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ÖZET 
 
Son yıllarda uzaktan algılama teknolojilerinde, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kapsamına giren ve 0.6-1.0m yer 
örnekleme aralığına sahip görüntüler yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu görüntüler, konumsal bilgi elde etmede etken olan 
görüntünün bilgi içeriği açısından çok önemli ve gerekli bir veri kaynağı olmaktadır. Uydu görüntülerinin herhangi bir 
haritacılık uygulamasına altlık olacak şekilde düzenlenmesi için; geometrik olarak düzeltilmeleri ve zenginleştirilmeleri 
konusunda mevcut bazı yöntem, algoritma ve yapılan bazı diğer işlemler bulunmaktadır. Ayrıca, görüntülerden çıkarılacak bilgi 
içeriğinin elde edilmesinde yararlanılan sınıflandırma yaklaşımlarından olan nesne-tabanlı görüntü işleme analizi ve özellikle 
son yıllarda sıkça kullanılmaktadır. 
 
Bu çalışmada, Zonguldak Bölgesini kaplayan yüksek çözünürlüklü 2004 yılına ait QuickBird görüntüsü, 2002 ve 2008 yıllarına 
ait IKONOS uydu görüntüleri kullanılmıştır. Seçilen test alanı, Batı Karadeniz kıyı şeridi boyunca değişken arazi yapısına sahip 
olan endüstri şehri Zonguldak bölgesidir. Görüntülerdeki bina ve yollar gibi kentsel detaylar eCognition v4.0.6 yazılımı ile nesne 
tabanlı sınıflandırma yaklaşımı kullanılarak bulunmuş, tanınmış ve çıkarılmıştır. Elde edilen ürünler, test alanının mevcut 
1/5000 ölçekli referans vektör haritası ile karşılaştırılmış, analiz ve sorgu işlemleri yapılarak diğer bir yöntem olan görüntünün 
ekran üzerinden elle vektörleştirilmesi yöntemiyle elde edilen vektör ürünlerine karşı başarısı CBS ortamında analiz edilmiştir. 
Bu değerlendirmeler doğrultusunda, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin geometrik ve semantik içeriğinden yararlanarak 
günümüz yerel yönetimler ve kamu tarafından kullanılan 1/5000 ölçekli haritaların yapımı ve güncelleştirilmesi konusunda 
gerekli sonuçlar sunulmuş ve yorumlar yapılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: eCognition, Görüntülerin Bilgi İçeriği, Harita Güncelleme, Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi, Segmentasyon, 
Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri 
 
 
ABSTRACT 
 
DETECTION OF URBAN DETAILS AND MAP UPDATING FROM SATELLITE IMAGES 
USING OBJECT-BASED IMAGE CLASSIFICATION METHODS AND INTEGRATION TO 
GIS 
 
The images having ground sampling distance of 0.6-1.0m recently regarded as the high resolution remote sensing images are 
widely using in recent remote sensing technologies. They are very important and required data for obtaining spatial data using 
their information contents. With regard to the arrangement of remote sensing images for any mapping applications, there are 
some existing methods, algorithms and the processes for their geometric corrections and enhancements. Additionally, new 
approaches of classification such as “object-based image analysis” utilize to obtain information contents of the images widely 
used in recent years. 
 
In this study, the high resolution QuickBird image of 2004 and IKONOS satellite images of 2002 and 2008 covering Zonguldak 
City in Turkey have been used. The testfield is agro-industrial district in Zonguldak which has rolling topography along the 
Black Sea Coast. The urban details like buildings and roads in the images have been detected, recognized and extracted using 
Cognition v4.0.6 software and the object-based classification approach. The results have been compared with the reference 
vector maps scale of 1/5000 of testfield, and the success of object-based image analysis of final results compared and contrasted 
respectively with other vector products, which had been obtained by the method of on-screen digitizing results, has been tested by 
GIS software. Consequently, the results and discussions about the production and updating of maps at the scales of 1/5000, 
which are recently and widely used by local authorities and public organizations, have been presented. 
 
