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ÖZET
Bu çalışmada farklı uydu görüntülerinin farklı yöntemlerle sınıflandırılmasıyla oluşturulan arazi örtüsü ve arazi kullanımı
haritalarının sonuçları karşılaştırılmıştır. Yaygın olarak kullanılan piksel tabanlı sınıflandırma yöntemlerinden maksimum
olabilirlik sınıflandırıcısı, yüksek mekansal çözünürlüklü uydu görüntülerine uygulanmıştır. Yüksek mekansal çözünürlüklü
IKONOS ve SPOT 5’de piksel boyutunun küçülmesiyle sınıflar arasındaki spektral ayırt edilebilirlik azalmış ve bu da
sınıflandırma sonuçlarına yansıyan birtakım sorunların oluşmasına neden olmuştur. Diğer taraftan nesne tabanlı sınıflandırma,
piksel tabanlı sınıflandırmaya göre IKONOS görüntüsü için %62’ye karşın %79’la, SPOT 5 görüntüsü için ise %67.5’e karşın
%86 bir doğrulukla daha iyi sonuç vermiştir.
Nesne tabanlı sınıflandırmanın anahtar adımı olan segmentasyonda en uygun ölçek parametresini seçebilmek için piksel tabanlı
sınıflandırmada sınıf ayırt edilebilirlik indeksi olarak bilinen Öklit uzaklığı (ED) yardımıyla yeni bir yöntem geliştirilmiştir.
Piksel ve daha büyük ölçek seviyelerindeki ED değerleri arasındaki bu karşılaştırma, segmente edilen nesneleri en iyi
sınıflandırma doğruluğuna ulaştıran bir potansiyel olan en uygun ölçeğin belirlenmesine yardımcı olmuştur. Dijital arazi
modelinin (DEM) sınıflandırmaya entegre edilmesiyle birlikte, belirli yükseklik ve eğimdeki arazi sınıflarının yorumlanmasına
katkıda bulunulmuş ve alınan sonuçlar iyileştirilmiştir.
IKONOS (4m çok spektrumlu) ve SPOT 5 (2.5m pan-sharpaned) görüntüleri için ilgili çalışma alanlarında piksel ve nesne
tabanlı olmak üzere toplam dört adet sınıflandırma ve doğruluk analizi yapılarak sonuçlar irdelenmiş ve arazi örtüsü
haritalanması konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Nesne tabanlı sınıflandırma, Piksel tabanlı sınıflandırma, IKONOS, SPOT, Arazi örtüsü/kullanımı, Bulanık
mantık.

ABSTRACT
COMPARISON OF PIXEL BASED AND OBJECT BASED CLASSIFICATON RESULTS OF
SATELLITE DATA
In this study, results of land cover/use maps obtained from classification of different satellite imageries using different methods
have been examined. Maximum likelihood classifier which is one of the most popular pixel-based classification methods has been
applied to high spatial resolution imageries. With smaller pixel size for the high resolution IKONOS and SPOT 5 imageries,
spectral separability between classes decreased and this caused some problems which affected classification results badly. On
the other hand, object based classification for IKONOS and SPOT 5 imageries resulted more accurate than the pixel based
classification with 79% to 67% accuracy for IKONOS imageries and 86% to 67,5 % for SPOT 5 imageries.
Specifically for object segmentation, which is the key step of object-based classification, a new development method has been
studied for the optimal scale parameter with the aid of the Euclidean distance (ED), a well known index of class separability in
traditional pixel-based classification. A comparison of ED values at the pixel level and the series of larger scales assisted us to
determine an optimal scale at which the segmented objects have the potential to achieve the best classification accuracy.
Together with the integration of the digital elevation model (DEM) to the classification, the results have been improved by the
interpretation of the land cover/use which are at around specific elevation and slope.
Four classifications and accuracy assessments for SPOT 5 (2,5m pan-sharpened) and IKONOS (4m multispectral) imageries
have been completed in study areas using pixel and object based classification and some suggestions are made related to land
cover/use mapping.
Keywords: Object-based classification, Pixel-based classification, IKONOS, SPOT, Land cover, Fuzzy logic.

