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Hakan SARBANO~LU 

OZEr 

Cografi Bilgi Sistemlerine girdi te§kil eden verilerin toplanmas1 i~in de

gi§ik veri kaynaklar1na yonelik olarak, fark11 disiplinler taraflndan ~ok de

gi§ik teknolojik yakla§1mlar geli§tirilmi§tir. ate yandan Cografi Bilgi Siste

mi uygulamalar1n1n pek ~ogu birden ~ok kaynaktan veri toplanmas1n1 ve bu veri

lerin entegrasyonunu gerektirmektedir. Bu yaz1 cografi veri toplama yontemle

rini blitlinle§ik bir bab§ a~1s1 ile irdelemeyi ama~lamaktadH. YaUn1n bir 

onceki saY1da yaY1mlanan birinci bollimlinde cografi verinin tan1m1 uzerinde 

durulmu§, cografi veri toplama yontemleri s1n1fland1r1lm1§ ve bunlardan il

ki olan say1salla§t1rma yontemi, manuel saY1salla§t1rma ve otomatik ~izgi 

izleme ba§11klar1 alt1nda a~1klanm1§t1. Bu ikinci bolumde ise diger yontem

ler; tarama, video kaY1t, uzaktan alg1lama, fotogrametrik yontemlerle CBS 

donli§umu, cografi verilerin dogrudan arazide toplanmas1, alfasaY1sal bilgi 

giri§i ve say1sal cografi bilgi klitligli ithali ba§11klar1 alt1nda a~1klanmak

tad1r. Sonu~ta degi§ik tekniklerin entegrasyonunun onemi lizerinde durulmakta

d1r. 

ABSTRACT 

Many different technological approaches for the collection of geographical 

data to be input to GISs, have been developped by different disciplines. Each 

of these methods is designeC to capture a certain type of source material. On 

the other hand, most of the GIS applications require the collection and integ

ration of data from more than one source. This paper is aimed to analyse the 

GIS conversion methods from an integrated point of view. In the first part of 

this article, which was published in the previous issue of. this bulletin, the 

definition of the geographical data was examined first, and after the classi

fication of the GIS conversion methOdS, the first of these, the digitising in 

vector form was explained in detail under the subheadings of the manual digi

tising and the automated line following. This second part, consequently covers 
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the rest of those GIS conversion methods, which are explained under the sub

headings of the scanning, video recording, remote sensing, photogrammetric 

di~itising methods and the data capture directly on the field, non-graphic 

data entry and GIS file export. The conclusion ends up with an emphasis on 

the integration of different techniques. 

1. G1!U~ 

Cografi Bilgi Sistemi projelerinin maliyet ve zaman yonlinden en ~ok har

camalara malolan, bu arada d1§ dlinyadaki ~ok ~e§itli kaynak materyale ve bel

li ol~lilerde insan eli ile yap1lan i§lemlere bag11 olan bollimli cografi veri

lerin toplanmas1d1r. Cografi veriler somut veya soyut var11klar1n konumu, 

bi~imi, diger var11klarla olan topolojik ili§kilerine dair bilgiler ve konu

ma bag11 olmayan oznitelik bilgileridir. Cografi veri top lama yontemleri ka

bul edebildi~i kaynak materyal cinsine, kaynak materyali bilgisayarca okuna

bilir ortama donli§tlirme teknolojisine ve sonu~ta lirettikleri veri yap1s1na 

gore ~e§itlenirler. 

Bu yaz1 bir onceki dergide yaY1nlanan ayn1 ba§11k11 yaz1n1n bir devam1-

d1r. 11k bollimde cografi verinin ayr1nt111 tan1m1 lizerinde durulduktan son

rat veri top lama yontemleri s1n1fland1r1lm1§ ve vektorel yap1da sonu~ lire ten 

manuel saY1salla§t1rma ve otomatik ~izgi izleme yontemleri anlat1lm1§t1. Bu 

bollimde de kalan diger yontemler ayn1 temel bilgilere daya11 olarak ve ayn1 

sistematik i~inde aktar1lacakt1r. 

2. TARAr.1A t LE CBS DUNOSO~1O 

Tarama teknigi ile CBS donli§limlinde konuru verileri raster yap1da toplan1r. 

Bu yontemde kaynak materyal ~izgiler halinde taranarak her ~izgi lizerinde bel

li ara11klardaki noktalarda veri olup olmad1g1 kaynak materyalin 0 noktas1nda

ki gri tonunu veya renk kodunu belirleyerek kaydedilir. Kaynak materyalin tlim 

ylizeyinin taranmaS1 ile saY1sal ortamda kopyas1 ~1kar1lm1§ olur. Tekrar gorlin

tlilendiginde sadece insan gozli i~in anlam11 olan bu veriler, tarama sonraS1 

i§lemlerle bilgisayarca i§lenebilir konum verileri haline dOnli§tlirlillir. 

Tarama teknigi iki grupta ele a11nabilir /20/. 

Optik-mekanik tarama: Bu yontemde 1§1~1 ge~irgen kaynak materyal bir ta

raftan ayd1nlat111r. Di~er tarafta yerle§tirilmi§ bulunan bir mikrodensito

metre ile kaynak materyalin 0 noktas1ndan ge~en 1§1k ol~lilerek kaydedilir.Bu 

arada k1rm1z1. ye§il veya mavi filtreler kullan1labilir.(~ekil-l) 
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~ekil-l Mikrodensitometre ile optik-meka~ik tarama 

Mikrodensitometre mate·ryal uzerinde ~izgiler halinde hareket ettirilerek 

veya materyal bir silindit Uzerinde dondUrUlerek tum yUzey taran1r. Bu yonte

min en onemli sak1ncalar1 duyar11~1n1n az 01mas1, materyalin 1§1~1 ge~irgen 

01mas1 ve 1§1k yo~unlugundaki oynamalard1r. Bu nedenle art1k pek kullan1lma

maktad1r. 

Do~rusal Fotodiod veya CCD ile tarama: GunUmuzde raster tarama olarak yay

g1n11k kazanm1§ bu yontem a§a~1daki paragraflarda a~1klanmaktad1r. 

a. Kaynak Materyal 

Raster taramada kaynak materyal olarak uzerinde elle veya makine ile Ure

tilmi§, ~izim bulunan opak veya §effaf kag1t, film, fotograf, asetat, maylar, 

keten bez veya tir§e kullan1labilir. Kaynak materyal ~izgisel veya sUrekli 

tonda olabilir, taray1c1lar1n ozelliklerine gore, taranabilecek alt11k ka11n

l1~1 0.01 ile 0.5 inch aras1nda de~i§mektedir. Kaynak materyal Uzerindeki her 

nokta saY1salla§t1r1laca~1ndan, Bzellikle elle ~izilmi§ olanlarda ~izgilerde 

~apak veya kopukluk 01mamas1na ve boya lekesi gibi fazla11klar1n 01mamas1na 

dikkat edilir. 