Keywords: eCognition, Information Contents of Images, Map Updating, Object-Based Image Analysis, Segmentation, High 
Resolution Satellite Images 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Son yıllardaki uydu teknolojileri alanındaki gelişmeler, özellikle büyük alanların kapsamlı olarak incelenmesine ve 
bu bağlamda doğru, güvenilir ve kapsamlı güncel bilgilerin en hızlı şekilde üretilmesine olanak tanır hale gelmiştir. 
Böylece özellikle kentsel alanlardaki hızlı gelişim ve değişimleri takip edilebilmekte, bu gelişim ve değişimleri 
yönlendirme stratejileri oluşturulabilmektedir. Yukarıda bahsedilen ve bir çok uygulamaya altlık oluşturabilecek 
uydu görüntülerinin özellikleri, yapılan çalışmanın içeriğini doğrudan etkilemektedir. Bununla birlikte uydu 
görüntülerinin, görüntü işleme teknikleriyle değerlendirilmesi sonucunda uygun ölçeklerde harita yapımının 
gerçekleştirilmesi çalışma konusudur. Örneğin Jacobsen, (2002) ve (2003)’de yapmış olduğu çalışmalar ile, 
özellikle engebesiz alanlarda, yüksek çözünürlüklü QuickBird ve Ikonos görüntülerinden yaklaşık 1/6000 ve 
1/10000 ölçekleri arasında haritalar üretilebildiğini göstermiştir.  
 
Zengin bilgi içeriğine sahip yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, görsel olarak çok fazla bilgi sunmasına rağmen 
uygulamalara altlık oluşturabilmesi için görüntülerdeki tüm detayların bilgilerinin çıkarılması gerekmektedir. Bu 
gereksinim mevcut bilgi işlem teknolojilerine bağlı olarak gelişmiş görüntü analiz ve sınıflandırma yaklaşımlarını da 
beraberinde getirmiştir. Günümüz görüntü işleme ve dolayısıyla uzaktan algılama teknolojilerinde, nesne-tabanlı 
sınıflandırma yaklaşımları yoğunlukla kullanılmaya başlanmıştır. Bunun en önemli nedeni, yüksek çözünürlüklü 
görüntülerde mevcut olan zengin bilgi içeriğinin, piksel-tabanlı sınıflandırma yaklaşımları sonucunda tam olarak 
yansıtılamaması olarak gösterilebilir (Wong vd., 2003). Örneğin IKONOS ve QuickBird uydu görüntüleri, piksel-
tabanlı yaklaşımlarda tutarsız sınıflandırma sonuçları vermekte ve görüntüdeki istenen detayların çıkarımında 
beklentileri karşılayamamaktadır. Bahsedilen klasik sınıflandırma yaklaşımların yapısından dolayı, bu durum, yeni 
ve nesne-tabanlı görüntü analizi algoritmalarının kullanımını gerektirir. Bu tür algoritmalar, sınıflandırmaların 
düzenlenmesi konusunda görüntü segmentlerini daha uygun hale getirmek için, spektral bilginin yanında yapısal 
veya dokusal ek bilgilerle daha uygun çözümler sunmaktadır (Antunes vd., 2003).  
 
Piksel-tabanlı sınıflandırma yaklaşımlarının aksine, nesne-tabanlı sınıflandırma yaklaşımı; yapıyı, dokuları, spektral 
bilgileri ve nesne büyüklüğünü birlikte dikkate alır. Bu yaklaşımda sınıflandırma aşaması, komşu piksellerin 
gruplandırılmasının, sınıflandırmanın sonraki basamağında ele alınabilir anlamlı bölgelere dönüştürülmesi ile başlar. 
Bu tür görüntü segmentasyonu ve topoloji oluşumu, çözünürlüğe ve görüntüdeki çıkarılması düşünülen detaylarının 
ölçeğine göre ayarlanmalıdır. Bu yaklaşımla, sadece tekil pikseller sınıflandırılmakla kalmaz, ayrıca bir önceki 
segmentasyon basamağı sırasında homojen görüntü nesneleri de ortaya çıkar. Bu segmentasyon değişik 
çözünürlüklerde yapılabilirken, nesne kategorilerinin katmanlarını ayırt etmeye de izin verir. Segmentasyon 
aşamasından sonra görüntüden çıkarılması istenen sınıflar oluşturulmakta ve bu sınıfların içine dahil olacak 
segmentler için uygun fonksiyonlar belirlenerek, bulanık mantıkla çalışan sınıflandırma işlemi tamamlanmaktadır 
(Baatz vd., 2004).  
 
