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ÖZET
Coğrafi bilgi sistemlerinde veri toplama aşaması oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Veri toplama işleminin doğru, ,detaylı ve hassas
şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle saha uygulamalarında bu işlem yoğun emek gerektirmektedir. Ayrıca toplanan
verilerin bir anlam ifade edebilmesi için konum verileri ile etiketlenmesi önemlidir. Bu çalışmada veri toplama işlemini pratik bir
şekilde gerçekleştiren GPS destekli konuşma tanıma tabanlı bir coğrafi veri toplama arabirimi tasarlanmıştır. Bu amaçla yüksek
çözünürlüklü kameralar, GPS alıcısı, inersiyal algılayıcı, mikrofon ve bu algılayıcılardan gelen verileri saklamamız için
kullanılan bir mobil bilgisayar aracığı ile ilgilenilen nesne veya çevre ile ilişkili ses, görüntü ve GPS verilerini barındıran bir
veri toplama arabirimi oluşturulmuştur. Sistem aynı anda yüksek çözünürlüklü iki kameradan görüntü almakta, alınan görüntü
ile GPS konum bilgilerini eşleştirmektedir. O anda operatörün bir mikrofon aracığıyla ilettiği çevre ile alakalı bilgiler otomatik
olarak ses tanıma yazılımı ile yazıya dönüştürülmekte ve bu bilgi ilgili görüntü ve GPS ile ilişkilendirmektedir. Geliştirilen sistem
ile coğrafi veri toplama işlemi hem hızlandırılmış olacak hem de veritabanı yapısı kullanıldığı için verilerin sorgulanması,
görüntülenmesi açısından da kolaylıklar sağlanacaktır.
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SPEECH RECOGNITION, IMAGE AND GPS BASED GEOGRAPHICAL DATA COLLECTION
INTERFACE
ABSTRACT
Data collection in geographical information systems has many challenges. Data collection must be carried out more accurately,
detailed and precisely. Especially in field applications, it is a more labor-intensive process. Additionally, location tag is very
important to become geographical data meaningful. In this study, a speech recognition based GPS supported data collection
interface is designed. High resolution cameras, a GPS receiver, an inertial sensor, a microphone and a mobile computer (used to
store data obtained from these sensors) are composed a data collection system that hold the speech, image and GPS data about
an object or an environment. The system receives images simultaneously from two high resolution cameras, associates these
images with GPS location data and speech data that transforms into text data through automatic speech recognition software.
The developed system will accelerate the geographical data collection process, as well as the use of database structure shall
provide facilities such as questioning and displaying data.
Keywords: speech recognition, GPS, video, geographical information systems