b. Donanlm, Yazlllm ve Islem 

Raster taray1C1lar1n (raster scanner)en onemli par~as1 CCD(Charged Coupled 

Device)'dir. CCD ozel bir kamera i~ine yerle§tirilmi§ ve 1§1~a kar§1 duyar11 

~ok kU~Uk hUcrecikleri i~eren bir hUcre dizisidir.Bir CCD Uzerinde 8-30 binhUc

recik bulunabilir. TaramaS1 yap1lacak kaynak materyalin ku~uk bir bBlUmU Ar

gon-ion laser, Quartz-halogen veya Xenon gibi bir 1§1k kayna~1 ile ayd1nlat1-

l1r. Kaynak materyalden kameraya yans1yan 1§1n CCD Uzerine dU§er ve buradaki 

herbir hUcrecik Uzerine dU§en 1§1n, §iddetine gore once analog voltaja ve son-
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ra bu analog voltaj da ikili bit dizisine donii§tiiriiliir. Boylece herbid bir 

pixeli temsil eden her hiicrecik taraf~ndan kar§~l~g~ olan harita noktas~ndan 

yans~yan ~§~n~n §iddeti bitlerle kodlanm~§ olur. Her pixel i~in 8 bit kayde

dildiginde 28=256 degi§ik ~§~n §iddeti alg~lanm~§ olur ve bunlar grinin ton

lar~ olarak yorumlan~rlar. 

Raster taray~cl1ar silindir veya masa tipli olabilmektedir. Silindir tip

Ii taray~c~larda kaynak materyal bir silindir iizerine sar~1~r.(~ekil-2) 

~ekil-2 Silindir Tipli Raster Taray~c~ 

Silindirin her donii§iinde CCD kamera bir ~izgiyi taram~§ olur. CCD kamera 

silindir ekseni dogrultusunda hareket ettik~e tiim yiizey belli aral~klardaki 

~izgiler ile taranm~§ olur. Bu tip taray~c~lar~n stabilizasyonu ~ok onemli 

oldugundan ag~rl~klar~ olduk~a fazlad~r.(400-700 kg.). 

Masa tipli taray~c~larda ise CCD kameran~n bulundugu kafa y ekseni boyun

ca bir kol iizerine yerle§tirilmi§tir. Kol x ekseni boyunca hareket ederken 

bir ~izgi taran~r ve CCD kamera kayd~r~larak blitlin ylizey taranm~§ olur.(~ekil-

3) • 

Raster taray~c~lar~n en onemli ozelliklerinden birisi piksel boyutudur. 

piksel boyutu 12.5, 25, 50, 100 ve 200 mikron gibi belli de~erlere ayarlana

bilenler oldugu gibi 12.5 ile 250 mikron aras~nda istenen herhangi bir dege

re ayarlanabilenler de vard~r. Tarama alan~ 24"x44" , 50"x40" ,60"x63" ve 

57"x78" gibi degi§ik bliylikliiklerde olabilmektedir. Tarama alaTIl kli~lik(i::irnegin 

l7"x25") ve piksel boyutu nispeten bliylik olanlar daha ~ok dokliman say~salla§-
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~ekil-3 : Masa tipli raster taray1c1 

t1rma i~in kullan1lmaktad1r. Silindir tipliler i~in, tarama sUresi silindirin 

donme h1z1na, tarama alan1n1n bUyUklUgUne, raster taray1C1Y1 sUren bilgisaya

nn gUciine ve piksel boyutuna bagl1d1r. Tipik olarak 40"x40" lik bir tarama 

25 mikron piksel boyutu ile 40 dakika, 12.5 mikron piksel boyutu ile 80 daki

ka almaktad1r. Ancak son ~1kan taraY1c~larla bu sUreler 10-20 dakikaya kadar 

dU§UrUlmU§tUr. 

CCD kamera onUne konulan k1rm1Z1, ye§il ve mavi filtrelerle sadece belli 

renklerin veya renk kombinasyonlar1n1n alg1lanmas1 mUmkUn oldu~u gibi hi~ filt

re kullan1lmadan orijinal renk yans1malar1 ile de tarama yap1labilir. yine bir 

ba§ka optik olanak ise 1§1n yogunlugunun degi§tigi kenarlann keskinle§tiril

mesidir. BaZ1 taray1c1larda bulunan diger bir olanak ise gri kodunun tUmleye

ninin a11nmas1 suretiyle negatif etkisinin yarat11mas1d1r. 

Cok renkli bir kaynak materyali, ornegin bir kag1t haritaY1. renk ayr1m1 

yaparak saY1salla§t1rabilen raster taraY1c1lar da bulunmaktad1r.Scitex ve Hell 

UrUnU bu raster taraY1c1larda kaynak materyal Uzerindeki belli renklerden a11-

nan yans1ma degerleri ile kalibrasyon yap1ld1ktan sonra, taranan piksellerbir

den fazla renkte grupland1r1labilmektedir. Gri tonlar1 yerine renkli bir say1-

sal gorUntU elde edebilmenin diger bir yolu ayn1 kaynak materyali k1rm1z1, ye

§il ve mavi filtrelerle U~ kere taramak ve U~ raster kUtUgU birle§tirerek go
rUntUlemektir. Bu tUr raster kUtUkler RGB (Red Green Blue) kUtUkleri olarak 

adland1r1lmaktad1r. 

Buraya kadar a~1klanan §ekilde her piksel i~in renk kodu veya gri tonu 

i~in rans1ma degerinin belli bit say1s1 (~ogunlukla 8 bit) ile kaydedilmesi 
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veya her piksel ic;in k~tmlzl"J~~.il ve mavi ~ilt,r7de u~. deger kaydedilmesi sU

rekli tonda (continuous tone) ras'ter tarama olarak adlandlrl.hr. 40"x40" lik 

bir kaynak materyal 1000 dpi (dots per inch = 25 mikron) aYlrlm gucil ile bu 

yontemde tarandlglnda 40xlOOOx40xlOOOx8 bit = 1600 MByte'11k bir rasterkUtuK 

elde edilir. Bu kiltilgU raster olarak editleyebilmek ve i§leyebilmek ic;in gilc;

lil c;all§ma istasyonlarlna ihtiyac; duyulur. Bu nedenle silrekli tonda saYlsal

la§tlrma daha c;ok tematik haritalar veya fotograflar ic;in kullanlllr. 

Fotograflarln raster taranmaSl son zamanlarda ilzerinde slkc;a C;all§llan 

konulardan biridir. Bu amaC;la c;ok daha kilC;ilk (ornegin 7.5 mikron) piksel bo

yutu olan taraYlcllar kullanllmaktadlr. Aynl bolgeye ait saylsal yilkseklik 

modeli elde oldugu takdirde, boylesi taranml§ tek hava fotograflarlndan elde 

edilen raster kiltilk, saylsal ortofoto rektifikasyon i§lemine tabi tutulmakta 

ve daha sonra saYlsal gorilntil i§leme teknikleri ile i§lenebilmektedir. 

