. 

Bu çal›şmada Delphi programlama dili kullan›lm›ş,

Paradox7 veri depolama ve SQL sorgulama esaslar› birlikte

ele al›nm›şt›r. Ayr›ca program hem veri girişine veya gün-

cellemeye aç›k hem de kullan›c›ya hizmet verecek şekilde-

dir. Burada genel anlamda temel esaslar verilmeye çal›ş›ld›-

ğ›ndan her iki k›s›m da aç›k b›rak›lm›şt›r. Ancak kullan›c›-

ya sunulacağ›nda erişimler s›n›rland›r›lacakt›r. 

4.1. Veri Girişi

Konya kent rehberi çal›şmas›nda, altl›k olarak seçilen hari-

ta üzerinde, öncelikle yaklaş›k 2500 sokak görsel olarak tek

tek işaretlenmiştir. 

Bu bilgiler bir sokak tan›mlama dosyas›nda tutulmuştur.

Harita üzerinde mouse t›klamalar› ile işaretlenen sokaklar

ilgili dosyaya  kay›t  edilirken  otomatik  olarak ekran koor-

dinatlar› da bu dosyaya eklenmiştir. 

Şekil 2’ de sokaklar›n kay›t giriş modülü görülmektedir.

Altl›k haritan›n kullan›m amac› sadece görsel amaçl› oldu-

ğundan raster veri olarak kullan›lm›şt›r. Bu aşamada say›-

sallaşt›rma yap›larak dosya boyutlar›n›n art›r›lmas›ndan ka-

ç›n›lm›şt›r. Ancak daha büyük ölçekli bir  temel harita gö-

rüntüsü kullan›lacaksa bu haritan›n say›sallaşt›r›lmas› düşü-

nülebilir. Daha kaliteli bir Raster görüntü, bilgi girişinde en
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az okunakl›l›ğ›n yeterli olabilecegi çözünürlükte olmal›d›r.

Böylece, program›n h›zl› çal›şabilmesi için gerekli olan,

olabilecek en küçük dosya boyutu korunacakt›r. 

Daha sonraki ad›mda haritadan bağ›ms›z, nitelik olarak

adland›r›lan bilgiler ayr› bir dosyaya tek tek kay›t edilmiş-

tir. Bu veriler ekran üzerinden haritada görerek ve ilgili ad-

res noktas›na t›klanarak kay›t edilmiştir. Ekran koordinatla-

r› her işaretlemede program taraf›ndan otomatik olarak ka-

y›t edilir.   Bunlar okul, eczane, sağl›k birimleri, oteller, kül-

tür merkezleri, tüm resmi kurumlar, ulaş›m merkezleri ve

güzergah istasyon bilgileri gibi yüzlerce bilgiden oluşur.

Dosya tipi (.db) uzant›l›d›r. Bu bilgilerin adedinde ve ilgili

detay bilgilerinin girilmesinde bir s›n›rlama yoktur. 

Daha önceden yap›lan sunumlar klasik kağ›t ortam›n-

dan, art›k dijital ortama aktar›larak, internet, CD, ekran vb.

ortamlarda bilgi al›ş-verişi de başlat›lm›şt›r. Tablolar›n ra-

por halinde diğer görüntülerle ilişkilendirilip birbiriyle bağ-

lant›l› olarak sunulmas›, başta ticaret, emlakç›l›k, turizm ve

istatistik olmak üzere, birçok tan›t›m amaçl› uygulamalarda

kullan›larak konumsal bilgilere görsel nitelik kazand›r›lm›ş-

t›r (YOMRALIOĞLU 2002).

Kullan›mla ilgili diğer birçok bilgi programa kaydedil-

miş ve kullan›ma haz›r hale getirilmiştir. İlgili sorgulama

s›ras›nda daha önce otomatik olarak kay›t edilen ekran ko-

ordinatlar› kullan›lacakt›r. Şekil 3 de diğer kay›t birimleri

görülmektedir.

4.2. Sorgulama

Program›n kullan›lmas› ile, sorgulama aşamas›nda yine Şe-

kil 4’de görüldüğü gibi farkl› objeler sorgulanabilir.

• İstenilen sokaklar›n sorgulanmas› ile ekranda harita

üzerinde konumsal bilgiler görsel olarak işaretlenebilmek-

tedir. Üç tür sorgulama ile aran›lan objeler; 

1. Niteliğin ad›na göre 

2. Niteliğin çeşidine göre

3. Ayn› sokakta hangi niteliklerin bulunduğuna göre be-

lirlenebilmektedir. Tüm sorgulama sonuçlar› yine görsel

olarak ekranda işaretlenebilmektedir.

Altl›k olarak kullan›lan haritan›n ölçeği girilerek isteni-

len noktalar aras›nda uzakl›k hesab› yap›labilmektedir.

• Ülke veya GPS koordinatlar›n›n en az iki noktada kar-

ş›l›klar›n›n girilmesi ile tüm piksel koordinatlar› dönüştürü-

lebilmekte ve koordinata göre sorgulama yap›labilmektedir.

• Tan›t›m modülü yard›m› ile belli başl› noktalarda, gö-

rüntülü tan›t›m olanağ› da sağlanmaktad›r.

4.3. Tan›t›m

Bir kent rehberinin çevresel tan›t›m›n›n da  görsel efektler-

le desteklenmesi gerektiği belirtilmişti. Bu amaç için tan›-

t›m modülünde şehrin özellikle tan›t›lmas› istenen merkezi

noktalar›ndan görüntüler  eklenmiştir. 

Şekil 5’ de baz› yersel fotogrametrik esaslar çerçevesin-

de ard›ş›k çekilmiş bindirmeli şehir görüntüleri stereo gö-

rüntüler olarak sunulmuştur. Bu görüntüler hareketli ve ek-

randa büyütülüp küçültülebir özelliklerdedir. 

Bindirmeli olarak çekilmiş resimler tek şeritvari bir gö-

rüntüye çevrilmiş, Pixaround program› ile  üretilen iki adet

dosya arac›l›ğ› ile internet ortam›nda da sunmaya haz›r ha-

le getirilmiştir. Elde edilen dosyalar (.jar) uzant›l›  html

sayfas›na yerleştirilebilir java applet dosyalar›d›r. Sonuç

ürün Şekil 6’ da görülmektedir. 

5. Sonuç

Böyle bir çal›şma için temel gereksinimler  belirlenirken

çok yönlü bir araşt›rma gerekir. Bu gereksinimler araşt›r›l›r-

ken bir çok kent rehberi ifadesinin geçtiği internet sitesi in-

celenmiştir.  2003 y›l› itibariyle gerekliliklerin belirlenmesi

amac›yla http://search.metacrawler.com  adresi ile aranan
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Şekil 3: Kay›t modülü 