1. GİRİŞ
Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımın artması ve yaygınlaşması, yüksek çözünürlüklü görsel bilgilere ve mekansal
verilere talebi artırmaktadır. Teknolojik gelişmelerle beraber bu talep yersel veri toplama yöntemlerini
değiştirmektedir. Saha çalışmalarında detaylı, hassas ve faydalı veri toplama işlemi çok önemlidir ancak bu oldukça
emek-yoğun bir çalışma gerektirmektedir. Veri toplama sırasında kişinin elleri ve gözleri sürekli olarak araziyle
meşgul olmaktadır. Bu işlem aynı zamanda zaman alıcı ve yüksek maliyetli olmaktadır. Veri toplama işleminin daha
kolay bir hale gelmesi daha hızlı ve daha doğru ve daha fazla veri elde etmeyi sağlayacaktır (Pundt, 2000).
Konuşma tanıma teknolojisi son yıllarda oldukça gelişme göstermiş ve mobil sistemlere başarıyla entegre edilmiştir.
CBS alanında pozisyon ve nitelik hatalarını azaltmak amacıyla taşınabilir bilgisayar ve GPS içeren konuşma tanıma
destekli giyilebilir sistemler önerilmiştir (Hunter vd, 2002). Konuşma tanıma sistemi giriş olarak aldığı insan sesini
komutlara ve karakterlere dönüştürmektedir. Özellikle coğrafi verilerin toplanması aşamasında veri toplayan kişinin
elleri ve gözleri araziyle sürekli olarak meşgul olacağından, kişin çalışma ile ilgili el veya bir bilgisayar aracığıyla
notlar tutması hem toplanan verinin kalitesini düşürecek hem de eksik bilgi toplama gibi sorunlar ortaya
çıkaracaktır. Konuşma tanıma teknolojisi bu aşamayı çok daha kolay hale getirecek böylece daha hassas ve daha
fazla veri elde edilmiş olacaktır. Otomatik konuşma tanıma teknolojisi veriyi elektronik formatta bir harita veya bir
veritabanı içine kaydetmeyi sağlamaktadır. Verinin bu şekilde bilgisayar formatında saklanması yazılan notlardan
bilgisayar formatına geçirme aşamasındaki zaman gecikmesini ve yazma hatalarını ortadan kaldırmaktadır (Dux,
2001).
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Ayrıca coğrafi verilerin kaydedilirken konum bilgisi ile etiketlenmesi gerekmektedir. Bir GPS alıcısı ile sürekli
olarak doğru ve hassas konum bilgisi elde edilebilmektedir. Bir nesnenin veya yerin konumunu koordinat
sistemleriyle bu şekilde belirtmek veriyi anlamlı hale getirmektedir (Fonsecaa, 2000).
Bu çalışma kapsamında, pratik bir veri toplama sistemi tasarlanmıştır. Yüksek çözünürlüklü kameralar, GPS alıcısı,
inersiyal sensör, mikrofon ve bu sensörlerden gelen verileri saklamamız için kullanılan bir mobil bilgisayar aracığı
ile oluşturulan sistem ile ilgilenilen nesne veya çevre ile ilişkili ses, görüntü ve GPS verilerini barındıran bir veri
toplama arabirimi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen GPS destekli konuşma tanıma tabanlı veri toplama sistemi tarım
uygulamaları (Shunsule,2010), ormancılık uygulamaları (Teich, 2009), çevresel gözlem uygulamaları (Ferda, 1999)
gibi özellikle saha tabanlı çalışmalarda veri toplamayı kolaylaştırmaktadır. Geleneksel veri toplama yöntemlerine
göre zaman ve maliyet açısından çok daha verimli olan bu sistemlerin sağladığı georeferanslanmış veri karar verme
işlemlerine yardımcı olmaktadır.