5zellikle e§yilkselti egrileri gibi c;izgisel kaynak materyalin silrekli ton

da taranmaSl uygun degildir. Silrekli tonda taramanln alternatifi RLE (Run Len

gth Encoding) yontemidir. Bu yontemde bir C;izgi boyunca her pikselde yanS1ma 

degerinin belli bir e§ik degeri a§lp a§madlgl kontrol edilir. Boylece kaynak 

materyalin 0 noktaslnln siyah ml yoksa beyaz ml oldugu saptanlr. Bu e§ik de

ger raster taramadan once operator taraflndan verilir. 0 yanslma degeri tam 

siyahl, 255 yanslma degeri tam beyazl gosterir. Buna gore e§ik deger olarak 

ornegin 50 verilmi§se.50'den kilC;ilk yanslma degeri olan pikseller siyah, di

gerleri beyaz kabul edilmi§ olur. Piksel boyutu kUC;ilk olan bir taramada kay

nak materyal Uzerindeki bir c;izginin enine kesitinde bile ardarda birc;ok si

yah nokta saptanlr. 5rnegin 0.5 mm lik bir C;izgi 20'li bir 25 mikronluk §erit 

demektir. Bu nedenle, yer kazanmak Uzere bir tarama hattl boyunca sadece si

yah piksellerin ba§ladlgl ve bittigi piksel satlr numaralarl kaydedilir. Bu 

formattaki kUtUklere de RLE kUtUkleri denir. RLE kiltUkleri az yer kaplamakta 

ve vektore ~evirme algoritmalarl i~in uygun bir format sunmaktadlr. 

Raster tarama ic;in gri tonu, RGB ve RLE yontemlerin hangisinin sec;ilecegi 

yapl1acak uygulamaya ve kaynak materyal cinsine baglldlr. Raster tarama sonu

cunda elde edilen kUtUklerin formatl konusunda uluslararasl yayglnllk kazan

ml§ bir standart ne yazlk ki yoktur. BugUn raster taraYlcllar CCITT Group 3 

ve 4, LRD (Left Right Data), VBIT, CRL, DDES ve pek c;ok c;e§it RLE formatlarln

da raster kUtUk Uretebilmektedirler. Ancak yazlllmlar genellikle bunlardan sa

dece ozel birini kabul edebilmektedirler. Bu da kurulu§lararasl raster kUtUk 

degi§imi konusunda bUyUk bir engel yaratmaktadlr /25/. 
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c. Hata AYlk1ama ve Veri Yapl1andlrma 

Raster taramadan sonra e1de edi1en ha~ raster kUtUk adeta bir say~sa1 fo

tokopi gibidir. Kaynak materya1de bu1unan ~izgi ka11n11k1ar1n~n degi§imi,renk 

tonunun degi§imi, kopuk1uk1ar. ~apak1ar ve 1eke1er gibi bir~ok hata hemen he

men aynen say~sa1 kopyaya aktar~lm1§ olur. 

Bir raster kUtUgUn i§lenmesi her §eyden once kUtUgUn cinsine gore de~i

§ir. (b) paragraf~ndaki a~~k1ama1ar dogru1tusunda raster kUtUk1er U~ grupta 

top1anabi1ir /42/. 

* tki tonda (siyah-beyaz) kUtUk1er. 

* Fi1tresiz veya fi1tre1i sUrek1i tonda gri kod1u kUtUk1er. 

* SUrek1i tonda renk kod1u kUtUk1er. 

Buna gore iki ton1u raster klitlik1erin hat a ay~k1ama ve veri yap~land~rma 

sUreci ~ekil-4 te gorli1dligU gibidir. 

Slirek1i tonda gri kod1u veya renk kod1u klitlik1er i~in hata ay~k1ama ve 

veri yap~land1rma slireci ~ok az da olsa fark11d~r.(~ekil-5) 

(1) Raster Edit1eme 

Raster edit1emede pikse11er lizerinde i§lem yap111r. Teme1 i§lem1er 

§un1ard~r /22/. 

- Leke temiz1eme: Kaynak materya1in kir1enmesi veya eskimesi nedeniy1e 

olu§an siyah pikse11erin si1inmesi, 

- De1ik do1durma: Siyah bir alan i~indeki beyaz de1ik1erin siyah1a do1du-

ru1mas~, 

- Yumu§atma: keskin kenar1ar~n yumu§at11mas~. 

- Poligon silme: veri len bir kapal~ poligon i~ini silme, 

- Boyama: e11e serbest f~r~a1ama veya plisklirtme, 

- Dondlirme: tUm kUtliglin veya veri len bir kapa1~ po1igon i~eri~inin dondli

rli1mesi. 

- Ters ~evirme: tlim klitlikte veya veri len bir kapa11 po1igon i~inde siyah-

1ar~n beyaz. beyaz1ar~n siyaha ~evri1mesi. 

- Ta§~ma. kopya1ama: veri1en bir kapa11 po1igon i~eriginin ba§ka bir konu

rna ta§~nmas~ veya kopya1anmas~. 
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Vektor Klitiik 

~ekil-5 Slirekli tonlu klitliklerde hata ay~klama ve veri 

yap~land~rma 

- Doldurrna,silrne: verilen bir kapal~ poligon i~eriginin siyahla doldurul

mas~ veya silinerek beyaza ~evrilrnesi, 

- Esnetrne: raster gorlintlinlin belli bir referans §ekle uydurulrnas~ i~in es

netilmesi (kau~uk pafta algoritmas1) , 

Bu ve buna benzer ternel i§lernlerle raster kiitiik operator taraf~ndan etki

le§irnli olarak ternizlenrni§ olur. 

(2) Raster'dan Vektore DonUsUm 

Rasterdan vektore donli§lirn yaz~l~rnlar~n~n hernen hernen tlirnii RLE forrnat~n

da iki tonlu raster klitliklerini i§lerler. Donli§lirn genel olarak §u a§arnalardan 

olu§ur /18/. 
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- Rasterdan noktaya donli §lim , 

- Grafik detay yakalama, 

- Grafik detay donli§iimii. 

RLE klitliklerinde bir tarama hatt~ boyunca ardarda siyah piksellerin olu§

turdugu dizi "tarama c;izgisi detay~" olarak adland~r~hr. RLE klitiiglinde bir 

tarama c;izgisi detay~ (tarama c;izgi no., ba§lang~c; c;izgi piksel sat~r no. ve 

biti§ piksel sata no.) bilgileri De kayuhda. Donii§limiin ilk a§amas~nda 

her tarama c;izgisi detay~n~n ba§lang~c; ve biti§ piksel sat~r numaralar~ ras

ter veri s~n~r noktas~ olarak yorumlan~r ve bunlar al~narak tarama c;izgisi 

detay~n~n orta noktalar~ bulunur (~ekil-6). 

1 
I 

t 

I 
§ekil-6 Taramadan sonra raster veri 

Daha sonra ard~§lk tarama c;izgilerindeki tarama c;izgisi detaylar~nln yer

leri irdelenerek biti§ik alanlar kenar veri dizisi ad~ veri len diz~ler hal in

de gruplan~r. Bir tarama c;izgisi ijzerinde bir onceki tarama c;izgisine gore 

azalan veya c;ogalan saYlda tarama c;izgisi detayl tesbit edilen yerlerde dliglim 

oldugu anla§ll~r. Boylece "kenar veri yaplsl" ad~ alt~nda bir mantlksal yapl 

elde edilmi§ olur (~ekil-7). 