Bu çalışmada, Zonguldak test alanına ait yüksek çözünürlüklü ve geo-referanslandırılmış 2004 yılı OuickBird ve 
2002-2008 yılları Ikonos uygu görüntüleri üzerinden kentsel ayrıntılar olan yol ve binaların nesne-tabanlı 
sınıflandırma teknikleriyle otomatik olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, elde edilen sınıflandırma sonuçları 
vektör ürün haline getirildikten sonra bir CBS ortamına aktarılıp, test alanına ait diğer mevcut ve üretilmiş ürünlerle 
bütünleştirilmesine yönelik analiz ve sorgulamalar yapılmıştır. Bu amaçla, test alanının mevcut 1/5000 ölçekli 
sayısal topoğrafik haritası referans vektör harita olarak kullanılmış, diğer bir detay çıkarım yöntemlerinden olan 
görüntülerin ekran üzerinden elle vektörleştirilmesi ile üretilen vektör ürünleri de karşılaştırma amacıyla uygulama 
bölümünde analiz edilmiştir. Böylelikle, ele alınan yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinden kentsel 
ayrıntıların hangi yöntemle ne kadar çıkarılabildiğine ilişkin kullanılan yazılımlar ve işlem adımları detaylı bir 
şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile, son yıllarda sıkça kullanılan nesne-tabanlı görüntü analizi ve 
sınıflandırma yaklaşımının; uydu görüntülerini kullanarak, detay çıkarımı, arazi değişiminin belirlenmesi, harita 
yapımı ve harita bilgilerinin güncellenmesi konularındaki başarısı test edilmiştir. 
 
 
2. UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SAĞLADIĞI BİLGİ İÇERİĞİ 
 
Günümüzde, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin mühendislik uygulamalarında ve konumsal bilgi elde etmede 
yoğun olarak kullanılmaya başlanmasının en önemli nedeni, bu görüntülerin Yer Örnekleme Aralığının (YÖA) 
küçülmesidir. Bu durum görüntünün geometrik çözünürlüğünün artması ve nesnelerin daha ayrıntılı olarak 
görüntülerden seçilmesi anlamına gelmektedir. YÖA değerinin yanı sıra görüntülerin radyometrik ve spektral 
çözebilirlikleri de bilgi içeriğini etkilemekte, değişim belirleme gibi çalışmalarda zamansal çözebilirlik de ön plana 
çıkmaktadır. Bilgi içeriğini etkileyen bu çözebilirlik kavramlarına ek olarak, görüntülerin etkin YÖA, atmosferik 
durum, güneş yükseklik açısı, görüntüleme sisteminin bakış açısı ve ilgi alanındaki nesnelerin durumu ve 
aralarındaki kontrast da bilgi içeriğini etkileyen parametrelerdir. 
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Uzaktan algılama görüntülerinden konumsal bilgi elde etmede görüntülerin geometrik doğruluğu ve bilgi içeriği 
düzeyi iki önemli etkendir. Geometrik doğruluk, sistemin görüntü alım geometrisi ile yakından ilişkilidir ve büyük 
ölçekli topoğrafik haritaların konum doğruluğuna ulaşmada herhangi büyük bir sorun yaşanmamaktadır. Geometrik 
doğruluk kendi içerisinde yatay ve düşey konum doğruluğu olarak ikiye ayrılabilir. Burada, gözün ayırma gücü 
dikkate alındığında gösterimde uygulanmakta olan 0.20 mm kuralına göre 1/5000 ölçekli bir haritanın yatay konum 
hassasiyeti ±1.0m düzeyinde olmaktadır. Düşey konum doğruluğu ise, 
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bağıntısıyla hesaplanabilir. Burada, 
 
mh: Düşey doğruluk,  
hu: Uçuş yüksekliği, 
c: Kamera odak uzaklığı, 
(h/b):Yükseklik-baz oranı, 
mpx: Yatay paralaksın doğruluğudur. 
 
Uydu görüntüleri veya hava fotoğraflarından topoğrafik harita üretimi, piksel boyutu ile harita ölçeği arasında uygun 
bir ilişkiyi gerektirir. Kazanılan deneyimlerden elde edilen durum, haritanın ölçeği ile YÖA arasında 0.05–0.10 mm 
gibi bir ilişkinin olduğudur. Buna göre 1/10000 ölçekli bir harita için 50cm-1.0m olarak hesaplanacaktır. Burada, 
YÖA değerinin bir aralık olarak verilmesinin nedeni, görüntü detayı ve içeriğindeki değişikliklerdir.  
 