1. GİRİŞ
Arazi örtüsü ve arazi kullanımı bilgileri şehir planlama ve yönetimi için temel oluşturmaktadır. Arazi kullanımı,
arazinin insanlar tarafından daha çok ekonomik açıdan fonksiyonel rolü gözetilerek kullanımı şeklinde
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak

S.Bayburt, D. Maktav: UZAL-CBS 2012 Uydu Görüntülerinin Piksel ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Sonuçlarının
Karşılaştırılması (Doğu Trakya Bölgesi Örneği)
tanımlanırken, arazi örtüsü ise görsel olarak tespit edilebilmekte ve bina, yol, park alanları, orman ve nehirler
şeklinde ifade edilmektedir.
Piksel tabanlı sınıflandırma algoritmaları görüntüde semantik bilgiye yer vermez ve bu nedenle tipik arazi örtüsünde
olan kullanımındaki doğal heterojenliğin çıkarımı açısından pek uygun değildir. Sonuç ürün olan tematik haritaların
doğruluğu “tuz-biber etkisi” şeklinde tanımlanan hatalardan ötürü genel anlamda düşmektedir. Ya çok genel bir
arazi örtüsü/kullanımı bilgisi şeklinde sonuçlanmaktadır, ya da sınırlı doğrulukla ilave detaylı haritalar oluşmaktadır.
Nesne tabanlı görüntü analizinin gelişmesi, aslında piksellerin yanında anlamlı nesneler ve karşılıklı ilişkilerle
görüntünün yorumlanması için bazı bilgilerin kullanım gerekliliğinden kaynaklanmaktır. Detaylı bir nesne tabanlı
görüntü analizinde ilk olarak, seçilen bir çözünürlükteki homojen görüntü nesneleri çıkarılır ve sonrasında
sınıflandırılır. Spektral bilgiye ilaveten nesnelerden elde edilen ve görüntünün sınıflandırılmasında kullanılan biçim,
doku, alan, içerik, diğer nesnelerle topolojik ilişkiler ve diğer nesne tabakalarındaki bilgiler gibi çoklu bilginin
kullanımı söz konusudur (Shackelford and Davis, 2003).
Bilinen sınıflandırma yaklaşımlarının çoğu mevcut piksellerin istatistiksel analizine dayanır ve bu yaklaşımlar düşük
çözünürlüklü görüntüler için uygundur. Yüksek çözünürlüklü görüntülerin elde edilmesiyle birlikte sınıflandırma
doğruluğu da gelişmiştir. Fakat sınıflandırılan arazi örtüsü/kullanımı tipleri genellikle daha düşük ölçeklere uygun
olmaktadır. Daha yüksek bir mekansal çözünürlükle birlikte, çıkarılabilen alt sınıfların sayısı da aynı şekilde
artmaktadır. Sınıflar içindeki spektral varyansın artması spektral olarak karışmış arazi örtü/kullanımı tiplerinin ayrt
edilmesini daha zorlaştırabilir (Shaban and Dikshit, 2001). Son araştırmalar, yüksek çözünürlüklü görüntülerin,
piksel tabanlı sınıflandırma yöntemleriyle sınıflandırılmasının uygun olmadığını göstermektedir (Schiewe et al.,
2001). Alternatif bir çözüm ise, mekansal komşuluk özelliklerinin, sınıflandırma işlemine dahil edilmesidir.
Nitekim, nesne tabanlı sınıflandırma ile bu tür mekansal bilgiler sınıflandırma işlemine dahil edilmektedir. Bu
yaklaşım ayrıca coğrafya veya ekolojik çevre gibi disiplinlerle de aynı perspektiftedir. Sonuç olarak bu yaklaşım,
piksellerin yalın halde kullanılması yerine anlamlı nesnelerin görüntülenebilmesini gerektiren çalışmalarda daha
uygun olmaktadır (Blaschke ve Strobl, 2001).
1970’li yılların başlarından itibaren bilgisayar destekli birçok sınıflandırma yöntemi geliştirilmiştir. Mevcut
yaklaşımların çoğunda, uzaktan algılama görüntüsündeki spektral bilgi arazinin fiziksel özelliğinin elektromanyetik
yansıtımından oluştuğu için, piksel tabanlı olup, yalnızca çok bantlı spektral verilerin kullanılmasıyla arazi
örtüsü/kullanımı haritaları oluşturulmaktadır. Mevcut sınıflandırıcıların çoğu ile, algılayıcıların düşük mekansal
çözünürlüğünün neden olduğu karışık piksellerden dolayı yüksek doğruluk elde edilememiştir. Bu çalışmada, bazı
yüksek ve orta çözünürlüklü görüntüler test edilerek hangilerinin hangi yöntemle arazi örtüsü/kullanımı haritası
üretimi açısından başarılı olduğu ortaya konulmuştur.

2. ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER
Çalışma alanı olarak Terkos havza sınırları içinde kalan, Terkos Gölü’nün güneybatısında, içinde yerleşim, tarım,
orman ve bitki örtüsü çeşitliliğini de içeren 11000 ha bir alan seçilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma alanı.

Çalışmada Haziran 2005 tarihli ve 2.5m (pan-sharpened=10m +
2.5m pan) mekansal çözünürlüklü 3 bantlı (yeşil, kırmızı, yakın
kızılötesi) SPOT 5 görüntüsü ve Haziran 2005 tarihli 4m
mekansal çözünürlüklü 4 bantlı (kırmızı, yeşil, mavi ve yakın
kızılötesi) IKONOS görüntüsü kullanılmıştır. Nesne tabanlı
sınıflandırmaya entegre edilmesi için ikinci çalışma alanındaki
bina, yol ve DEM verileri de kullanılmıştır. SPOT 5 ve IKONOS
görüntüleri için; ‘bina, yol, tarım A, tarım-B, tarım-C, boş alan,
su, toprak-çimen, yeşil (alçak), yeşil (orta) ve yeşil (yüksek)’
olmak üzere 11 sınıf oluşturulmuştur. Yeşil alan sınıfının taşıdığı
klorofil miktarı göz önüne alınarak yansıtım değerleri dikkate
alındığında 3 ayrı sınıfta incelenmiştir. Ayrıca tarım sınıfı da,
mevcut yansıtım değerleri dikkate alındığında kendi içinde ‘ürün
toplanmış (tarım-C), ürün toplanmamış (tarım-B) ve ekili (tarımA)’ olmak üzere 3 ayrı türe ayrılarak sınıflandırmaya yeni bir
boyut kazandırılmıştır. Çalışmada ERDAS 9.1 ve Definiens
Imaging 5.0 yazılımları kullanılmıştır.

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak

S.Bayburt, D. Maktav: UZAL-CBS 2012 Uydu Görüntülerinin Piksel ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Sonuçlarının
Karşılaştırılması (Doğu Trakya Bölgesi Örneği)

3. YÖNTEMLER
3.1 Piksel Tabanlı Sınıflandırma
Yapılan birçok araştırma, uzaktan algılama verilerinin klasik sınıflandırmasında en etkin yöntemin en yüksek
olabilirlik (maximum likelihood classification: MLC) olduğunu göstermektedir (Gao vb., 1999). Bu nedenle bu
yöntem analizin başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Görüntünün mekansal temel birimi olarak, piksel yerine
nesnenin alınmasıyla arazi sınıfları arasındaki spektral ayırt edilebilirliğin zenginleştirileceği ifade edilmektedir. Bu
hipotezin test edilmesi için piksel bazında bu 11 sınıftan 9 arazi örtüsü/kullanımı tipinin tümü arasındaki spektral
ayırt edilebilirlik araştırılmıştır. Sınıflar arası ayırt edilebilirliği ölçmek için Öklit uzaklığı esas alınmıştır. Benzer bir
uygulama Bhattacharyya uzaklığının referans alınmasıyla da yapılmıştır. Sonuç olarak Öklit uzaklığı
sınıflandırmanın başarısında belirleyicidir ve sınıflar arası uzaklıkların artması da daha doğru bir sınıflandırma
sonucu anlamına gelecektir.