Kenar veri yapllarlndaki kenar veri dizileri kaynak materyal lizerindeki 

c;izgilerin, dolgu alanlar~n~n ve c;e§itli grafik sembollerin kenar c;izgileri

ni olu§turur. 1§te ikinci a~ama olan grafik veri yakalama i§lemi ile grafik 
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Kenor veri 
dizili 

~eki1-7 Kenar veri yap~s~ 

veri 

olarak birle§en kenar veri dizileri gruplan~rlar ve her grup i~in 0 gruptaki 

kenar veri dizilerinin genel ve istatistik cizellikleri (ornegin minimum <;ev

re dikdortgenleri, ~ekirdek koordinatlar~ vb.) hesaplan~r. 

U~iincU a~pUlada ise kenar veri dizisi gruplan ikiye ayr~l1r: 

- Minimum <;evre dikdortgeni kii~iik olanlar muhtemel nokta detaylara ait 

semboller olarak yorumlan~r ve bu kenar dizisi veri gruplar~ sembol/karakter 

tan~ma yaz~l~m~na gonderilirler. 

- Minimum <;evre dikdortgeni bliyiik olanlar <;izgi detaylar veya alan detay

larEl <;evre ~izgileri olarak yorumlan~rlar ve ilk a§amada hesaplanan orta nok

talar~ndan olu§an orta ~izgi vektorleri veya poligon vektorleri belirlenir. 

Geli§ml§ yaz~l~mlarda kesik kesik <;izgileri bile grupland~r~p ayn~ <;izgi 01-

dugunu tesbit etmek mutnkun olmaktad~r. Boylece raster veriler vektore ~evril

mi§ olur. 

(3) Karakter ve Sembol Tanlmlama 

Sembol veya karakter olmas~ muhtemel kenar dizisi veri gruplar~ once

den tan~mlanm~§ olan sembol ve karakterlerle geometrik olarak kar§~l~§t~r~l~r 

ve herbirinin hangi sembol veya karakteri (ornegin bir havaalan~ sembolUnli 

veya A harfini) gosterdigi tesbit edilir. Bu konuda kullandan algoritmalar 
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yapay zeka (artificial intelligence) yakla§~m~ ile §ekil tanlma (patern re

cognition) ~al~§malar~n~n katk~s~ ile her ge~en glin daha da geli§tirilmekte

dir /29/,/31/. 

(4) Vektor Editleme, Yapllandlrma ve Etiketleme 

Manuel say~salla§t~rma ile elde edilen vektorel grafik verilere gore, 

rasterdan vektore donU§tlirlilen grafik veriler orijinal ile ~ok iyi bir uyum 

gosterirler. Ancak yanl~§ mant~ksal birle§tirmeler (ard~§~k iki mlinhani \iz

gisinin birle§mesi), ~apak, kopukluk gibi nedenlerle ayr~ca vektore donli§tli

rlillirken veya karakter/sembol tan~mlamas~ yap~l~rken ~ozlimlenemeden kalm~§ 

veriler nedeniyle son bir vektorel editleme gereklidir. Bu vektorel editleme

ler otomatik veya etkile§imli olabilmektedir. Teknik olarak geometrik editle

meye dayal~d~r. Daha sonraki veri yap~land~rma (topoloji kazand~rma) ve eti

ketleme i§lemleri daha onceden a~~kland~g~ gibidir. 

Manuel say~salla§t~rma veya otomatik ~izgi izleme ile mlinhani say~salla§

t~rmada ylikseklik degerleri herbir mlinhani say~salla§t~r~lmadan once operator 

taraf~ndan verilebilir.Ancak mlinhani kal~plar~n~n raster taranmas~ ve vektore 

~evrilmesi ile elde edilen say~sal mlinhanilere ylikseklik degerlerinin atanrrla

s~ ayr~ bir ozellik gosterir. Bu ama~la haz~rlanm~§ programlar once ~izgile

rin mlinhani ko§ullar~n~ ta§~y~p ta§~mad~klar~n~ kontrol ederler. Etiketleme

den once ana ve ara mlinhaniler ayr~ katmanlarda toplan~rlar. Ana mlinhanilerin 

operator kontrolunda h~zl~ca etiketlenmesi i~in operator ekranda mlinhanileri 

kesen bir ~izgi i§aretler. Genelde tepeden yamaca dik inen bu ~izginin kesti

gi mlinhaniler program taraf~ndan tesbit edilir. Operatorlin verdigi bir ba§

lang~~ ve aral~k ylikseklik degerini kullanarak ~izgiyi kesen mlinhaniler + ve

ya - yonde otomatik olarak etiketlenir (~ekil-8). Etiketlenen mlinhani ~izgi

leri kesim noktas~ndan itibaren kendi i~inde kapan~ncaya kadar veya pafta ke

narlar~na ula§~ncaya kadar farkl~ renkte gorlintlilenir. 

~ekil-8 Otomatik mlinhani etiketleme 
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(5) GorUntU ls1eme 

G5ri.inti.i i§leme sadece si.irekli tonda gri veya renk kodlu veriler ic;in 

(jE'gil; mikrodensitometre verileri, video saYl.salla§t1.rma verileri ve LANDSAT, 

SPOT ve Airborne uzaktan algl.lama verileri ic;in uygulanan analiz tekniklerin

den olu§ur. Ortak karakteristikleri raster yapl. olan bu verilerden Co~rafi 

Bilgi Sistemleri ic;in anlarnll. veriler ti.iretebilrnek i.izere yapl.lan gori.inti.i i§

Ierne i§lemier dizisinin genel akl.§l. ~ekil-9 da gori.ilrnektedir /20/. 

~ekil-9 

Veri 

Toplama 

J 
un 

Ist.atistik 

Analiz 

GorUntUleme 

GorUntU 

Zenginle§tirme 

1 
Tematl.K 

Bilgi 

<;l.karma 

1 
B 

Sayl.sal Gori.inti.i 1§leme Genel 

I§ Akl.§l. 
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On istatistik analizlerde belli bir kapah poli?,on iC;inde veya tUrn go rUn

tUde tek veya C;ok degi§kenli istatistik parametreler hesapl an~r. Ortal ama .. var

yans, kovaryans, satandart sapma ve korelasyon gibi parametrelere dayal~ ola

rak histogramlar tilretilir., 

lkinci a§amada c;e§itli gorUntilleme teknikleri ile raster veriler ekran, 

C;izici ve yaz~c~larda gorilntUlenerek yorumlan~rlar. 

Uc;lincli a§amada gorilntli (piksel degerleri) a§ag~daki on i§lemlerden gec;i

rilir: 

* Radyometrik dlizeltme: Dedektor alg~lama hatas~, atmosferik etki, histog

ram dengelemesi, regresyon dengelemesi. 

* Geometrik dlizeltme: Koordinat transformasyonu ile konuma bagl~ enterpo

lasyon, yogunluk enterpolasyonu, C;oklu regresyon katsay~lar~ hesab~. 

Dordlincli a§amada gortintli zenginle§tirme yap~l~r. 