2. SİSTEMİN GENEL İŞLEYİŞİ
Geliştirilen konuşma tanıma, görüntü ve GPS tabanlı veri toplama arabiriminde koordinasyonu ana arabirim
yapmaktadır. Bu birimde bulunan zamanlayıcı kullanıcının belirlediği aralıklarda senkronize olarak kameralardan
görüntü almaktadır. GPS alıcısı ise saniyede 1 kez ölçülen konumu arabirime iletmektedir. Ses tanıma istemcisi
operatör bir kelime telaffuz ettiğinde ilgili kelimeyi tanıyıp arabirime göndermektedir. Ana arabirimdeki
zamanlayıcı her tetiklenme periyodunda varsa eğer son tanınan kelimeyi almakta, zaman bilgisine göre kamera
görüntülerine denk gelen GPS koordinatlarını lineer enterpolasyon yöntemi ile hesaplamakta ardından GPS, görüntü
ve tanınan kelimeyi veritabanına tek bir kayıt altında girmektedir. Sistemin genel çalışma mantığı Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Uygulama blok diyagramı.
Ana arabirimde çalışan algoritmanın işleyişi kısaca şöyledir:
 Program başlangıcında GPS veri alma periyodu 1sn olarak belirlenmiş, zamanlayıcı tetiklenme periyodu
ise 3sn olarak belirlenmiştir. Yani GPS verileri saniyede bir, kamera görüntüleri ise 3 saniyede bir
alınacaktır.
 GPS alıcı ile veri haberleşmesi seri port üzerinden başlatılmıştır.
 Ses alma istemcisi ile TCP üzerinden bağlantı kurulmuştur. Burada TCP protokolünün kullanılmasıyla ses
alma istemcisinin ister ana arabirim ile aynı bilgisayarda, isterse ana arabirimin çalıştığı makine ile aynı
ağda olan farklı bir bilgisayarda çalışabilme yeteneği elde edilmiştir. Böylece sistem dağıtık bir yapıya
kavuşmuştur.
 Benzer şekilde kamera veri alma istemcilerine TCP bağlantı kurulmuştur.
 Sonrasında zamanlayıcı çalıştırılmıştır.
 Ses tanıma istemcisinden bir bilgi geldiğinde operatörün telaffuz ettiği kelime metine çevrilerek ana
arabirime ve veritabanındaki Voice tablosuna aktarılmaktadır.
 Zamanlayıcıda ise kamera istemcilerine haber gönderilerek görüntülerin elde edilmesi sağlanmaktadır.
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Görüntüler elde edildiğinde varsa eğer en son tanınan kelime ile görüntüler veritabanına o anki tarih/zaman
bilgisi kimlik kodu olmak üzere kaydedilir. Bu işlemden sonra son tanınan kelime bilgisi silinir.
Bir sonraki zamanlayıcı tetiklenmesinde eğer yeni bir kelime telaffuz edilip tanınmadıysa bu kısım boş
(NULL) olarak değerlendirilir ve veritabanına bu şekilde kaydedilir.
cihazından gelen konum verisi ayrıştırılarak arabirime aktarılır ve aynı zamanda gps tablosuna kaydedilir.
yeni bir görüntü elde edilmişse, bir önceki GPS kaydı ile mevcut GPS kaydı baz alınarak, görüntünün
geldiği zamana göre zaman bazında lineer enterpolasyon ile görüntünün elde edildiği ana ilişkin GPS
koordinatı hesaplanır ve frame kaydı yeni bilgi ile güncellenir.
Zaman hassasiyeti milisaniye olarak ayarlanmıştır.