3.2 Nesne Tabanlı Sınıflandırma
Nesne tabanlı sınıflandırma tüm görüntünün birbirine yakın nesnelerle segmente edilmesiyle başlamaktadır. Bu
çalışmada segmentasyon yöntemi Definiens Imaging 5.0 yazılımında uygulanmıştır. Bu yöntem belirli alanların
birleştirilmesi şeklinde de tanımlanabilir (Baatz ve Schape, 1999). Kısaca bu yöntem ikili sistemdeki bir sayaç
tarafından üretilen bir kararsızlık matrisinden ardışık kaynak noktaları oluşturur, sonrasında da her bir kaynak
noktasından başlayarak her adımda bir çift komşu görüntü nesnesi geniş bir nesne şeklinde birleştirilir. Birleştirme
işlemi lokal homojenlik kriterine bağlı olarak yapılmaktadır. Homojenlik kriteri aşağıda tanımlanmıştır.
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F, görüntü nesnelerinin boyutları ve n adet görüntü bandının toplamlarıyla ağırlıklandırılmış lokal ton
heterojenliğinden elde edilmiştir. Bu çalışmada tüm Wi’lerdeki eşit ağırlık değeri ‘1’ olarak belirlenmiştir.
Birleştirme işleminin bitmesi için f’nin, önceden hesaplanmış eşik değerine ulaşması gerekir. Büyük eşik değerleri
ortalama büyük nesne boyuna neden olurken, küçük eşik değeri ortalama küçük nesne boyuna neden olur. Bu
özelliğinden dolayı bu yöntemin içeriğinde eşik değeri, “ölçek parametresi (scale parameter)” olarak
adlandırılmıştır. Sonuç olarak, ölçek parametresi çeşitli nesnelerin kaynaşmasından dolayı oluşan heterojenlikdeki
değişimin en yüksek olasılığını hesaplayan soyut bir değerdir. Prensipte sonsuz ölçek parametresi vardır. Ölçek
parametresi için son karar, nicel bir ölçüt yerine görüntünün görsel denetimine bağlı olarak bir yorumlama ile
yapılır. Ancak sınıflandırma durumunda yorumlayan kişi için hangi ölçek parametresinin sınıflandırma doğruluğunu
arttıracağını söylemek çok zordur. Ayrıca sınıflandırmayı tüm olası ölçek parametreleriyle yürütmek de oldukça
zaman alıcıdır. Bu nedenle ikinci çalışma alanındaki alanın sınıflandırılması için amaçlanan doğrultuda uygun ölçeği
seçen bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem aşağıda açıklanmıştır.

Homojen nesnelerin segmentasyonunda en uygun ölçeği seçmek için yeni bir yöntem:
Genellikle en uygun bantların seçimine yardımcı olmak için sınıf ayırt edilebilirliğinin analizinde kullanılan Öklit
uzaklığı, bu çalışmada en uygun ölçek parametresinin araştırılmasında kullanılmıştır. Öncelikle, birbirleriyle tutarlı
olması için MLC yönteminde kullanılan aynı örneklem alanları seçilmiştir. Bu örneklem alanları dışındaki diğer
pikseller sıfır değerine atanıp bu alanlara ait piksel değerlerinin korunduğu yeni bir görüntü elde edilmiştir.
Sonrasında yeni görüntü çeşitli aday ölçek parametreleriyle (Bölüm 4.1) segmente edilmiştir. Bu kısımda her nesne,
piksel yerine örneklem alanın temel birimi haline getirilmiş ve benzer şekilde her nesnenin ortalama gri değeri bu
nesnenin spektral bilgisini göstermek için hesaplanmıştır. Bu spektral değerlere bağlı olarak her ölçekte 9 arazi
örtüsü/kullanımı sınıfı arasından ED değeri elde eldilmiştir. Sonuç olarak ED’nin maksimum değere ulaştığı ölçek
en uygun ölçek olarak alınarak tüm görüntü segmentasyonunda kullanılmıştır.
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Nesne tabanlı en yakın komşuluk sınıflandırması:
En uygun ölçekte yapılan segmentasyondan elde edilen görüntü nesneleri için, MLC yönteminde uygulanan aynı
örneklem alanlarına bağlı olarak en yakın komşuluk (nearest neighbour: NN) sınıflandırması uygulanmıştır. Sonuç
olarak her nesne bu 9 arazi örtüsü/kullanımı tipinden birine atanmıştır. NN sınıflandırması aşağıdaki şekilde
uygulanmıştır. İlk olarak görüntüdeki her nesnenin bir nokta olduğu bir özellik uzayı (IKONOS için 4 kanaldan 4
boyutlu özellik uzayı ve SPOT 5 için 3 kanaldan 3 boyutlu özellik uzayı) tanımlanmıştır. Bunun nedeni, her bir
sınıfa ait örneklem alanların mekansal olarak kümelenme pozisyonunda yer işgal etmesidir. Bir nesnenin hangi
sınıfa atanacağına dair son karar o sınıfa ait olan örneklemin, verilen özellik uzayında en yakın sınıfa atanması
şeklinde olacaktır. Bu şekilde tematik bir harita oluşturulmuş ve temel mekansal birim olarak pikseller kullanılarak
yapılan sınıflandırma, aynı örnek bölgede maksimum likelihood sınıflandırmasıyla karşılaştırılmıştır.