* Gortintli indirgeme ve bliyiiltme 

* Piksel deger kesiti 

* Kontrast zenginle§tirme (dogrusal, dogrusal olmayan) 

* Oranlama 

* Konuma bagl~ filtreleme (alc;ak ve yilksek frekansta) 

* Kenar zenginle§tirrne (Dogrusal ve dogrusal olmayan) 

* Ozel donli§limler 

- Temel bile§en analizi 

- Tekstilr donti§UmU 

Be§inci a§amada tematik bilgi tUretilir. Bu i§lemde en onemli bolUm s~n~f

land~rmad~r. Bu s~n~fland~rma sonucu detaylar (c;ogunlukla alan detaylar) sec;i

lerek c;evreleri vektorel poligonlarla tan~mlan~r. Bu vektorler (nokta, C;izgi 

ve poligon vektorleri) vektorel bir cografi bilgi sistemine aktar~lmak Uzere 

haz1rlanrn1§ olur. 

GorUntU i§lemede en onemli konulardan biri zaman boyutunda olan degi§iklik

liklerin analizidir. GorUntU fark1, gorUntti oranlama, s1n1fland1rma kar§11a§t1-

r11rnas1 ve degi§iklik vektorU analizi gibi analiz teknikleri ile degi§iklikler 

modellenerek yorumlan1r. 
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d. Deoerlendirme 

Raster tarama ile CBS donti§timti gerek slirekli tonda (fotograf vb.) gerek

se ~izgisel kaynak materyalin saY1salla§t1r1lmas1 i~in h1Zl1, duyar11 bir 

yontemdir. Kaynak materyalin kalitesi ~ok onemlidir; karto~rafik kalitesi 

dli§tik bir kaynak materyal duyar11g1 etkilemesinin yan1s1ra editleme i~in ~ok 

zaman gerektirmektedir. Ayr1ca renkli ka~1t haritalarda renk ayr1m1 ile saY1-

salla§t1rmada hala daha bir~ok sorun vard1r.Raster tarama yonteminin en onem

Ii dezavantaj1 ilk yat1r1m1n1n ~ok yliksek 01mas1d1r /23/. 

3. VtDEO KAYIT tLE CBS DONOSor.lO 

Video say1salla§t1r1c1lar "framegrabber" adl1 ozel bir analog-saY1sal do

nti§tlirticuye bag11 bir kameradan 01u§maktad1r /20/. 

"Framegrabber" video cihaz1ndan gelen (video kasette kayHl1 veya televiz

yond an gelen) NTSC veya PAL gibi bir formattaki analog sinyali a11r. Bu sin

yal uzerindeki renk bile§enlerini ve senkronizasyon bilgisini once bir sinyal 

tizerine kodlar. Daha sonra bu sinyaldeki senkronizasyon bilgisini ~1kar1r ve 

renkleri k1rm1z1. ye§il. mavi (RGB) bile§enlerine aY1r1r. Son olarak her renk 

kana11ndaki 8 bitlik video saY1salla§t1rma mekanizmas1 bu li~ analog renk sin

yalini say1sala ~evirerek manyetik ortama kaydeder veya an1nda bir grafik ek

randan (bu art1k bir televizyon ekran1 degil bilgisayar ekran1d1r) gorlintliler. 

l§lemcisi h1zl1 bir ~a11§ma istasyonunun ekran1nda hareketli say1sal film go

rlintusu bile elde etmek mlimkundur. SaY1salla§t1rma tek resim veya resim dizi

si (hareketli film) i~in yap11abilir. 

Video saY1salla§t1rma ile cografi veri top lama buglin i~in ~ok yayg1n 01-

mamakla beraber btiylik bir gelecek vaat etmektedir. 

Tek resim olarak hava fotograflar1n1n kullan1lmas1 ile yepyeni boyutlar 

kazanmas1 ve bu teknolojinin soft-copy fotogrametri olarak gelecekte yerini 

almas1 beklenmektedir. 

4. UZAKTAN ALGILAMA tLE CBS DONOSOMO 

Bu bollimde Uzaktan Alg11ama ve Say1sal Goruntli i§leme konular1 Cografi 

Bilgi Sistemleri a~1s1ndan birer veri kaynag1 olarak degerlendirilecek ve da

ha onceki CBS donli§tim tekniklerine oranla 0zet bilgi aktar1lacakt1r. Bu neden

Ie de kaynak materyal. donan1m. yaz1l1m. i§lemler. hata ay1klama ve veri yap1-

land1rma ayr1nt1lar1na girilmeyecektir. 
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Tarama ile uzaktan alg11ama pek~ok bak1mdan birbirine benzer dU§lincelere 

dayan1r. Taramada genelde yapay bii 1§1k kayna~1 kaynak materyal lizerinde yan

s1t111rken uzaktan alg11amada alg11aY1c1 pasiftir ve objeden (yerylizlinden)ya

Y11an enerjiyi alg11ar (§ekil-lO). As11nda havadan ~ekilen fotograflarda dar 

bir band geni§li1!;inde (gorlinen 1§1k:0.4-0.9 mikrometre) fotografik emlilsliyon 

lizerine optik alg11ama olarak dli§linlildliglinde birer uzaktan alg11ama verisiola

rak yorumlanabilirler. Nitekim bu fotograflar daha sonra slirekli tonda raster 

tarand11!;1nda yine ayn1 saY1sal gorlintli i§leme teknikleri ile i§lenmektedir. 

§ekil-10 : Yerylizlinden yaY11an enerji 

Hava fotograflar1 bir kenara b1rak111rsa uzaktan alg11ama verilerinin kay

nag1 (§ekil-10) da gorlildli1!;li gibidir /20/. 

Gline§ enerjisinin bir bollimU yerylizeyi taraf1ndan yans1t111r ve bir bolli

mli ise sogurulur. Sogurulan bu enerji daha sonra volkanizm.gibi yer i~i olay

lar1 ile ve insan yap1s1 faaliyetlerin sonucu ortaya ~1kan enerji ile birlik

te yaY111r. Yerden yaY11an bu enerji uydu, u~ak vb. platformlara yerle§tiril

mi§ alg11aY1c11arla saptanarak pikseller halinde say1sal degerlere donli§tlirlil

mektedir. 

Cografi Bilgi Sistemleri i~in cografi veriye donli§tlirulmek lizere alg11ama 

tekni1!;i ile toplanan veriler alg11aY1c11ar1na gore a§a1!;1daki gruplar alt1nda 

incelenebilir. 

* LANDSAT MSS 

* LANDSAT TM 

* SPOT 

* Airborne MSS 
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Bunlardan ilk U~U LANDSAT ve SPOT uydu platfo~lar1na yerle§tirilmi§ al

g1laY1c1lard1r. Bunlardan elde edilen ~ok bant11 gorUntUlerin ~e§itli ozellik

leri (Tablo-l) de topluca gosterilmektedir. 

64 ayr1 gri tonu kodlar1n1 i~eren ~ok bant11 taraY1c1 (MSS:Multi Spectral 

Scanner) verileri 1:1 000 000 ve 1:250 000 ol~ekli ka~1t bask1lar veya 4 bant-

11, yer kontrollu veya yer kontrolsuz manyetik teypler halinde sunulmaktad1r. 