Uydu görüntülerinden topografik harita yapımı, YÖA değeri ve harita ölçeği arasında yeterli bir ilişki gerektirir. 
Günümüzde haritalar, ulusal koordinatlarıyla bir CBS ortamında bulunsalar bile, bilgi içerikleri ve harita 
yapımlarının düzeyi üretim ölçeğiyle ilişkilidir. İstenen semantik bilgi harita ölçeğine bağlıdır. Örneğin, tekli binalar 
1/50000 ölçekli haritada gösterilmezken, bu ölçekte sadece bölgenin genel yapısı sunulmaktadır. Tabii ki bu durum, 
binaların mevcut olduğu 1/1000 ölçekli haritalarda farklıdır. Normal koşullar altında, uydu görüntülerinden harita 
yapım doğruluğu ile ilgili bir problem bulunmamakla birlikte, gerçek sınırlama görüntünün bilgi içeriklerinden 
kaynaklanmaktadır. Bunun anlamı, yorumlama sırasında hangi nesnenin tanınabildiğidir. Burada halen, nesnenin 
bulunması ve yorumlanması arasında fark mevcuttur. Görüntüde bir çizgi tanınmakla birlikte, yorumlama esnasında 
bu çizginin, tarımsal bir bölgeye ait sınır çizgisi, bir patika veya bir yol olup olmadığı hakkında bazı sorunlar 
yaşanmaktadır (Topan, 2004).   
 
Askeri amaçlı harita yapımı için sivil topoğrafik haritalarda gösterilmeyen nesnelerin durumları hakkında bir ayrım 
yapılmaktadır (NATO STANAG 3769 standartları). Bunlar;  
 

 Bulma (Detection): Görüntü yorumlamada, nesnenin tanınmadan varlığının belirlenmesi, 
 Tanıma (Recognition): Görüntüdeki tank, hava aracı gibi bir özelliğin veya nesnenin kimliğinin grup tipi 

halinde kararlaştırılması kabiliyeti (Recognition, detection’ a ihtiyaç duyar), 
 Adlandırma (Identification): Görüntüdeki bir özelliğin veya nesnenin kimliğinin tam olarak kararlaştırılması 

kabiliyeti (örneğin T-54 Tankı, MIG-217J hava aracı gibi), 
 Detaylandırma: Görüntüdeki bir özelliğin, nesne veya bir elemanın tam olarak tanımlanma kabiliyetidir.  

 
Çizelge 1’de Nato Stanag 3769 standartlarında verilen görüntü yorumlama için yeterli görülen YÖA değerleri 
verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Görüntü yorumlama için yeterli görülen YÖA değerleri 

 
Nesne Bulma Tanıma Adlandırma Detaylandırma 

Bölgesel Özellikler ~800m 90m 3m 0.75m 
Yerleşim Alanları 60m 15m 3m 0.75m 

Yollar 6m 4.5m 1.5m 0.38m 
Demiryolları 15m 4.5m 1.5m 0.38m 

Köprüler 6m 4.5m 1.5m 0.3m 
 
Çizelge 1’de gösterilen Stanag 3769’e göre yeterli görülen YÖA değerleri, kullanılan görüntünün özelliğini dikkate 
almaz ve bu nedenle sivil harita yapımı için geçerli olamaz. Bunun yanında Jacobsen ve Büyüksalih (2008) ise, 
Zonguldak test alanında incelenen testlere dayanarak, nesne çıkarımına ilişkin bulunan bazı kuralları belirtmiştir 
(Çizelge 2).  

Çizelge 2. Pankromatik görüntülerden nesne tanımına ilişkin yeterli görülen YÖA değerleri 
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Nesne Yapıları Yeterli Görülen veya  
En Küçük YÖA Değeri (m) 

Kentsel binalar 2 
Patika 1-2 

Ara yollar 5 
Demir yolları 5 

Su yapıları 5 
Ana yollar 10 

Blok halindeki binalar 10 
 
Çizelge 2’deki değerlere göre, kentsel binaların 5m YÖA değerine sahip görüntülerden çıkarılamayacağı, fakat blok 
halindeki binaların rahatlıkla tanınabileceği görülmektedir.  
 