3. SİSTEM BİLEŞENLERİ
Ses tanıma, video ve GPS tabanlı coğrafik veri toplama arabirimi araç içi kullanım için tasarlanmış olup, aynı anda
iki adet yüksek çözünürlüklü kameradan görüntü alabilmektedir. İstenirse bu görüntü çiftleri stereo görme
yardımıyla 3 boyutlu bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Canon marka EOS 550D ve EOS 450D
modelindeki iki adet SLR kamera USB portundan taşınabilir bilgisayara bağlanmıştır. Crescent Evolution GPS
alıcısı seri port aracılığıyla bilgisayara bağlanmıştır. Veri toplama sırasında kullanıcının sesli olarak sisteme bilgi
girebilmesi için bir mikrofon kullanılmıştır. Sistem kurulumu Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Sistem Kurulumu
3.1. Kamera kontrol bileşeni (TcamRemote)
Kameraları kontrol etmek ve görüntü almak için TCamRemote isimli API kullanılmıştır. TCamRemote bileşeni
Canon PowerShot ve EOS dijital kameraları arabirimi olarak kullanılabilmekte ve kameraların uzaktan kontrolünü
sağlayabilmektedir. Bu bileşen ile uzaktan resimler çekmek ve resmi bilgisayara almak, vizörü uzaktan kontrol
etmek, uzaktan parametreleri almak ve ayarlamak (IZO ve Zoom gibi), bağlı olunan kamera veya kameralarda
bulunan resimleri listelemek, almak veya silmek, birden fazla kamerayı kontrol etmek, 8 veya 16 bit Tiff resimlerin
parametreleri (whitebalance) ile RAW resimler geliştirmek gibi işlemler yapılabilmektedir.
Delphi 2010 ortamında geliştirilen programda birden fazla kameranın aynı anda kullanımını sağlamak için istemci
sunucu tabanlı bir mimari kullanılmaktadır. Her bir kamera için bir istemci uygulaması oluşturulması
gerekmektedir. Bu istemci uygulaması bir kameraya bağlanabilmekte ve o kamerayı uzaktan kontrol edebilmektedir.
Sunucu programı ise tüm istemci uygulamalarıyla haberleşmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Örneğin iki kamerayı
aynı anda kontrol etmek için iki kez istemci programı başlatılmakta ve her bir program parçacığı bir kameraya
bağlanmaktadır. Sunucu program başlatıldığında tüm istemci uygulamalarını tanımaktadır. Daha sonra sunucu
uygulaması istemci uygulamalara kameraya bağlan, kamera parametrelerini ayarla, görüntü al veya görüntüyü
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bilgisayara aktar gibi komutlar gönderebilmektedir. İstemci programlar sunucu ile haberleşmek için TCP/IP
protokolü kullandığı için sunucu program ile aynı bilgisayar üzerinde bulunmak zorunda değildir.
3.2. GPS cihazı ve haberleşme bileşeni
Uygulamada seri port yardımıyla tanışabilir bilgisayara bağlanan yüksek hassasiyete sahip bir GPS kullanılmıştır.
GPS anteni Hemisphere GPS firmasının CDA-3RTK isimli modelidir. GPS alıcısı Crescent firmasının Crescent
Evaluation isimli modelidir. Uygulamada GPS alıcısı ile uyumlu ZylGPSReceiver (Zyl GPS alıcısı) bileşeni ile
Delphi üzerinden veri alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu bileşen seri portlardan birine bağlı olan herhangi bir
NMEA uyumlu alıcı ile çalışabilmektedir.
Kullanıcının belirlediği periyoda göre alınan görüntülerin bir GPS koordinatıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu
ilişkilendirme işlemi zaman bilgisi kullanılarak yapılmaktadır. Sistemde zaman hassasiyeti milimetre cinsinden
yapılmaktadır. Görüntüye karşılık gelen GPS değeri mevcut değil ise ve iki GPS koordinatı arasında kalıyor ise
enterpolasyon yöntemi ile istenilen GPS değeri bulunabilmektedir. Görüntü hangi iki GPS verisi arasında ise o
noktalar arasında lineer enterpolasyon yöntemi ile görüntüye karşı gelen GPS koordinatları hesaplanmaktadır.
Bulacağımız GPS değeri çok az değişim gösterdiği için bu değerlerin değişiminin doğrusal olduğunu kabul
edebiliriz. O nedenle burada lineer enterpolasyon yöntemi tercih edilmiştir. Uygulanması gereken enterpolasyon
yöntemi Denklem 1 ile gösterilmiştir.

x

( x2  x1 )(t  t1 )
 x1
t 2 t1

(1)