Çoklu segmentasyon ve üyelik fonksiyonlarıyla oluşturulan nesne tabanlı görüntü analizi ve
sınıflandırması:
Genellikle semantik bir sınıf, karakteristik özellikleri ve öznitelik uzayındaki (feature space) dağılımıyla
tanımlanabilir. Herhangi bir görüntüyü analiz etmek için kullanılan nesne tabanlı sınıflandırma yaklaşımında, ilgili
nesne sınıflarını tanımlamak için dikkate alınacak birçok olası özellik vardır. Bu yüzden görüntü analizinin başarılı
olması için her nesnenin belirgin özelliklerinin tanımlaması gerekmektedir (Nussbaum vb., 2006). Çalışmada
kullanılan Definiens yazılımı içinde mevcut olan üyelik fonksiyonları, bulanık mantık algoritmalarıyla entegre
edilerek her sınıf için uygun fonksiyonlarla ayırım yapılmıştır.

4. UYGULAMA
Bu uygulamada, seçilen çalışma alanlarındaki arazi örtüsünün/kullanımının haritalanmasında farklı uydu görüntüleri
ve farklı teknikler irdelenmiştir. Bu amaçla, bu alanda 4m mekansal çözünürlüklü IKONOS ve 2.5m mekansal
çözünürlüklü SPOT 5 görüntüleri karşılaştırma yapılabilmesi için iki ayrı yöntemle sınıflandırılmıştır: i) piksel
tabanlı en yüksek olasılık sınıflandırması, ii) çoklu segmentasyon ve üyelik fonksiyonlarıyla oluşturulan nesne
tabanlı görüntü analizi ve sınıflandırması. Bu kısımda çalışma alanındaki bina ve yollara ait vektörel veriler ve
arazinin DEM’i sınıflandırmaya entegre edilerek sonuçların zenginleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca en uygun ölçek
parametresinin seçilmesi ile ilgili yeni bir yöntem denenerek sonuçlara yansıtılmıştır.

4.1 Spektral Ayırt Edilebilirlik
Elde edilen sınıflar arası Öklit uzaklıkları birbirleri ile karşılaştırılarak en iyi ayırt etmenin yapılabileceği uygun
ölçekler gösterilmiştir. Piksel tabanlı MLC ile sınıflandırması için örneklem alanlar seçilmeye başlandığında ‘tarımA, tarım-B, tarım-C’ sınıfları iyi ayırt edilemediğinden daha fazla örnek alınmıştır.
Çizelge 1. Piksel bazındaki Öklit uzaklığı (ölçek parametresi = 1).

Dokuz sınıfın spektral ayırt edilebilirliğini farklı ölçeklerde, nesne bazında incelemek için yukarıda tanımlanan
yöntemler kullanılmıştır. Görüntü segmentasyonunda ölçek parametreleri 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 alınmıştır.
Çizelge 2. Ölçek parametresi = 20 bazındaki Öklit uzaklığı.
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Çizelge 3. Ölçek parametresi = 40 bazındaki Öklit uzaklığı.

Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’de gösterilen, tarım
sınıf türleri arasındaki en iyi ayırt etmenin yapıldığı
ölçeğin bulunması amaçlı bu analizde, örneğin ‘tarım-A
ve tarım-B’ arasındaki ölçek parametresi ‘1’ olduğunda
ED=91.14, ‘5’ olduğunda ED=91.48, ‘10’ olduğunda
ED=96.9, ‘20’ olduğunda ED=113.53, ‘30’ olduğunda
ED=121.73 ve ‘40’ olduğunda ise ED=125.86’dır. Bu
değerler
bu
iki
türe
uygun
sınıflandırma
segmentasyonunun ‘40’ olduğunu göstermektedir. Şekil
2 incelendiğinde üç tarım türünün en iyi ayırt edildiği
ölçeğin ‘40’ olduğu görülmektedir.
Şekil 2. ‘Tarım-A, tarım-B ve tarım-C’ye ait ED değerlerinin altı farklı ölçek parametresinde karşılaştırılması.

4.2 SPOT5 Görüntüsünün Sınıflandırılması
Nesne tabanlı sınıflandırma:
SPOT 5 yakın kızılötesi bandı da (bant 3) içerdiği için bitki örtüsü analizinde kullanılması uygundur (Şekil 3).

Şekil 3. SPOT 5 görüntüsü (123 ve 213 bant kombinasyonu).
Sınıflandırma işlemi öncesinde SPOT 5 görüntüsü üzerinden tüm arazi görsel analiz edilerek olası sınıflar
incelenmiştir. Bu sınıflar; ‘yeşil alanlar (yüksek, orta ve alçak), üç farklı tarım alanı (A,B,C), su, boş alan, toprakçayır, bina ve yol’ olarak belirlenmiştir. Sınıflandırılacak olan türler incelendiğinde, Şekil 4’de de gösterilen bina ve
yol detaylarındaki karmaşık yapı ve önceki sınıflandırma deneyimleri de dikkate alındığında, sınıflandırma
doğruluğunu arttırmak için bina ve yol katmanları vektörel olarak sınıflandırmaya entegre edilmiştir.