 
3. TEST ALANI VE GÖRÜNTÜ VERİSİ 
 
Zonguldak test alanı; Türkiye’nin Kuzeybatısında yer alan, Kuzeyinde Karadeniz ve Güneyinde ormanlık alanlar 
arasında dar bir sahil şeridine kurulmuş bir endüstri şehridir. Bölge; bir madencilik, demir-çelik ve orman endüstri 
merkezidir. Ancak, yıllar boyu maden sektörünün de getirdiği kısıtlamalar ile kentsel alan açısından ve konut sayısı 
açısından fazlaca genişleyememiştir. Alan oldukça engebeli, değişken bir topoğrafyaya sahiptir. Şehir bir tarafında 
denizle iç içeyken diğer tarafında yer yer 800m yüksekliğe varan sık ormanlarla kaplı dağlarla çevrilidir. 
Uygulamada görüntülerin tümüyle çalışılmamış, görüntülerin içeriğinden çıkarılabilecek tüm sınıfları içerecek bir 
bölge çalışma için kesilmiş ve bu bölge çalışmaya esas olmuştur.  
 
Şekil 1’de gösterilen bu test alanının en büyük karakteristiği, çok değişken topoğrafyaya sahip olması ve 
Zonguldak’taki yapılaşmanın en fazla olduğu bölge olmasıdır. Ayrıca bu alanda, otomatik olarak çıkarılması istenen 
kentsel detaylar olan yol ve bina yapılarının yoğun olması da çalışmanın amacı açısından önem taşımaktadır.  
Şekil 1’deki görüntüye detaylı olarak bakıldığında, bina detaylarının çatı yapıları farklı olduğu ve bazı yol 
detaylarının da bina gölgesi altında kaldığı görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Test alanı (Pan-sharp QuickBird görüntüsü) 
 
Analizlerden önce, QuickBird ve Ikonos multispektral ve pankromatik görüntüleri, PCI 

yazılımında “pan-sharp” algoritmasıyla (Zhang and Wang, 2004)  geliştirilmiştir. Geliştirme 
sonrasında, çalışmanın sonraki aşamalarında kullanılmak üzere 0.60m YÖA değerine sahip 

QuickBird ve 1m YÖA değerine sahip pan-sharp Ikonos görüntüleri elde edilmiştir. Şekil 2, 3 ve 4’de, 
Zonguldak test alanı, ilgili görüntüler üzerinden görülmektedir. 
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Şekil 2. Zonguldak test 
alanının 2004 yılına ait pan-
sharp QuickBird görüntüsü, 

0.60m YÖA 

 

 
 

Şekil 3. Zonguldak test 
alanının 2002 yılına ait pan-

sharp Ikonos görüntüsü,  
1m YÖA 

 

 

 
 

Şekil 4. Zonguldak test 
alanının 2008 yılına ait pan-

sharp Ikonos görüntüsü,  
1m YÖA 
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3.1. Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Sonuçları 
 

Çalışmanın bu aşamasında eCognition v4.0.6 yazılımı kullanılarak, görüntülerdeki bina ve yol yapılarının nesne-
tabanlı sınıflandırmaları yapılmıştır. Bu yazılım için ve kullanılan bu görüntü için parametreleri belirlemek, aynı 
programda, aynı özelliklere sahip yeni bir görüntünün yalnızca programın yürütüm süresi kadar bir zamanda vektör 
haritaya dönüşümü anlamına gelmektedir. Çalışmanın amacı dahilinde, en uygun segmentasyon sonucu 
bulununcaya dek bir çok test yapılmış ve yazılıma değişik parametreler girilerek sınıflandırma işlemi 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 5, 6, 7, 8, 9 ve 10). 
 