256 ayr1 gri tonu kodunu i~eren Tematik HaritalaY1c1 (TM: Thematic Mapper) 

verileri ise 1:500 000 ve 1:250 000 ol~ekli filmIer; 1:500 000, 1:250 000 , 

1:25 000 ve 1:50 000 ol~ekli kag1t bask1lar veya 1-7 bant11, yer kontrollu ve

ya yer kontrolsuz manyetik teypler halinde sunulmaktad1r. 

256 gri tonu kodlu SPOT HRV (High Resolution Visible) verileri ise stere

oskopik veya mono film veya kag1t bask1lar halinde ya da manyetik teyp Uzerin

de sunulmaktad1r. 

ge§itli elektromanyetik bantlarda toplanan bu veriler ~e§itli tekniklerle 

i§lendiginde: 

- Planimetrik (xy) konumu, 

- Topografik/batimetrik (z) yUksekligi, 

- Obje rengi, 

- Bitki klorofil sogurma karakteristikleri, 

- Bitki ortUsU biokUtlesi, 

- Bitki nem i~erigi, 

- Toprak nem i~erigi, 

- Is1 ve 

- YeryUzeyi dokusu 

ba§ta olmak Uzere zengin biofizik bilgiler tUretilebilmektedir. 

U~aklara yerle§tirilen ~ok bantl1 taraY1c11arla da ayn1 verileri toplamak 

mUmkUn olmaktad1r. Bu durumda u~u§ yUksekli~ine gore yerdeki piksel boyutu de

gi§mekte ve ayn1 zamanda taranan §erit p,eni§li~i azalmaktad1r. U~u§ yUksekli

gine bag11 olan bu degi§kenler Tablo 2'de gosterilmektedir. 

LANDSAT -TM, LANDSAT-MSS, SPOT-HRV ve U~akta MSS verileri gene Ide raster 

yap1dad1r. Bu veriler 2.c.(5). paragraf1nda k1saca s1ralanan say1sal gorUntU 

i§leme (D1P:Digital Image Processing) teknikleri ile i§lenerek bunlardan ras

ter veya vektor formda bir~ok cografi veri tUretilmektedir /9/. 
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Yerden U~u§ piksel Tarama §eridi 

Yliksekligi (m) Boyutu (m) Geni§liv.i (m) 

1000 2.5 1860 

2000 5.0 3720 

4000 10.0 14880 

16000 40.0 29760 

50000 125.0 93000 

Tablo-2 U~akta MSS piksel boyutu ve tarama §eridi geni§li~i 

Glinlimlizde CBS yaz1l1mlar1 giderek artan oranda bu uzaktan alg1lama kay

nak11 cografi verileri ithal edebilmektedir. ~linkli ozellikle tematik ama~11 

~a11§malarda alan detaylar1n toplanmas1 i~in kli~lik ol~eklerde etkin ve ekono

mik bir yontem durumundad1r. Onlimlizdeki Y1llarda lizerinde ~a11§1lacak konular

dan birisi de CBS lerden DIP lere veri aktar1m1 olacakt1r /19/. 

5. FOTOGRAMETRIK YONTEMLERLE CBS DONOSOMO 

Bu bollimde de Fotogrametrik saY1sal veri top lama konusu CQgrafi Bilgi Sis

temleri a~1s1ndan bir veri kaynag1 olarak de~erlendirilecek; kaynak materyal, 

donan1m, yaz1l1m, i§lemler, hata aY1klama ve veri yap11and1rma konular1 ayr1n

t11ar1na girilmeksizin a~1klanacakt1r.· 

Cografi Bilgi Sistemleri i~in fot6grametrik yontemle veri toplamada kay

nak materyal olarak stereo hava fotograflar1 veya stereo SPOT gorlintlileri kul

lan11maktad1r. 

Tipik bir fotogrametrik say1sal veri toplama konfiglirasyon (analitik Ste

reo K1ymetlendirme Cihaz1) §ekil-ll de gorlilmektedir. 

Buradaki bi1gisayar, bir grafik ~a11§ma istasyonu. bir mini bi1gisayar, 

hatta bir ki§isel bi1gisayar olabi1ir. Mini bi1gisayar oldu~unda birden faz-

1a ana1itik stereo k1ymet1endirme cihaz1n1 ve ~evre birim1erini beraberce des

tek1eyebilir. §eki1de gorli1en tipik ~evre birim1erine ek olarak otomatik ~~

zim masalar1, list gorlintli (superim position) sistemi, ikinci bir grafik veya 

CRT ekran CCD kamera i~in optik port ve bilgisayar ag1 birim1eri konfigliras

yona ek1enebi1ir. tki boyutta hareket eden fotogrametrik cursor yerine x ve 

y hareket ~ark1ar1da ku11an11abilmektedir. 
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0000 
Tablet O[JJOODO 
Menu c=:::J 0 

Stero 
Goriintiileme 
Sistemi 

Bilgisayar 

01 Grofik 

Ekron 

- - ---

Duyorh Menu 

Yiizeyi 

$eki1-11 Fotograrnetrik say~sa1 veri top1arna 

konfiglirasyon 

Buglin yayg~n olarak ku11an~lan ana1itik stereo k~yrnet1endirrne eihaz1ar~

n~n tipik oze11ik1eri aras~nda §un1ar say~labi1ir. 

- Gorlintli1erne rnod1ar~ 

- 01<;li rnarkaS1 

- Bliylitrne 

- Ay~rrna glieli 

- Duyarl~k 

- Resim boyutu 

- 01<;rne h~z~ 

Ortostereo. Pseudostereo. sa~ dlirblin, 

sol dlirblin. 

10 - 200 rnikrornetre 

4.sx - SOx 

1 rnikrornetre 

2 mikrometre 

24x24 em veya 24x33 em 

30 - 35 rnm/sn. 

Fotogrametrik k~ymetlendirrne eihazlar~n~n ana10gtan analiti~e ge<;i§inden 

sonra fonksiyone1 olanaklarda olduk<;a h~zl~ bir geli§me gozlenrni§tir ($ekil-

12) /1/. 
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Analog cihazlarda fotogrametrik stereo klymetlendirme ile toplanan ol~li

ler mekanik aktarma organlarl ile anlnda ~izim masaSlna analog sinyaller ola

rak gonderilmekteydi (~ekil-l2.a). Daha sonra mekanik aktarma aletlerininye

rini bir mikrobilgisayar alml§ ancak ol~liler depolanmakslzln anlnda ~izdiril

mi§tir (~ekil-l2.b). Stereo klymetlendirme cihazlnda toplanan X,Y,Z ol~lileri

ni once diskte depolanmasl daha sonra ~izdirilmesi i~in daha gli~lli mini bil

gisayar kullanllml§tlr (~ekil-l2.c). Bir sonraki a§amada ise diskte toplanan 

verilerin etkile§imli olarak editlenmesi, etiketlenmesi olanaklarl sa~lanm1§

tlr (~ekil-l2.d). Buglinkli analitik klymetlendirme cihazlarlna birde list go

rlintli monitorti eklenmi§ ve boylece §imdiye kadar sadece bir girdi birimi olan 

stereo klymetlendirme cihazl (optik birim) artlk hem girdi hemde ~lktl birimi 

haline gelmi§tir. Dtirblin i~indeki ti~ boyutlu fotogrametrik modelin listline disk

teki grafik klitliglin farkll renklerle oturtulmasl klymetlendirme slraslnda iz

lenen ~izgiyi gorebilme. kontrol, revizyon gibi bir~ok yeni olana~l sa~laml§

tlr (~ekil-l2.e). 