Şekil 4. Bina ve yolların karmaşık yapısı ve eklenecek olan vektörel veriler.
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Yeşil alan sınıfının içinde, Şekil 5’de gösterilen vadi içindeki ova gibi düzlüklerde görülen bir tarım türünün olduğu
gözlenmiştir. Bu tarım türü de ‘yeşil (yüksek)’ sınıfının yansıtım değerini verdiğinden, ayırt edilebilmesi için DEM
kullanılmıştır. Yani karışan sınıf sadece şekilde gösterilen bölgeler olduğu için bu bölgeler DEM verisinin ratio
fonksiyonuna indirgenmesiyle ayıklanmıştır. DEM verisi, tıpkı kırmızı yeşil ve yakın kızılötesi bant gibi, dördüncü
bant olarak sınıflandırmaya entegre edilmiştir.

Şekil 6. Çalışma alanının 3D görünümü ve tarım
yapılan alanlar.

Şekil 5. SPOT 5 görüntüsünün nesne
tabanlı sınıflandırma sonucu.

SPOT 5 görüntüsünün nesne tabanlı sınıflandırılma sonucu Şekil 6’da, üretici ve kullanıcı doğrulukları da Çizelge
4’de verilmiştir.
Çizelge 4. SPOT 5 görüntüsünün nesne tabanlı sınıflandırma sonucunda oluşan üretici ve kullanıcı doğrulukları.

Genel doğruluk = 0.8611
K
= 0.8416
Piksel Tabanlı Sınıflandırma:
ERDAS yazılımı ile yapılan kontrollü sınıflandırmada karşılaştırmanın yapılabilmesi için nesne tabanlı uygulamada
kullanılan sınıflar alınmıştır. İlgili sınıfın spektral çeşitliliği ve alansal büyüklüğü dikkate alınarak toplam 60 adet
örneklem alan toplanmıştır (Şekil 7).

Şekil 8. Toplanan örneklem alanların dağılımı.

Şekil 7. SPOT 5 Görüntüsü sınıflandırma sonucu.

SPOT 5 görüntüsünün piksel tabanlı sınıflandırma sonucu Şekil 8’de verilmiştir. Genel doğruluk % 67.50, toplam
kappa istatistiği ise 0.6296 olarak hesaplanmıştır.
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SPOT 5 görüntüsü, 10m mekansal çözünürlüklü çok spektrumlu (kırmızı, yeşil ve yakın kızılötesi) ve 2.5 m
mekansal çözünürlüklü pankromatik bantlarının pan-sharpening işlemi yapılarak 3 bantlı (yakın kızılötesi, kırmızı
ve yeşil) 2.5m mekansal çözünürlüğe ulaşmıştır. SPOT 5 genel olarak değerlendirildiğinde mekansal olarak yüksek,
radyometrik olarak orta çözünürlüklü kategoriye girmektedir ve %67’ye karşın %86 doğrulukla nesne tabanlı
sınıflandırma bu uydu görüntüsü için arazi örtüsü haritası üretme açısından daha doğru sonuçlar vermiştir (Şekil 9).

Şekil 9. SPOT 5 görüntüsü için piksel ve nesne tabanlı sınıflandırma sonuçlarının grafiksel gösterimi.
Görüntü nesnelere bölünerek spektral karışım minimuma indirilmiş özellikle yerleşim alanlarında büyük fark
gözlenmiştir (Şekil 10).

Şekil 10. SPOT görüntüsünün nesne ve piksel tabanlı sınıflandırma sonuçlarının irdelenmesi.

4.3 IKONOS Görüntüsünün Sınıflandırılması
Nesne tabanlısSınıflandırma:
IKONOS görüntüsü üzerinde (Şekil 11) görsel analiz yapılarak, çıkarılabilecek sınıflar belirlenmiştir. Bu sınıflar,
‘yeşil alanlar (yüksek, orta ve alçak), üç farklı tarım alan (A,B,C), su, boş alan, toprak-çayır, bina ve yol’ olmak
üzere 11 adettir.