  
Şekil 5. 2004 yılına ait QuickBird görüntüsünün nesne-
tabanlı sınıflandırılmasıyla elde edilen bina yapılarının 

vektör sonuçları (Marangoz vd., 2007) 
 

Şekil 6. 2004 yılına ait QuickBird görüntüsünün nesne-
tabanlı sınıflandırılmasıyla elde edilen yol yapılarının 

vektör sonuçları (Marangoz ve Alkış, 2012) 
 

  
Şekil 7. 2002 yılına ait Ikonos görüntüsünün nesne-

tabanlı sınıflandırılmasıyla elde edilen bina yapılarının 
vektör sonuçları 

 

Şekil 8. 2002 yılına ait Ikonos görüntüsünün nesne-
tabanlı sınıflandırılmasıyla elde edilen yol yapılarının 

vektör sonuçları 
 

  
Şekil 9. 2008 yılına ait Ikonos görüntüsünün nesne-

tabanlı sınıflandırılmasıyla elde edilen bina yapılarının 
vektör sonuçları 

Şekil 10. 2010 yılına ait Ikonos görüntüsünün nesne-
tabanlı sınıflandırılmasıyla elde edilen yol yapılarının 

vektör sonuçları 



A. M. Marangoz ve Z. Alkış: Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerin… 
 

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

Uzaktan algılamada sınıflandırma doğruluğu, seçilen referans bilgiler ve sınıflandırılmış 

veri arasındaki uyuşmanın belirlenmesi anlamına gelmektedir. Bu amaçla eCognition yazılımında 

doğruluk değerlendirmesini yapmak üzere, bina için 100 adet ve yol yapıları için 50 adet 

örnek nesneler seçilmiştir. Sonrasında bina ve yol sınıfları için istatistik türü, “örnek 

nesnelere göre oluşturulan hata matrisi” türü seçilerek hata matrisleri oluşturulmuştur. 

İstatistiksel değerlere bakıldığında, toplam doğruluğun sırasıyla yaklaşık %78, %73 ve %75 

olduğu görülmüştür.  
 
 
3.2. Ekran Üzerinden Manuel Vektörleştirme Sonuçları 
 
Görüntüler bir CAD yazılımı üzerinde açılmış ve ekran üzerinden elle sayısallaştırma uygulaması ile istenen bina ve 
yol detayları vektör hale getirilmiştir. Burada her bir detay grubu için farklı katmanlar oluşturulmuştur. Sonuç 
vektör ürünlerin birbirinden farkı olmadığı için hangi programda vektörleştirildiği bu noktada önemini yitirmektedir. 
Görüntüler üzerinden elde edilen bu vektörel ürünler Şekil 11 ve 12’de gösterilmiştir (Ikonos sonuç vektörleri). 
 

  
 

Şekil 11. Bina yapılarının ekran üzerinden elle 
vektörleştirme sonuçları 

 
Şekil 12. Yol yapılarının ekran üzerinden elle 

vektörleştirme sonuçları 
 

Bu işlemdeki en önemli husus, vektörleştirmeyi yapan operatörün tecrübeli bir operatör olup olmadığıdır. Çünkü bu 
vektörleştirme işlemindeki geçen süre, uygulamanın genel tamamlanma zamanını büyük ölçüde etkileyecektir. 
Örneğin bu çalışmadaki gibi tecrübeli bir operatör, ilgili alandaki vektörleştirmeyi her bir görüntüyü birer günde 
tamamlamıştır. Fakat tecrübesiz bir operatör bu işlemi üçer günde tamamlayabilmektedir.  
 
 
3.3. 1/5000 Ölçekli Vektör Haritalar 
 
Bina ve yol yapılarının 1/5000 ölçekli vektör haritalardan elde edilen vektör ürünleri, çalışmada test edilen iki ayrı 
nesne çıkarım yöntemlerinin karşılaştırılması için kullanılmıştır (Şekil 13). 
 

 (a)  (b) 
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Şekil 13. 1/5000 ölçekli topografik haritadan elde edilen bina ve yol yapıları vektör ürünleri  

3. REFERANS VEKTÖR İLE DETAY ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN  
         KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Otomatik nesne-tabanlı sınıflandırma sonuçları ve ekran üzerinden elle vektörleştirme sonuçları, CBS ortamında, 
1/5000 ölçekli referans vektör ürünlerle karşılaştırılmıştır.  
 
3.1. Nesne-tabanlı Sınıflandırma Sonuçları ile Referans Vektör Ürünlerin Karşılaştırılması 
 
İlk olarak, bina ve yol yapılarının nesne-tabanlı sınıflandırma vektör sonuçları ile referans vektör ürünlerin üst üste 
bindirilerek karşılaştırılmıştır (Şekil 14) (Ikonos 2008 örneği).  
 