Bu denklem ile iki GPS koordinatı arasında lineer enterpolasyon ile görüntüye karşılık gelen GPS değeri
bulunmaktadır. Burada x1 derece cinsinden 1. noktanın enlem değeri, x2 derece cinsinden 2 noktanın enlem değeri, t1
ve t2 sırasıyla 1. ve 2. GPS koordinatlarının milisaniye cinsinden zaman değerini göstermektedir. t değişkeni
milisaniye cinsinden görüntünün geldiği zamanı göstermek bu saniyedeki GPS noktasının enlem değeri ise Denklem
1’ de göre bulunacak olan x değişkeninde tutulmaktadır. Yine bu noktaya ait boylam ve rakım değerleri de aynı
yöntemle elde edilmektedir.
3.3. Konuşma tanıma istemcisi ve Dikte API
Dikte API (Dikte Konuşma Tanıma Teknolojileri)Yöndata tarafından geliştirilmiş olan kullanıcının Türkçe
konuşmasının yazıya dönüştürülmesini sağlayan bir bileşendir. Konuşma Tanıma süreci mikrofondan alınan sesin
ADC (Analog Dijital Dönüştürücü) ile sayılara dönüştürülmesiyle başlamaktadır. Bilgisayar üzerinde ADC işlevini
kullanmakta olduğunuz USB kulaklık gerçekleştirmektedir. Bir ses algılama algoritması, sayısallaştırılan sinyali
inceleyerek konuşmanın nerede başladığını ve bittiğini tespit etmektedir. Algılanan konuşma parçası (segment)
tanımada kullanılacak parametrelerin hesaplanması için çeşitli Sayısal Sinyal İşleme (Digital Signal Processing)
algoritmalarından geçirilmektedir. Bu algoritmalar dijital ses verilerinden 15 – 20 msn aralıklarla – enerji, çeşitli
frekans bantlarındaki ses şiddeti gibi ait bir öznitelik verisi çıkarmaktadırlar.
Şekil 3’de ses tanıma istemcinin ekran görüntüsü verilmiştir. Sol üstte mikrofondan gelen sinyal şiddeti grafiksel
olarak görüntülenmektedir. Konuşma tanıma işlemi başlatıldıktan sonra durmalı veya sürekli konuşma tanıma
yöntemlerinden biri seçilerek devam edilmektedir. Durmalı konuşma için kelime haznesi sol kısımda yer
almaktadır. Daha önceden sistemi kullanacak operatör ses eğitim işlemlerini tamamlamakta ve bu ara yüzden aktif
kullanıcı seçilebilmektedir. TCP bağlan butonu ile ana arabirim ile bağlantı sağlanmaktadır. Tanınan kelimelerin
skor bilgileri kontrol edilip belli bir eşik değerin üzerinde olanlar TCP bağlantı vasıtasıyla ana arabirime
gönderilmektedir.
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Şekil 3. Ses tanıma ara birimi ekran görüntüsü
Sisteme eklenen 400 adet kelime 2 farklı operatör tarafından (bay ve bayan) her bir kelimesi 5’er defa söylenmek
suretiyle doğru tanıma oranı hesaplanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde ortalama 95% başarı oranı elde edildiği
görülmektedir.

4. VERITABANI YAPISI
Pratik olması sebebiyle Microsoft Access veritabanı kullanılarak geliştirilen sistemde frame, gps ve voice olmak
üzere üç adet tablo bulunmaktadır. GPS cihazından gelen GPS verileri gps tablosuna kaydedilmektedir. Ana
arabirimden kullanıcının belirlediği aralıklarla alınan görüntüler ise frame tablosuna kaydedilmektedir. O anda
alınan görüntüye ait GPS koordinatı bir görüntüden bir önce ve bir sonra elde edilen GPS verileri kullanılarak
hesaplanmakta ve frame kaydı güncellenmektedir. frame tablosunda o andaki görüntüden hemen önce elde edilen
GPS bilgisinin ilişkilendirilmesi Gid alanı ile yapılmaktadır. Bir ses tanıma işlemi gerçekleştiğinde tanınan ses voice
tablosuna kaydedilir ve ilk elde edilen frame ile Vid alanı üzerinden eşleştirilir. Yeni bir frame kaydı oluştuğunda
eğer tanınan bir ses yoksa Vid değeri 0 olarak kaydedilir.
Veritabanı şeması Şekil 4’de gösterildiği gibidir.