Şekil 11. Sınıflandırılacak olan IKONOS görüntüsünün farklı ölçek ve bant kombinasyonları.
IKONOS görüntüsünün nesne tabanlı yöntemle sınıflandırılırken her sınıfa uygulanan fonksiyonlar ve kurallar
Çizelge 5’de tanımlanmıştır, ‘inherited’ kavramı o sınıfın ilişkili olduğu sınıfı göstermektedir.
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Çizelge 5. IKONOS görüntüsünün nesne tabanlı sınıflandırılmasında her sınıfa uygulanan fonksiyonlar ve kurallar.

IKONOS görüntüsünün nesne tabanlı sınıflandırma sonucu Şekil 12’de, üretici ve kullanıcı doğrulukları ise Şekil
6’da verilmiştir.

Şekil 12. IKONOS görüntüsünün nesne tabanlı sınıflandırma sonucu.
Çizelge 6. IKONOS görüntüsünün nesne tabanlı sınıflandırma sonucunda oluşan üretici ve kullanıcı doğrulukları.

Genel doğruluk = 0.7912
Sınıflandırmada yakın kızılötesi bandın da kullanılmasıyla NDVI oluşturularak ‘yeşil alan’ ve alt türleri için %75-85
arası bir doğruluk elde edilmiştir. ‘Toprak_çayır’ hem yansıtım değeri, hem de doğadaki şekli itibariyle ‘Tarım-A’
ve ‘Tarım-C’ sınıfı ile karıştığından %64’lük bir doğruluk elde edilmiştir. Benzer sorunlar ‘Boş_alan’ ve ‘Tarım-B’
sınıfları için de geçerli olduğundan bu sınıfların doğruluğu %75’tir. %79 genel doğruluğuyla nesne tabanlı
sınıflandırma, yüksek çözünürlüklü IKONOS görüntüsü arazi örtüsü/kullanımı haritası üretimi açısından öne
çıkmaktadır.
Piksel tabanlı sınıflandırma:
ERDAS yazılımı ile yapılan piksel tabanlı sınıflandırmada sınıflararası karışıklığı minimuma indirmek için ‘bina’ ve
‘yol’ sınıfı birleştirilerek tek bir sınıf olarak sınıflandırmaya katılmıştır. Toplanan örneklem alanları en yüksek
olabilirlik sınıflandırıcı ile sınıflandırılarak sınıflandırma sonucu ve alanların grafiksel gösterilimi Şekil 13’de
verilmiştir.
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Şekil 13. IKONOS görüntüsünün piksel tabanlı sınıflandırma sonucu.
Sınıflandırma sonucunda genel doğruluk %62.37, toplam kappa değeri ise 0.5867 olarak hesaplanmıştır. ‘Bina+Yol’
sınıfının, yeteri kadar örneklem alan toplanmasına rağmen, %18’lik bir doğrulukla çıkması çoğunlukla tarım sınıfı
ile yolların karışmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 14).

Şekil 14. IKONOS görüntüsünün piksel tabanlı sınıflandırılmasında karışan sınıflar.
Sonuçlardan da anlaşılabildiği gibi yüksek çözünürlüklü IKONOS görüntüsünün nesne tabanlı sınıflandırılması
%62’ye karşın %79’luk bir doğrulukla daha iyi sonuç vermiştir. Vektörel verilerin de sınıflandırmaya entegre
olmasıyla nesne tabanlı sınıflandırmada sınıflararası karışım azalmış, bina ve yol sınıflarında %100 bir doğruluğa
ulaşılmıştır. Bu değer piksel tabanlı sınıflandırmada %18’dir. Nesne tabanlı sınıflandırma stratejilerinden ‘topdown’ yöntemiyle sınıflandırılacak türler boyut olarak büyükten küçüğe doğru sınıflandırılmış, ilk etapta yeşil alan
türlerinin ayıklanması sağlanmıştır. ‘Yeşil (alçak)’ türünün doğruluğu piksel tabanlı sınıflandırmada %69.23 iken
nesne tabanlı sınıflandırmada %75’e çıkmıştır. Bulanık mantık fonksiyonları ile sınıflara ait aralıklar hesaplandığı
için bir çok karışıklık, görüntünün spektral bilgisinin yettiği oranda minimuma indirilmiştir. Piksel tabanlı
sınıflandırmanın temel sorunu tuz-biber etkisi bu yöntemde karşımıza çıkmamaktadır, Şekil 4’de görülen ‘bina_yol’
ve ‘tarım’ sınıfları arasındaki karışık yapı bu yöntemde yoktur (Şekil 15).

