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ÖZET
Navigasyon sistemleri her geçen gün daha gelişmekte ve yaşamın bir parçası olmaya başlamaktadır. Bir aracın bir yerden
başka bir yere giderken hareketini planlama, yorumlama ve kontrol etme işlemi olan navigasyon, aracın pozisyonunu bilinen
yerlere göre tayin etmeyi içerir. Bu alanda pek çok akademik çalışma yapılmış ve ticari ürünler marketlerde satılmaya
başlamıştır. Kullanıcılara yön bilgisi verilirken sayısal haritalardan faydalanılmaktadır. Bazı sistemlerde, 3 boyut hissi
verilen haritalar ile navigasyon daha gerçekçi hale getirilmektedir. Ancak navigasyon sistemi güzergaha ait gerçek resim ve
video’lar ile desteklendiği takdirde kullanıcının hata payı azalmakta, gidilecek güzergah zihinde daha iyi canlanmaktadır. Bu
çalışmada, gerçek video ve resim destekli bir navigasyon sistemi ve araç takip sistemi tasarımı önerilmektedir. Bir bölgeye
ait video verileri GPS bilgileriyle birlikte toplanmakta ve veritabanında tasniflenmektedir. Kullanıcının seyahat etmek
istediği güzergaha göre en uygun video parçaları veritabanından getirilmekte ve birleştirilerek kullanıcıya sunulmaktadır.
Ayrıca araç uzaktan izleme yazılımı ile merkezden takip edilebilmektedir. Böylece, daha etkin bir navigasyon sistemi elde
edilmiş olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Video, GPS, Navigasyon

VIDEO AND GPS BASED NAVIGATION
ABSTRACT
Navigation systems are developing recently and being a part of our life. The planning and controlling process of car
movement from one place to another is called navigation. It includes detection of location of a vehicle by a known reference.
There has been a huge afford in the literature and products in the markets related with this subject. Digital maps are used to
route the user. Some of them use 3D maps for a realistic navigation. However, if the real images or videos of the route can be
used in these systems, the number of wrong decisions may decrease. In this paper, a real images and video based navigation
system and a vehicle tracking system is proposed. GPS and video data of a region is collected synchronously and stored in a
database. The real images and video are retrieved from this database according to the user’s navigation. In addition, the
vehicle can be tracked by remote monitoring software. Therefore, an effective navigation system is obtained.

Keywords: Video, GPS, Navigation

1. GİRİŞ
Navigasyon araç sürüşünde çok önemlidir. Navigasyon arayüzleri son yıllarda elektronik haritaların ve GPS
cihazlarının gelişmesiyle birlikte oldukça büyük değişim geçirmişlerdir. GPS donanımlarının ve Internetin
popülerliğinin artmasıyla beraber yolculuk planlama ve navigasyon açısından araç sürüşleri oldukça uygun hale
gelmiştir. Pek çok kullanıcı kullandığı navigasyon yazılımındaki haritaya güvenmekte ve yazılımın
yönergelerine göre (dönüş sembolleri ve sesli uyarılar) sürüşünü gerçekleştirmektedir. Ancak mevcut sistemlerin
pek çoğu makine zekâsını ön plana çıkarmakta ve sürücünün algılama duyularını pek fazla dikkate almamaktadır
(Yang ve diğ, 2006).
Araç takip sistemi araça entegre edilen ve aracın lokasyonunu izlemeyi amaçlayan bir sistemdir. Modern araç
takip sistemleri küresel konumlama sistemi GPS ile hassas yer tespitini gerçekleştirir. Pek çok sistem, GPS ile
GSM veya diğer uydu haberleşme sistemlerini birleştirerek uzak kullanıcılara aracın yerini bildirir. Aracın yeri
özel bir yazılımla veya Internet ortamında bir elektronik haritada gösterilir (URL 1).
Bu çalışmada, hareketli araçların navigasyonunda kullanılabilecek video destekli taşınabilir bir navigasyon ve
araç takip sistemi tasarımı sunulmuştur. Bölüm 2’de Video, GPS ve navigasyon hakkında genel bilgiler verilmiş,
bölüm 3’de mobil kullanıcı yazılımı ve uzaktan izleme yazılımı tanıtılmış ve son olarak bölüm 4’ de elde edilen
sonuçlar ve ileriki çalışmalara yer verilmiştir.