 (a)  (b) 
(Kırmızı: Referans Vektör, Mavi: Nesne-tabanlı sınıflandırma sonuçları) 

 
Şekil 14. Referans vektör kullanılarak nesne-tabanlı sınıflandırma sonuçlarının CBS tabanlı analizi 

 
Nesne-tabanlı sınıflandırmanın segmentasyon aşamasında, en uygun segmentasyon sonuçları seçilmiş ve böylelikle 
bu durum, bina yapılarının çıkarımında daha fazla başarılı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Elde edilen bina yapıları 
düzgün şekillerde olup, gerçek durumlarına benzer sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 14a’ya detaylı olarak bakıldığında, 
bazı yeni binaların inşa edildiği ve bazı binaların ise yıkıldığı tespit edilmiştir.. Şekil 14b’de ise yol eksenlerinin 
karşılaştırılması sonucunda, yol yapılarının otomatik olarak çıkarılabildiği, fakat uygun olmayan sonuçlar üretildiği 
görülmektedir. Bunun nedeni, görüntüdeki bina yapılarının gölge problemi yaratması ve bina yapılarının birbirlerine 
çok yakın olmasıdır. Diğer bir neden de, eCognition yazılımının çizgisel yapılarının çıkarılmasındaki başarısızlığı 
olarak gösterilebilir. 
 
 
3.2. Ekran Üzerinden Elle Vektörleştirme ile Referans Vektör Ürünlerin Karşılaştırılması 
 
Sonrasında, bina yapılarının ekran üzerinden elle vektörleştirme sonuçları ve referans vektörün üst üste bindirilerek 
CBS ortamındaki karşılaştırması yapılmıştır (Şekil 15) (Ikonos 2008 örneği). 
 

 (a)  (b) 
(Kırmızı: Referans Vektör, Mavi: Ekran Üzerinden Elle Vektörleştirme) 
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Şekil 15. Referans vektör kullanılarak ekran üzerinden elle vektörleştirme sonuçlarının CBS tabanlı analizi  
 
QuickBird ve Ikonos görüntülerindeki bina yapılarının ekran üzerinden elle vektörleştirme sonuçları, görüntülerin 
0.60m ve 1m YÖA değerine sahip olmalarının avantajı ile, düzgün şekilde oluşmuştur. Bu yüzden küçük binalar ve 
gölgede kalan yol yapıları kolayca çıkarılmıştır. Vektörleştirilen binaların CBS yazılımı ile saydırılması sonucunda, 
neredeyse görüntülerdeki tüm binaların çıkarıldığı görülmüştür. Buradaki tek problem, QuickBird görüntüsündeki 
ağaçların altında kalan yol yapılarının çıkarılamamasıdır. Bazı yol yapılarının çıkarılamamasının diğer nedenleri ise, 
bulanıklık etkisi, operatör hataları, operatör bilgisizliği ve gölge etkileri olarak gösterilebilir.  
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, yüksek çözünürlüklü görüntülerden 1/5000 ölçekli haritaların üretimini ve bu 

haritaların güncellenmesini test etmek amacıyla, detay çıkarım yöntemlerinin CBS ortamında 

diğer verilerle bütünleştirilmesi ve karşılaştırmalı olarak analizi yapılmıştır. Bu amaç ilk 

olarak, Zonguldak test alanının değişik tarihli pan-sharp QuickBird ve Ikonos görüntüleri 

üzerinden bina ve yol detayları, eCognition v4.0.6 yazılımı kullanılarak nesne-tabanlı 

sınıflandırma yaklaşımıyla otomatik olarak çıkartılmıştır. Sonrasında ilgili detayların 

görüntü üzerinden elle vektörleştirilmesi yöntemiyle elde edilen vektör ürün ve otomatik 

detay çıkarımı sonuç ürünleri, test alanının mevcut 1/5000 ölçekli referans vektör haritası 

ile karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda, çizelgede sunulan sonuçlar bulunarak yorumlar 

yapılmış ve gerekli öneriler getirilmiştir (Çizelge 3) (Marangoz 2009). 
 
