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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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56 adet, güncel yurtd›ş› kent rehberi siteleri araşt›rmas› ya-

p›lm›şt›r. Ancak mevcut siteler daha çok turizm ve tan›tma

amaçl› olup çok kapsaml› değillerdir. Yukar›da aç›klananlar

ile mevcut çal›şmalardan farkl› ve ilave yöntemler gösteril-

miştir. 

Yap›lan bu çal›şma ile;  

• İstenilen adrese h›zl› ve görsel ulaş›m,

• İstenilen nitelik bilgilerinin sorgulanmas› ve yerlerinin

bir harita üzerine işaretlenmesi,

• Nitelik özelliklerine ait bilgiler ile sorgulama,

• El tipi bir GPS aleti ile o an için nerede bulunulduğu

ve koordinat› belli iken istenilen yere göre durumunun be-

lirlenmesi,

• Belli noktalar aras› mesafe bilgilerini kullan›c›n›n sor-

gulayabilmesi,

• Bölge hakk›nda görsel bilgilerle insanlara yard›mc›

olunmas› 

amaçlanm›şt›r. 

Dosyalama sistemi olarak, kullan›lacak veri yap›s›, veri-

lerin çokluğu nedeniyle h›zl› ulaş›labilecek veri yap›lar› ol-

mal›d›r. Foxpro, dbase, msaccess, mssql, informix, interba-

se ve oracle veri tabanlar›n›n da kullan›labilirliğinin yan›n-

da bu çal›şmada Paradox 7 türü tercih edilmiştir. (GÜN-

DOĞDU 2001).

Sonuç olarak bu program yard›m› ile , zaman zaman

güncellenecek bilgilerle, kişisel bilgisayarlarda kişisel baz-

da veya  şehirde tesis edilecek enformasyon noktalar› ile

(bankalar›n ATM leri gibi) toplumsal bazda insanlar›n şehir

içi bilgi ve hareket kolayl›klar› sağlanm›ş olacakt›r. Ayr›ca

toplanan veriler ileride yap›lacak geniş kapsaml› farkl› bil-

gi sistemi  uygulamalar›nda  da bir altl›k oluşturabilecektir. 

Böyle bir sistemin yeterli verimlilikte oluşturulabilmesi

için en az Pentium III işlemci, 256 MB Ram, 50 MB disk

kay›t ortam›, yüksek çözünürlükte ekran kart›na ve en az

17’ ekrana gereksinim vard›r. Eğer böyle bir çal›şma inter-

net üzerinden paylaş›ma aç›lacaksa, kullan›c›lar aç›s›ndan

herhangi bir minimum sistem gereksinimi yoktur.

Böyle bir çal›şma internet ortam›ndan paylaş›ma sunu-
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lacaksa, herkesin kullan›m›na aç›k hale gelmiş olacakt›r. Bu

durum özellikle acil ulaş›m› gerektiren, yang›n, sağl›k  gibi

hizmetlerle insanlar›n her türlü ulaş›m hareketlerini planla-

malar›na yard›mc› olacakt›r. 

İnternet tabanl› çal›şmalarda, bu tür bir servis, anlaşma-

l› olduklar› firmalarla, baz› bilgileri sürekli, güncel olarak

yenilemeli ve çekici bir formda sunmal›d›r. Bunlar, yerel

haberlerin yan›nda seyahat, spor, eğlence gibi çeşitlilik gös-

terebilir. Bu hizmet kullan›c›ya ne kadar h›zl› bir şekilde su-

nulursa o kadar çok tan›t›m ve getiri sağlanacakt›r (SAY-

LAN vd. 1999).