Şekil 4. Veritabanı şeması.
Tasarlanan sistem kullanıcı tarafından çevre ile ilgili girilen bilgilerin doğrudan metne çevrilmesi böylece veri
toplama işlemini kolaylaştırmasının dışında veritabanı kullanılarak tasarlanması açısından da kolaylıklar
sağlamaklar. Kullanıcılar veritabanı sorgulama dili SQL (structured query language) cümleleri kullanarak istedikleri
bilgiye kolayca ulaşabilmektedirler. Örneğin kullanıcı güzergah üzerindeki trafik ışıklarının koordinatlarını görmek
isterse SQL cümleleri ile trafik ışıkları ile ilgili bilgilere ulaşabilmekte ve ilgili görüntüleri bir video haline getirip
izleyebilmektedir. Yine yol üzerinde çalışma olan alanlar da benzer bir sorgu ile elde edilebilmekte ve yol durumu
görüntülerden takip edilebilmektedir.
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5. ANA ARABİRİM
Kameralara ait istemci uygulamaların başlatılması ana arabirim üzerinden yapılmaktadır ve bağlanan kamera
bilgileri ana arabirim ekranına gelmektedir. Arabirim Şekil 5’de verilmiştir. Sol altta bulunan GPS panelinde GPS
alıcısından veri haberleşmesini başlatma ve bitirme butonları ile alıcının bağlı olduğu seri portun ve GPS veri
haberleşme periyodunun belirlendiği metin kutuları bulunmaktadır. Haberleşme başladıktan sonra ilgili koordinat
bilgileri panelde görüntülenmektedir.

Şekil 5. Ana arabirim ekran görüntüsü.
Kameralara aynı anda bağlantı sağlamak ve onlardan eş zamanlı olarak veri alımını gerçekleştirmek amacıyla
istemci/sunucu tabanlı bir mimari ile bağlantı gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla kullanılan her bir kamera için
istemci uygulaması başlatılmaktadır. Bu uygulamada hem istemci hem de sunucu uygulamaları aynı bilgisayar
üzerinde çalışmaktadır. Ancak gerek görülürse aynı ağ üzerinde farklı bilgisayarlar da kullanılabilmektedir. Arzu
edilirse ana arabirimde vizör açılarak kameralardan gelen görüntüler görüntülenebilmektedir. Resimler tarih saat
kodu ve sonuna kamera ID ile isimlendirilerek kaydedilmektedir (120420104136_1 ve 120420104136_2 gibi).

6. SONUÇ
Gerçekleştirilen bu arabirim ile hem iç mekân hem de dış mekan navigasyonuna uyarlanabilecek birden fazla
kameradan görüntü alabilen, yüksek hassasiyetli GPS konumu ile bu görüntüleri eşleştiren bir arabirim
tasarlanmıştır. Veri alım sıklığını milisaniye cinsinden belirleyen operatör, veri alımı esnasında çevresindeki
nesneleri konuşarak sisteme entegre edebilmektedir. Operatörün tanımladığı nesneler otomatik olarak yazıya
çevrilmekte ve bir sonraki ilk veri alımında ilgili görüntü ve GPS veri seti ile eşleştirilmektedir. Böylece,


Saha çalışmalarında kişinin veri toplama işlemi oldukça kolaylaştırılmış olacak ve konuşma tanıma tabanlı
GPS destekli pratik bir veri toplama arabirimi gerçekleştirilmiştir.



Coğrafi amaçlı veri toplama işlemi ses ile yapılabilecek böylece veri toplama işlemi çok daha kolaylaşacak
ve insanlardan kaynaklanan hatalar en aza indirilmiş olacaktır.



Veritabanı destekli komple bir sistem tasarlandığı için yapılabilecek aramalara çok daha kolay sonuçlar
alınabilecek, raporlama, görüntüleme işlemleri kolaylaşacaktır.



Elde edilen veritabanı kullanılarak, CBS destekli bir navigasyon sistemi tasarlanmış olacaktır.



Nesne sorgulamaları kolaylıkla yapılabilecek, nesnenin hangi koordinatlarda olduğu belirlenebilecek, ilgili
bölgeye ait kamera görüntüleri elde edilebilecektir.



Dış mekânlarda koordinat belirlemek amacıyla GPS alıcıları kullanılırken, iç mekânlarda bunlara ek olarak
INS verileri ile GPS kesintileri önlenmiş olacaktır.



Kullanılan iki yüksek çözünürlüklü kamera ile üç boyutlu görüntü elde edilebilecektir.
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