Bugtinkli bir donanlm platformu tizerinde geli§tirilen yazlllmlar, bir ~ok 

fonksiyonu yerine getirebilmektedirler. Bu fonksiyonlar araslnda ba§llcalarl 

§unlardlr: 

- Alet kalibrasyonu, 

- Parametre ve yer kontrol noktasl giri§i. 

- Yoneltme, 

- Detay veri stoklama, 

- Mono klymetlendirme, 

- Ytikseklik saylsalla§tlrma, 

- Saylsal ylikseklik modeli ttiretme, glincelle§tirme ve i§leme, 

- Profil ol~me, 

- Mlinhani hesabl, profil hesabl, 

Etkile§imli editleme, etiketleme, metin yerle§tirme, 

- Off-line ~izim. 

Fotografik yontemle toplanan detay verileri vektorel formda ve spaghetti 

yapldadlr. Spaghetti yaplda gortilen kopukluk, ta§ma, bo§luk ve listliste binme 

(undershoot, overshoot, gap, sliver) gibi geometrik sorunlar etkile§imli edit

lerne ile giderilse dahi CBS'ye aktarlldlktan sonra yapllandlrllmalarl ve dti

~Um kenar yaplya ~evrilmeleri gerekir. Fotogrametrik yontemle toplanan buvek-



torel verilerin harita saY1salla~t1rma ile toplanan vektorel verilerden en 

onemli fark1 li~ boyutlu(x,y,z, li~llilerinden olu~an vektorler)olmalar1d1r/4/. 

Fotogrametrik yontemle toplanan bu verilerin bir diger onemli ozelligi de 

duyarhg1du. 1: 25 000 ol~ekli bir haritamn B duyarhk s1mf1nda(±12.5--25 m) 

oldugu varsay111rsa, alt11k deformasyonlar1 da iyi giderilmek suretiyle ra~ter 

tarama ile ancak harita lizerindeki kadar duyar11 bir veri elde edilebilir.An

cak buglinkli fotogrametrik 'k1ymetlendirme cihazlar1ndan resim ol~egine ve ale

tin duyarhg1na bagh olmak kayd1yla detaylar ornegin ± 1m gibi bir duyarhk

ta saY1salla~t1r11abilmektedir. 

Cografi Bilgi Sistemleri i~in fotogrametrik yontemle veri toplaman1n bir 

diger avantaj1 ise daha glincel bilgileri toplayabilme olanag1d1r. 

Fotogrametrik k1ymetlendirme S1raS1nda veya sonradan editleme S1raS1nda 

toplanan verilere belli bir detay kodlama kataloguna uygun etiketleme yap111r 

ve ~izgi karakteristikleri (Spline, Polinom vb.) belirtilebilir. Sonu~ta elde 

edilen belli bir formattaki grafik klitlik format donti~limlinden sonra CBS ye ak

tar111r. 

Bu bollimli tamamlamadan once yak1n gelecekte olduk~a yayg1nla~mas1 beklenen 

iki fotogrametrik say1sal veri toplama yonteminden soz etmekte yarar vard1r. 

Bunlardan fototarama yonteminden 2.b paragraf1ndan soz edilmi~tir. Tek 

hava fotograf1n1n kli~lik piksel boyutlar1 (7.5 mikron, 12.5 mikron) ile raster 

taranmas1, elde edilen gri kodlar1n1n bolgeye ait say1sal arazi modeli ile 

rektifikasyonu ve sonra saY1sal gorlintli i~leme yontemi ile i~lenmesi bi~imin

deki bu yontemin giderek yayg1nla~mas1 beklenmektedir. 

Bliylik potansiyeli olan diger bir geli~me "soft-copy fotogrametri" konusu

duro Stereoskopik resim ~iftinden optik olarak li~ boyutlu model olu§turma ye

rine bu yontemde res imler once CCD kamera ile raster taranmakta ve bu raster 

gorlintli ~ifti polarizasyon ile bir renkli grafik ekranda ayn1 anda gorlintli

lenmektedir. Bu gorlintliye ozel bir gozllik ile bakan operator grafik ekranda 

li~ boyutlu arazi modelini gormektedir. Ol~li markaS1 yerine kullan1lan ekran 

cursor'u ile k1ymetlendirme yap11maktad1r. Onlimlizdeki y11larda bu konuda bU

ylik geli~meler beklenmektedir. 

6. eOGRAFt VERtLERtN DOGRUDAN ARAztDE TOPLANMASI 

Birinci bollimde Cografi veriler mant1ksal tiplerine gore konum verileri, 

oznitelik verileri ve topolojik veriler olarak s1n1fland1r11m1§t1. Bunlardan 

topolojik verilerin sonradan tliretilebilecegi belirtilmi~ti. Klasik harita-
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larda ~ok saylda oznitelik verisini gosterebilmek i~in sembolle§tirme olanak

larl slnlrlldlr. Bu nedenle klasik haritalar Uzerinde ancak slnlr]l saylda 

Hznitelik gosterilebilir. DolaYlslyla bir~ok oznitelik bilgisini haritalardan 

okuyarak toplamak olanakSlzdlr. Diger taraftan oznitelik bilgilerinin hava fo

tograflarlndan toplanmasl da yorumlama zorluklarl nedeniyle Slnlrlldlr. Bu ne

denle Hznitelik verilerinin ~ogunun arazide toplanmasl gerekir. BIl konu (7)pa

ragraflnda alfasaYlsal bilgi giri§i olarak a~lklanacaktlr. 

Araziden do!S;rudan konum verisi toplaYlp CBS ne aktarmada lse bugUn i~in 

iki ayrl olanak vardlr. 

- Total Station 

- GPS 

a. Total Station 

Redef olarak yansltlcl prizmalar kullanan total station aletleri asllnda 

elektronik takeometre veya teodolitler ile elektronik uzakllk ol~erlerin bir 

elektronik kaYlt cihazl ile birlegtirilmesinden olu§urlar (§ekil-13). 