Diğer taraftan herkese aç›k olmamas› gereken bilgiler

ay›klanarak bu k›s›mlara sadece yetkili olanlar için de bir

şifreleme ile giriş yap›lmas› daha doğru olacakt›r. İnternet

üzerinden paylaş›ma aç›k olarak kullan›m sözkonusu ise, ve-

ri tablolar›, sadece okunabilir yap›da oluşturulmal›, d›şar›dan

değiştirilmesine izin vermeyecek yap›da tasarlanmal›d›r. 
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Özet

Günümüzde uydu görüntülerinden göl s›n›rlar›n›n belirlenmesi ve
haritas›n›n yap›m›na büyük önem verilmektedir. Bunun başl›ca
nedenleri, çevre planlamas›n›n yap›m›nda, tar›m alanlar›n›n su-
lanmas› projelerinde, baraj yap›m› araşt›rmalar›nda, doğal su
kaynaklar›n›n ekonomik olarak kullan›lmas› gibi uygulamalarda
göl haritalar›n›n altl›k olarak kulan›lmas›d›r. Bu yüzden, büyük
arazilerdeki göl alanlar›n›n en az harcama ile belirlenmesi için
uydu görüntülerinden arazi kullan›m s›n›fland›r›lmas› yap›lmakta-
d›r. Bunun için, çok bantl› uydu görüntülerinden göl s›n›rlar›n›n
ç›kar›m› gerekir. Göl s›n›rlar›n›n etkileşimli belirlenmesini içeren
bu çal›şmada, göller bölgesi olan ABD’de Colorado Eyaleti, Bo-
ulder bölgesinin Landsat TM çok bantl› uydu görüntüleri deneysel
olarak kullan›lm›ş ve göllerin haritas› yap›lm›şt›r. Görüntü işleme
ve analiz için İDRİSİ yaz›l›m program› kullan›lm›şt›r. Sonuçlar,
bu makalede yorumlan›p tart›ş›lmaktad›r.

Anahtar Sözcükler
Uzaktan alg›lama, çok bantl› görüntü s›n›fland›rmas›, göllerin et-

kileşimli  ç›kar›m›

Abstract

Interactive Feature Extraction of Lakes from
Satellite Images

Boundary determination of lakes from satellite images has been
given great importance. Main reasons of this, maps of lakes have
been used as base maps in research of environmental planning, in
irrigation of agricultural fields, in research of dam construction,
in research of  economically use of natural water resources, and
the like. Therefore, maps of lakes have been made from satellite
images with minimum expenses by determining water areas in lar-
ge lands. One of fields in determination of lake areas is recogni-
zed as feature extraction of water bodies from multi-spectral ima-
ges. In this study, Landsat TM multi-spectral images of Boulder
region in Colorado State, USA have been experimentally used and
a map of this lake region has been made. For image processing
and analysis IDRISI software system was employed and results
have been presented and discussed in this paper.

Key Words
Remote sensing, multi-spectral image classification, interactive fe-

ature extraction of lakes

1. Giriş

Göllerle ilgili yap›lan çeşitli proje çal›şmalar›nda, göl hari-

talar›n›n altl›k oluşturmas› için uydu görüntülerinden yarar-

lan›larak s›n›rlar›n›n belirlenmesi yap›lmaktad›r. Landsat

TM çok bantl› uydu görüntülerinden göl s›n›rlar›n›n  etkile-

şimli belirlenmesini içeren bu çal›şmada, göller bölgesi olan

ABD’de Colorado Eyaleti, Boulder bölgesinin Landsat TM

çok bantl› uydu görüntüleri deneysel olarak kullan›lm›ş ve

göllerin haritas› yap›lm›şt›r. 

DEMİRKESEN (2003)’de Landsat multi-spektral uydu

görüntülerinden su nesnelerinin ç›kart›m›nda ›rmaklar esas

al›nm›şken bu makalede ayn› yöntemde göller aç›s›ndan

farkl›l›klar ve benzerlikler ortaya ç›kar›lm›şt›r. Diğer bir de-

yişle, yap›lan araşt›rmalara göre her iki nesnenin uydu gö-

rüntülerinden ç›kar›lmas›ndaki çal›şma aşamalar›, strateji-

ler, metotlar ve araçlar benzerlik taş›mas›na karş›n, s›n›flan-

d›rma aşamalar›nda Şekil 1’deki FUZZY küme fonksiyonu-

nun ve parametrelerinin seçiminde, ve sonuçlar›n analizle-

rinde önemli farkl›l›klar vard›r. Bunlar, göllerin ve ›rmakla-

r›n doğadaki konumlar›ndan, geometrisinden ve diğer nes-

nelerle olan ilişkilerindeki farkl›l›klar›ndan kaynaklan›r.