Çizelge 3.  Test alanındaki yol ve bina yapılarının, referans vektör haritadaki ve görüntülerden değişik yöntemlerle 

elde edilen vektör ürünlerindeki alan ve uzunluk bilgileri 
 

                Detay / yapı 
   Veri    

Bina  
(adet) 

Bina 
 (alan - m2) 

Yol 
(uzunluk - m) 

Yol 
(alan - m2) 

1/5000 ölçekli referans vektör 
harita 

596  
(%100) 

143100.45 
(%100) 

14570.31 
(%100) 

165037.52 
(%100) 

Pan-sharp 
QuickBird 
görüntüsü - 

2004 

Elle 
vektörleştirme 

422  
(%71) 

114198.67 
(%79) 13285.57 (%91) - 

Nesne-tabanlı 520 
(%87) 

130123.91 
(%91) - 188729.34 

(%114) 
Pan-

sharpened 
IKONOS 

görüntüsü - 
2002 

Elle 
vektörleştirme 

404  
(%68) 

96814.44 
(%68) 

8063.66  
(%55) - 

Nesne-tabanlı 530  
(%89) 

123534.14 
(%86) - 220481.00 

(%133) 

Pan-sharp 
IKONOS 

görüntüsü - 
2008 

Elle 
vektörleştirme 

431  
(%72) 

112504.76 
(%79) 10096.23 (%69) - 

Nesne-tabanlı 451  
(%76) 

138748.31 
(%97) - 243216.13 

(%147) 
 
Elde edilen sonuçlara dayanarak, aşağıdaki sonuçlara varılmıştır (Marangoz, 2009): 
 

 Zengin bilgi içeriği sayesinde pan-sharp QuickBird ve IKONOS görüntüleri, harita güncellemesi için 
uygun bir görüntü verisi olmasına rağmen, 1/5000 ölçekli bir haritanın sağladığı konum doğruluğuna 
sahipken, 1/5000 ölçekli haritadaki bilgi içeriğine erişmemektedir. Bu bağlamda daha iyi sonuçlar elde 
etmek için ilgili alana ait tek görüntü ile değil, stereo görüntüleriyle çalışılması gerekmektedir. 

 Nesne-tabanlı sınıflandırma işlemi bina yapılarının çıkarımında çok hızlı ve uygulanabilir olmaktadır. 
Bunun nedeni, bu yaklaşımın sonuçları, elle vektörleştirme sonuçlarına benzer olmasıdır. 

 Ekran üzerinden elle vektörleştirme yaklaşımı, otomatik olan yaklaşımdan daha yavaş uygulanmakta olup, 
bu yaklaşımla elde edilen sonuçlar gerçek nesne yapılarına yakın olmaktadır.  

 Nesne-tabanlı sınıflandırma sonuçlarına göre, bina yapılarının %79-97’i ve yol yapılarının %115-147’inin 
otomatik olarak çıkarıldığı görülmüştür. %79’luk düşük oranın nedeni, test alanındaki plansız yapılaşma, 
görüntüdeki binalardan kaynaklanan kontrast ve gölge problemleri, binaların birbirine çok yakın olması ve 
değişken arazi yapısı olabilir. 

 Diğer yandan, eCognition yazılımı, çizgisel yapıların çıkarımında sıkıntılar yaşamaktadır. Bu yüzden yol 
yapılarında yanlış sonuçlar oluşmuştur. Çatısız binaların ve bazı yol yapılarının benzer spektral yansıma 
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vermesi sonucunda, segmentasyon ve sınıflandırma aşamalarında uygun olmayan sonuçlar ve %115-147 
oranı gibi yanlış detay çıkarımları ortaya çıkmıştır. 

 Ekran üzerinden elle vektörleştirme işleminde operatör bilgisi kullanılmıştır. Diğer yandan nesne-tabanlı 
sınıflandırma yaklaşımlarında detay çıkarımları için bulanık üyelik fonksiyonları kullanılmıştır. 

 Görüntüden başarılı şekilde çıkarılan yapıların nesne-tabanlı sonuçları, vektör yapıya çevrilebildiği için 
CBS uygulamalarına altlık oluşturma açısından oldukça fazla kolaylıklar sağlamaktadır. Sonuç ürünlerin 
bir CBS yazılımı altında toplanmasıyla, test alanına ait diğer grafik ve öznitelik bilgileriyle birlikte analiz 
ve sorgulamaları yapılabilmektedir.  
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