Şekil 15. Piksel ve nesne tabanlı sınıflandırma sonucunda tuz-biber etkisi.
Şekil 16’da IKONOS görüntüsünün piksel ve nesne tabanlı sınıflandırma sonuçları grafiksel olarak
görülebilmektedir.

Şekil 16. IKONOS görüntüsü için piksel ve nesne tabanlı sınıflandırma sonuçlarının grafiksel gösterilimi.
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5. SONUÇ
Doğu Trakya bölgesi içinde kalan 11000 ha bir çalışma alanında Haziran 2005 tarihli IKONOS görüntüleri nesne
ve piksel tabanlı sınıflandırılarak arazi örtüsü haritaları üretilmiş ve her iki yöntemin avantajları ve dezavantajları
irdelenmiştir.
Nesne tabanlı sınıflandırmada segmentasyon önemli bir işlemdir. Görüntünün nesnelere bölünerek segmente
edilmesini sağlayan ölçek parametresine genellikle kullanıcı tarafından karar verilmelidir. Ancak bu karar kişisel
olmalıdır, çünkü bu işlem büyük ölçüde yorumlayıcının tecrübesine bağlı olmaktadır. Segmentasyon için en uygun
ölçek parametresinin seçiminde yol gösterici olması için ED kantitatif bir indeks gibi kullanılmıştır. Bu indeks tüm
olası değerler arasından en uygun ölçek parametresinin seçimi için kullanılmıştır. En uygun ölçek en yüksek ED
değerine sahip olan şeklinde tanımlanmıştır. Bu yaklaşım nesne tabanlı sınıflandırmayı daha verimli ve daha efektif
yapmaktadır.
IKONOS ve SPOT 5 gibi yüksek ve orta mekansal çözünürlüklü uydu görüntülerinin sınıflandırmasının mümkün
olduğunca mekansal verilerin kullanılarak yapılması konusunda uzaktan algılamada artan bir görüş söz konusudur.
Daha önceki sınıflandırma deneyimlerimizden de yararlanarak, ‘yol’ ve ‘bina’ verileri sınıflandırmaya bir katman
olarak entegre edilmiş ve buna göre bir segmentasyon yapılarak sınıflandırılmıştır. Geliştirilen bazı yeni
matematiksel fonksiyonların yazılıma entegre edilmesiyle bazı sınıfların ayırımına gidilmiştir. Çalışma alanı içinde
görülen bazı tarım türlerinin sınıflandırılması için DEM sınıflandırmaya dahil edilmiştir. Top-down stratejisi ile
çalışan nesne tabanlı sınıflandırmada sınıflandırılacak nesneler büyükten küçüğe doğru sınıflandırıldığı için
karışımlar giderilmiştir. Aynı şekilde oluşturulan farklı seviyeler daha yüksek doğruluk elde etmemizi sağlamıştır.
Buna karşın piksel tabanlı sınıflandırmada yüksek mekansal çözünürlüklü IKONOS ve orta mekansal çözünürlüklü
SPOT 5 görüntüleri için özellikle bina ve yol sınıflarında %18 ve %25 doğruluklarla gereken başarı
sağlanamamıştır. IKONOS görüntüsü için piksel tabanlı sınıflandırma doğruluğu %62, nesne tabanlı sınıflandırma
doğruluğu ise %76 olarak hesaplanmıştır. SPOT 5 görüntüsü için piksel tabanlı sınıflandırma doğruluğu %67.5 iken,
nesne tabanlı sınıflandırma doğruluğu %86’dır. SPOT 5 görüntüsündeki bu yüksek doğruluk, hem DEM, hem de
bina-yol katmanlarının sınıflandırmaya entegre edilmesiyle açıklanabilir. Segmente edilen nesnelerle
sınıflandırmanın yapılması tuz-biber etkisi sorununu ortadan kaldırarak kısmen daha iyi sonucun oluşmasını
sağlamıştır.
Gelişen teknoloji ile arazi örtüsü/kullanımı haritası üretimi farklı bir boyut kazanmıştır. Sadece pikseller yerine
piksellerin renk, sıklık, komşuluk gibi birtakım fonksiyonlarını da kullanan nesne tabanlı sınıflandırma, özellikle
yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden bu haritaların üretimi açısından bir çok disiplinin dikkatini çekebilecek
bir potansiyel olmuştur. Diğer taraftan orta çözünürlüklü uydular için klasik piksel tabanlı sınıflandırmanın
avantajları da gözardı edilmemelidir. Elde edilen sonuçların tutarlılığını olduğunu ortaya koyabilmek için farklı
çalışma alanlarında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
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