2. VİDEO, GPS VE NAVİGASYON
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2.1 Sayısal Video
Hareketli bir sahneyi temsil eden sıralı görüntülerin elektronik olarak yakalanması, kaydedilmesi, işlenmesi,
depolanması, iletilmesi ve yeniden elde edilmesini sağlayan bir teknolojidir. İlk olarak televizyon sistemleri için
geliştirilmiş, daha sonra video için birçok format geliştirilmiştir.
Bir video sinyali, bir dinamik 3B sahneden bir video kameranın resim düzlemine izdüşürülmüş 2B resimler
dizisidir. Bir video çerçevesinde bir noktadaki renk değeri, gözlemlenen sahnede bir 3B noktasındaki yayılan
veya yansıtılan ışığı gösterir. Bir dijital video, ya bir raster tarama örneklemeyle ya da doğrudan dijital video
kamera kullanılarak elde edilebilir. Hali hazırda tüm dijital kameralar CCD sensörleri kullanmaktadır. Analog
kameralarda olduğu gibi, bir dijital kamera görüntülenen sahneyi ayrık çerçeveler olarak örnekler. Her bir
çerçeve bir CCD dizisinin çıkış değerlerinden oluşur ki bunlar doğal olarak yatayda ve dikeyde ayrıktır (Wang
ve diğ, 2002).
Hareketli resimlerin depolanması için birçok farklı biçim vardır: DVD, QuickTime ve MPEG-4 dijital video
biçimleri örnek olarak verilebilir. Videonun kalitesi tercih edilen yakalama ve depolama yöntemine bağlıdır.
Örneğin dijital televizyon önceki televizyon formatlarına göre daha kalitelidir ve artık televizyon videoculuğu
için bir standarttır. 3B-video, 20. yüzyılın sonlarında üç boyutta dijital video geliştirilmiştir. 3B-video akışları
yakalamak için gerçek zamanlı derinlik ölçümü için birden fazla kamera kullanılmıştır (URL 2, URL 3).
Çerçeve hızı (fps), videodaki her bir birim zamandaki sürekli resimlerin sayısıdır. Yeni kameralarda 120 ve daha
fazla olabilmektedir. Standart olarak genelde 25 fps seçilmektedir. Akıcı bir hareketli görüntü elde etmek için en
az 15 olmalıdır. Geçmeli tarama, sınırlı bant genişliğinde iyi bir görsel kalite elde etmek için geliştirilen bir
tekniktir. NTSC, PAL, SECAM gibi formatları vardır.
Çerçeve oranı, video ekranlarının ve video resim elemanlarının boyutlarını tanımlar. Geleneksel televizyonların
ekran oranı 4:3 veya 1.33:1'dir. High definition standartlar için,16:9 veya 1.78:1.'dir. Renk uzayı ve piksel başına
bit sayısı, bir piksel tarafından temsil edilecek olan farklı renkler piksel başına düşen bit sayısına bağlıdır. Bit
hızı, video akışı içindeki bilgi içeriği hızının ölçüsüdür. Yüksek bit hızı yüksek video kalitesi sağlar. VideoCD 1Mbit/s, DVD - 5Mbit/s, HDTV - 20 Mbit/s gibi (URL 2, URL 3).

2.2. Küresel Konumlama Sistemi ve Navigasyon
Navigasyon, bir aracın bir yerden başka bir yere hareketinin kontrol edilmesi ve takip edilmesi işlemi olarak
adlandırılır. Enlem ve boylam bilgileri derece olarak ifade edilirler. Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS),
küresel kapsamda konumlandırma sağlayan uydu navigasyon sistemleri için kullanılan genel bir terimdir. GNSS,
bir görüş hattı boyunca uydulardan gönderilen zaman sinyallerini kullanarak küçük elektronik alıcılar ile birkaç
metre doğrulukta konum (boylam, enlem, yükseklik) belirlemeye olanak sağlar. Bilimsel deneyler için
yeryüzünde sabit noktalarda bulunan alıcılar referans olarak hassas zamanı hesaplamakta kullanılabilir.
Küresel navigasyon uydu sistemleri her geçen gün daha gelişmekte ve artık modern toplumlarda yaşamın bir
parçası olmaya başlamaktadır. Uydu navigasyon sistemlerindeki tekne ve denizcilik navigasyonu, uçak,
helikopter navigasyonu, seyahat sırasında yol rehberliği, motorlu araçlarda hız tespiti, karada veya denizde sis,
karanlık, fırtına gibi durumlarda en yakındaki yerleşim birimi veya kıyının tespit edilmesi, su pompası montajı
gibi yükseklik bilgisinin değerli olduğu durumlarda iki nokta arasında yükseklik farkı tayini gibi birçok
uygulama günlük yaşantımızda çok önemli bir rol oynamaktadır.
Yaygın olarak kullanılan sistem GPS uyduları ve GPS alıcılarıdır. GPS U.S Savunma Bakanlığı’nın NAVSTAR
uydu programı altında geliştirdiği uydu tabanlı navigasyon sisteminin bir parçasıdır (Herring, 1996; Hofmann,
1997). Elinde GPS alıcısı olan herhangi bir kullanıcının, uydu sinyalleri yardımıyla:
 Herhangi bir yer ve zamanda,