Dolay›s›yla, görüntüdeki ›rmaklar ve göllerin, renk ve şekil

bak›m›ndan yans›mas›nda farkl›l›klar oluşur. Bu farkl›l›klar

ve bunlar›n nedenleri ayr›ca yorumlan›p tart›ş›lacakt›r.

Yaz›l›m olarak, bir uzaktan alg›lama ve coğrafi bilgi sis-

temi yaz›l›m program› olan İDRİSİ kullan›lm›şt›r. Bu yaz›-

l›mla tüm uydu görüntüleri işlenebilmektedir. Ayr›ca kendi-

ne özgü özel operatörler ile etkileşimli nesne ç›kar›m› ko-

laylaşmaktad›r (IDRISI MANUAL 1997).

Bu çal›şmada, ›rmaklar› esas alan DEMİRKESEN

(2003)’deki verilerden farkl› veri kümesi olan ABD’de Co-

lorado Eyaleti, Boulder göller bölgesine ait, 30 m’lik ay›r›m

gücüne sahip, 6 banttan oluşan Landsat TM çok bantl› gö-

rüntü kullan›lm›şt›r. Görüntü boyutu 816x615 bytes ve BSQ

format›ndad›r. 

2. Göllerin Yorumlanmas› İçin Görsel
Anahtarlar

(DEMİRKESEN 2003)’de genel su nesneleri için verilen
anahtarlar, göllerin yorumlanmas›  için görsel anahtarlar
olarak bu çal›şmada da aynen kullan›lm›şt›r.

Uydu Görüntülerinden Göllerin Etkileşimli Ç›kar›m› 

Ali Can DEMİRKESEN1

___________________________________________________________
1  

Yrd. Doç. Dr.,  Niğde Üniversitesi, Mühendislik Mimarl›k Fakültesi 
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3. İdrisi Program›nda Kullan›lan Operatörler

Göllerin yorumlanmas›  için İDRİSİ program›nda

DEMİRKESEN (2003)’de kullan›lan operatörler bu

çal›şmada da aynen kullan›lm›şt›r. Fakat, Fuzzy, Histo, ve

doğrusal kontrast zenginleştirme  operatörlerine bu çal›şma-

da daha ayr›nt›l› olarak yer verilmiştir.

Fuzzy (bulan›k): Bir dizi fuzzy küme üyelik fonksiyo-

nunu değerlendirerek her bir pikselin belirsizlik fonksiyo-

nuna ait olduğu olas›l›ğ›n› değerlendirir, hesaplar ve bulur.

Şekil 1’deki Fuzzy fonksiyon çeşitleri, sigmoidal (S-şekil-

li), J-şekilli, ve doğrusal fonksiyonlard›r ve dört kontrol

noktas› (a, b, c, d) ile küçük ölçekten büyük ölçeğe doğru

kontrol edilir. a=0’›n üzerinde üyelik ortaya ç›kar; b’de üye-

lik 1 olur; c=1’in alt›nda üyelik düşer; d’de üyelik 0 olur

(IDRISI MANUAL 1997).

Şekil 1: Fuzzy kümesi üyelik fonksiyonlar›.

Histo (histogram): Histogram, görüntüdeki piksel değerle-

rinin s›kl›k dağ›l›m›n›n grafik olarak gösterimidir. İDRİSİ

sisteminde Histo bir görüntüde ya da signatür  dosyas›nda-

ki piksel değerlerinin bir s›kl›k histogram›n› üretir. Histo,

kullan›c› taraf›ndan belirlenen genişlik s›n›flar›n›n içine da-

ta aral›klar›n› bölerek histogram› üretir. Her bir s›n›ftaki

s›kl›klar tablolaşt›r›l›r. Hem  grafik ve say›sal ç›kt› al›nma-

s›, hem de görüntülenmesi seçenekleri İDRİSİ sisteminde

olanakl›d›r. Histo ayr›ca temel istatistiği de verir. Örneğin,

görüntüdeki say›sal değerlerin ortalama değerini ve standart

sapmas›n› verir. Görüntüdeki histogram değerleri ile oyna-

narak, başka bir deyişle histogram grafiği daraltma ve ge-

nişletme yap›larak göllerin daha net görüntülenmesi için

kontrast zenginleştirmesi yap›l›r. Buna görüntü zenginleş-

tirmesi için “ilişkisiz germe” de denilebilir  (IDRISI MA-

NUAL 1997).