Her türlü hava koşullarında,



Global bir koordinat sisteminde,



Yüksek duyarlıkta,



Ekonomik olarak,



Anında ve sürekli konum, hız ve zaman belirlemesine olanak veren,

bir radyo navigasyon sistemidir.
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GPS ölçülerinde kullanılan en önemli donanım alıcı (receiver) ve anten sistemidir. Kullanıcıların sahip olduğu
alıcı-anten sistemi özellikleri ve kapasiteleri ölçü planlamasından, ölçülerin arazi sonrası değerlendirme
işlemlerine kadar tüm aşamaları doğrudan etkilemektedir.
GPS alıcısı temel işlev olarak uydu sinyalini kaydeder, kaydedilen sinyali işleme tabi tutar anlık uygulamalar
için koordinat donüşümleri yapar, gerektiğinde navigasyon için gerekli bilgileri hesaplar. GPS alıcı anteninin
temel görevi uydulardan yayınlanan sinyalleri, çevresindeki objelerden yansıyan sinyalleri ayıklayarak almaktır.
Bazı özel tasarımlı antenler bu özelliklere ilave olarak uydulardan gelen sinyallere diğer kaynaklardan karışan
sinyalleri de ayıklama özelliğine sahiptir. Alıcı antenleri esas olarak uydulardan yayınlanan elektromanyetik
dalgalar içerisindeki enerjiyi alıcı içerisindeki elektronik devrelerde işlenebilecek elektrik akımına
dönüştürmektedir. Başka bir ifadeyle, GPS alıcısı anteni uydulardan yayınlanan elektromanyetik dalgaları
belirler ve bu dalgalar içerisindeki enerjiyi elektrik akımına dönüştürür, güçlendirir ve alıcı elektrik devrelerine
gönderir (Yıldız ve diğ., 2005; Herskovıts, 1994 ).
Virtual Earth yazılımı Microsoft firması tarafından geliştirilen geospatial bir haritalama platformudur. Diğer
taraftan, yazılım geliştiriciler kendi uygulamalarından Virtual Earth'ü bir harita altlığı olarak
kullanabilmektedirler. Virtual Earth içerisinde konumlandırılmış hali hazır haritalar, gerçek hava ve uydu
fotoğrafları ile şehir merkezi ve arazilere ait 3 boyutlu modelleri içerir. Diğer taraftan çok gelişmiş bir adres
veritabanına sahiptir. Microsoft, Live Search Maps uygulamasında Virtual Earth yazılımını kullanmaktadır.
Mevcut güncel sürüm 6.2'dir (URL 4).

Şekil 1: Virtual Earth uygulamasından bir ekran görüntüsü.
AJAX tabanlı Virtual Earth SDK yazılım geliştirme kiti kullanarak diğer yazılım geliştiriciler bu uygulamayı
kendi uygulamalarına rahatlıkla gömebilmektedirler. SDK web ortamında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Temel
Javascript kodları ile SDK’yı web uygulaması içine rahatlıkla gömülebilmektedir. Bu işleme ait basit bir
uygulamanın HTML ve Javascript kodları Tablo 1’de verilmiştir. SDK’nın kullanılabilmesi için bir internet
bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Tablo 1. Virtual Earth SDK’nın HTML sayfası içine gömülmesi.
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script type="text/javascript" src="http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6.2"></script>
<script type="text/javascript">
var map = null;
function GetMap()
{
map = new VEMap('myMap');
map.LoadMap();
}
</script>
</head>
<body onload="GetMap();">
<div id='myMap' style="position:relative; width:400px; height:400px;"></div>
</body>
</html>

SDK’nın kullanımını çok detaylı bir şekilde anlatan interaktif uygulamaya http://dev.live.com/virtualearth/sdk/
adresinden erişilebilmektedir.

3. UYGULAMA
Bu çalışmada gerçek video ve resim destekli bir navigasyon sistemi ve araç takip sistemi tasarımı sunulmuştur.
Sistemin harita altlığını Virtual Earth SDK oluşturmaktadır. Bu yazılım geliştirticilerin kullanımına sunulmuş
olan AJAX temelli ücretsiz bir yazılım geliştirme kitidir. Uygulamada öncelikle navigasyon yapılacak olan
bölgenin videosu bir araç kullanılarak elde edilmiştir. Bu esnada eşzamanlı olarak GPS koordinatları da elde
edilmiştir. Elde edilen bu veriler daha sonra analiz edilmekte ve videodan resim çerçeveleri koordinatlandırılmış
olarak çıkartılmaktadır. Uygulama kapsamında iki farklı yazılım geliştirilmiştir.

3.1. Mobil Kullanıcı Yazılımı
Mobil kullanıcı yazılımı (MKY) navigasyon ihtiyacı olan kullanıcıların kolayca kullanabileceği bir yazılım
olarak tasarlanmıştır. Bu yazılım Microsoft Visual Studio 2005 yazılım geliştirme platformu kullanılarak C#
programlama dili ile Pocket PC uygulaması olarak tasarlanmıştır. Böylece bu yazılım herhangi bir cep
bilgisayarına (PDA) yüklenerek araç içinde veya dışında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yazılım içerisinde basit
bir veritabanı mimarisi bulunmaktadır. Bu tablolarda PDA içinde depolanan gerçek resimlerin koordinat bilgileri
tutulmaktadır. Yazılım içerisindeki algoritma kullanıcının o anki koordinatını PDA’nın dahili GPS’inden veya
harici GPS’den Bluetooth vasıtasıyla RS232 kullanarak NMEA formatında elde etmektedir. Bu koordinat Virtual
Earth haritası üzerinde işaretlenmektedir. Kullanıcı isterse Virtual Earth yazılımının navigasyon özelliklerinden
faydalanarak gideceği yerin en kısa veya en hızlı yolu sisteme buldurabilir. MKY diğer taraftan, elde edilen
koordinata en yakın gerçek resmi veritabanından sorgulayıp ekranın alt kısmında görüntülemektedir. Böylece
kullanıcıya çok daha efektif bir navigasyon hizmeti verilmekdir.
Yazılımın diğer bir özelliği ise elde edilen koordinat bilgilerini belirli bir zaman aralığında GPRS üzerinden
XML Web Servisleri vasıtasıyla merkezi sunucuya bildirmesidir. İlgili web servisine aracın kimlik ID’si ile
birlikte GPS koordinat bilgileri gönderilmektedir. Gönderilen bilginin miktarı oldukça az olduğundan dolayı
sistem çok GPRS kullanımı açısından ekonomiktir. Günümüzde pek çok PDA’da standart olarak GSM/GPRS
özellikleri bulunmaktadır. Zaten Virtual Earth yazılımı da GPRS üzerinden Internet bağlantısına ihtiyaç
duymaktadır. Şekil 2’de bu yazılımı ait emülatör ekran görüntüsü görülmektedir.

3.2. Uzaktan İzleme Yazılımı
Bu yazılım ASP.NET ortamında yine Virtual Earth yazılımı kullanılarak geliştirilmiştir ve merkezi sunucu
üzerindeki Web sunucusunda çalışmaktadır. XML Web Servisi üzerinden SQL Server 2005 veritabanı yönetim
sistemi üzerindeki tablolara tarih zaman bilgisi ile beraber eklenen araçlara ait GPS bilgileri Uzaktan İzleme
Yazılımı (UİY) vasıtasıyla görselleştirilmektedir. Bu ekran üzerinde takip edilen araçlar kırmızı ikonlar ile
gösterilmektedir. Kullanıcı istediği aracın üzerine tıklayıp koordinat bilgilerini elde edebilmektedir. Uygulama
ASP.NET temelli oluşturulduğu için merkezi sunucu ile aynı ağda olan tüm bilgisayarlardan erişilebilmektedir.
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Eğer merkezi sunucu için bir alan adı ve gerçek IP tahsis edilirse tüm dünya üzerinden Internet vasıtasıyla
UİY’na erişim mümkün olmaktadır. Yetkili olmayan erişimleri önlemek için kullanıcı adı ve şifre ile oluşturulan
bir oturum yönetim modülü de sisteme entegre edilmiştir. Bu yazılımın ekran görüntü Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 2: Mobil kullanıcı yazılımı.

Şekil 3: Uzaktan izleme yazılımı.
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4. SONUÇ
Bu çalışmada, video ve resim destekli bir navigasyon ve araç takip sistemi tasarımı yapılmıştır. Klasik
navigasyon sistemlerinden farklı olarak güzergaha ait gerçek resimler ile kullanıcının hata payı en aza
indirgenmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan sistem aynı zamanda aracın navigasyon bilgilerini merkezi sunucuya
aktararak uzaktan izlemeye de olanak sunmaktadır. Sistemin en büyük avantajı tamamen yazılım temelli olması
ve donanımlı bir cep bilgisayarından başka herhangi bir ek donanım ihtiyacının olmamasıdır. Günümüzde cep
bilgisayarlarının kullanımı oldukça artmıştır.
İleriki çalışmalarda, uzaktan izleme yazılımına araçların belli zaman aralıklarında yaptıkları mesafeler ve hız
grafikleri gibi çeşitli raporlama ekranları eklenebilir. Diğer taraftan, PDA ile XML Web Servisleri arasında
aktarılan bilgiler sıkıştırılarak GPRS kullanımı azaltılabilir.
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