Doğrusal kontrast zenginleştirme: Yorum yapabilmek

için daha iyi bir görüntü ürünü elde etmek istenir. Bunu el-

de etmek için de histogram›n siyah ve beyaz sonlar›nda yüz-

delik saturasyon derecesi verilerek doğrusal kontrast zen-

ginleştirmesi yap›l›r (RICHARD 1993). (Örneğin, bkz. Ek-

ler k›sm›ndaki satüre edilmiş görüntüler). Burada, eşik de-

ğerin d›ş›nda kalan pikseller ilgi d›ş›na at›l›r.  Özellikle, gö-

rüntüdeki ilgi alan›, s›n›rlanm›ş bir eşik değer aral›ğ› içinde

kal›r. Eşik değer menzil aral›ğ›, programdaki dinamik gö-

rüntüleme arac› ile etkileşimli olarak belirlenir. Şekil 2, ör-

nek olarak, bir doğrusal kontrast zenginleştirme saturasyon

fonksiyonunu göstermektedir. Doğrusal transfer fonksiyonu

y=f(x) şeklinde verilmiştir. Bu grafikteki Bmax ve Bmin eşik

değer aral›ğ› kullan›c› taraf›ndan belirlenmiş maksimum ve

minimum gri  değereleridir ki  en yüksek ve en  düşük  gri

renk tonu seviyelerine yay›l›r. Bu gösterim ekranda bir araç

taraf›ndan etkileşimli olarak yap›l›r (IDRISI MANUAL

1997). 

Şekil 2: Doğrusal kontrast saturasyon transform 

fonksiyonu.

4. Göllerin Radyometrik ve Geometrik
Karakteristikleri 

Göllerin çok bantl› görüntülerden ç›kar›lmas› çal›şmalar›n-

da aşağ›daki göl karakteristikleri, göllerin tan›nmas› ve an-

laş›lmas›na karar verme aşamas›nda kullan›lm›ş ve bu ka-

rakteristikler başar›l› sonuçlar›n al›nmas›nda yararl› olmuş-

tur  (DEMİRKESEN 2001).

• Göller, yak›n k›z›l ötesi Bant’ta daha net koyu renkte

ve tonda, diğer nesneler daha aç›k renkte ve tonda gö-

rünürler. Örneğin, Landsat TM Bant 4, gölleri en net

gösterir. Bu yüzden, göl s›n›rlar›n›n belirlenmesi için,

yapay renk kompozit görüntü, dördüncü bant› kesin-

likle içermek zorundad›r. Göller ayr›ca Bant 5’te de

net görünürler. Bu yüzden, bu çal›şmada Bant 4 ve

Bant 5’ten Fuzzy kümeleri bulunmuş ve kullan›lm›ş-

t›r.

• Göl s›n›rlar›n›n yumuşak dönüşleri vard›r. Keskin dö-

nüş yapan s›n›rlar› yoktur.

• Göller düz bir yüzeye ve göl yüzeyi sabit bir yüksekli-

ğe sahiptir.

• Göller birbirini kesmezler, birbirleri ile birleşirler.

• Göl yüzeyleri diğer arazi dokular›ndan farkl› görünü-

me sahiptirler. Örneğin, göller  düzgün bir dokuya sa-

hiptir.

• Göl alanlar›n›n s›n›rlar› arazinin topoğrafik yap›s›na

bağl› olarak yuvarlak, kal›n, ince, eğri vb değişik şe-

kilde bulunurlar.
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