§ekil-13 Total station aleti 

Total station aletlerinde yansltlcl prizmaya yapllan yatay a~l, du§ey a~l 

ve egik kenar Hl~uleri elektronik olarak bir kaYlt cihaZlna kaydedilir. 500 -

1000 noktanln kaydlnln yapllabildigi bu cihazlar daha sonra bir bilgisayara 
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genellikle RS232 portundan baglanu ye qle;ii kiitiigii.bir transfer programl ile 

bilgisayara aktan1l.r. Genellikle ASCII .. kodlu vebelli bir formatotaki bu kii- ° 

tiikler once bir format donii§iimiinden gee;irilir ve bir koordinat geometrisi 

(COGO) yaZ111ml ile prizma noktalanm,n iie; boyutta koordinatlan hesaplana

bilir. Daha sonra bu COGO kiitiikleride donii§iim programlan ,yard1m1yla Cogra

fi Bilgi Sistemine aktanl1r /30/. 

b. GPS den CBS ye Veri Aktarlml 

GPS Jeodezik bir olC;ii araC1 oldugu kadar, hatta belki daha yayg1n olarak 

bir navigasyon araCld1r. GeoResearch, Inc. isimli bir firman1n gere;ekle,§tir

digi entegrasyonla GPS verilerinin an1nda bir CBS ne aktar1lmas1 mlimklin ola

bilmektedir 1151. Bu sistemde bir Trimble Pathfinder GPS al1C1s1 dogrudan 

bir dizlistli bilgisayanna ba~lanarak bir araca monte edilmi§tir. Bu bilgisa

yar ESRI'nin ARclINFO CBS yaZ1l1m1. ve entegr~syonu sa~layan GeoLink yaZ1l1m1 

yiiklenmi§tir. Arac; ilerlerken belliaral1klarla (ornegin 1 saniye aral1klar

la) al1nan GPS konum olc;iileri dogrudan ARclINFO klitliklerine aktar1lmakta ve 

diziistii bilgisayar ekran1nda daha onceden var olan grafik klitlikle birlikte 

gorlintlilenebilmektedir. Boyleceadeta tiim yerylizeyi bir saylSalla§t1rma ma

sasl bu ara<; da bir cursor yerine gee;mektedir. Al1nan sonu~lar duyarll.k ae;l

slndan oldukC;a olumludur. Ustelik ARc/INFO'nun dliglim-kenar yap1s1 ve ol~li 

an1nda oznitelik bilgi de girilebilmesi bir C;ok olanak yaratmaktad1r. Yol 

haritalann1n revizyonu. navigasyon vb. bir ~ok uygulamada kullan11mas1bek

lenen bu sistem gelecekte yepyeni ufuklar ae;abilecek potansiyeldedir. Hatta 

GPS anteninin bir.prizma gibi arazi ylizeyinde dola§t1nlmaS1 ile takeometrik 

al1m tarZlnda veri toplama dahi miimklin olabilecektir 139/. 

7. ALFASAYISAL B1LGI GIRIS1 

a. Kaynak Materyal 

Cografi Bilgi sistemlerine girilecek olan grafik olmayan bilgilerin (5z

nitelik bilgilerinin) c;ok bliylik bir k1sm1' kag1t formlar lizerinde yaz1l1d1r. 

Bunlar1n veri kayd1ndan once gozle kontrolunda yarar vard1r. 

b. DOnanlm, Yazl1lm ve lslem 

Bir bilgisayara bagl1 alfasaY1sal terminal ve bir editleme yaz1l~m1 gra

fik olmayan bilgi giri§i ic;in yeterlidir. Yerinde bilgi kayd1 ic;in buglinkii 

el bilgisayarlar1 veya diziistli bilgisayarlar bliylik avantajlar saglamaktad1r. 

ASCII veya EBCDIC karakterler olarak girilen alfasay1sal bilgiler daha sonra 

grafik verilerle ili§kilendirilmek lizere CBS 'nin kurulacag1 bilgisayara trans-
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fer edilir, Bir veri giri~ operat5rUnUn ortalama hlZ~ saatte 12000 tu§tur, 5z

nitelik degerlerinin belli kodlarla i~adesi girilecek veri hac~ni azaltlr,5z

nitelik verileri Yl~ln kUtUkler halinde hazlrlanlp grafik veriler1e yl~ln ola

rak ili§kilendirilebilece~i gibi ekran ba§lnda etkile§imli olarak da ili§kilen

dirilebilir, Bu arada yazlll!baslil dokUmanlarln taranarak karakter1erin yapay 

zeka yontemleri ile tanlmlanmaSl yonUnde ~all§malar henUz ~ok mUkemmel sonu~

lar vermemekle beraber bu alanda hergUn biraz daha ilerleme sa~lanmaktadlr, 

c, Hata AYlklama 

Bir veri giri§ operatorUnUn ortalama binde U~ veya dort hatall tu§ basabi

lece~i dikkate allnarak kontrol mekanizmalarl geli§tirilmelidir, Gerekirse ikin

ci bir kez girilerek iki kUtUk kar§lla§tlrllmalldlr, Detay ve oznitelik kodla

ma katalogunda ozniteliklerin alabilecegi degerler birer deger listesi veya de

ger arallgl olarak tanlmlanml§sa. bunlar once den sisteme girilerek formatll ve

ri giri§i SlraSlnda kat alogIa kar§lla§tlrma yapllabilir, 

d, Degerlendirme 

Alfasaylsal oznitelik bilgilerinin giri§i ~o~u CBS projesinde onemsenmemek

Ie beraber, yUksek maliyeti dikkate allnarak, etkin yontemler kullanl1malldlr, 

8, SAYISAL COGRAFI BILGI KOTO~O ITHALI 

Cografi Bilgi Sistemi ve Saylsal Harita Uretimi uygulamalarl giderek yay

glnla§tlk~a, her ge~en gUn Uretilen saylsal cografi bilgi kUtUkleri de artmak

tadlr, Co~rafi bilgi toplamanln en ucuz yolu belli bir bolgede daha once Ure

tilmi§ olan co~rafi bilgi kUtUklerin teyp, disket vb, off-line ortamlarda veya 

bilgisayar aglarl Uzerinden on-line olarak transfer etmektir, Ancak co~rafibil

gi kUtUklerinin ozellikleri i~in ne yazlk ki etkin bir standardizasyona ula§l

lamaml§tlr, Uretilen saYlsal cografya bilgisi kGtUkleri bir~ok baklmdan birbir

lerinden farkll1a§maktadlrlar, Bu farkl111klar; 

- Detay ve oznitelik slnlflandlrmasl ve kodlamasl, 

- Cografi veri yaplsl ve geometrik ozellikler, 

- Sembolizasyon ve 

- Transfer formatll konularlnda yogunla§maktadlr, 

Genelde her CBS'nin kendisine ozgU bir i~ formatl vardlr. Bu formattaki 

bir CB kGtUgU ancak yine aynl CBS yazl11ml taraflndan okunabilir (§ekil-14.~) 
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Farkil CBS yazlilmlarl araslnda CB klitU~U dep,i§imi i~in ise bazl ara degi§im 

formatiarl tanlmlanml§tlr. r.o~u "ne Facto" (Zoraki) standart durumunda olan 

bu formatlarln hemen hemen tUmU firmalar taraflndan tanlmlanml§tlr. Ba§ta A. 

B.D. oimak Uzere kurumlar taraflndan da tanlmlanml§ olan standartlara rastIan

maktadlr. Son ylilarda ise uluslararasl kurulu§larda yogun bir transfer for

matl standardizasyonu gorUlmektedir. Buna gore CBS yazlilmlarl herbir forma

ta ozel transfer programlarlnl da i~ermek zorundadlr /36/. 

a; 

Transfer 
b. CBS ~ Programl 

A A-T 
T-A 

$ekil-14 

• 
Transfer 
Formatlnda 
KUtUk 

.. 
Transfer 
Programl 
B-...,T 

T-B 

Aynl ve farkil CBS yazlilmlarl 

araslnda klitlik transferieri 

~ CBS 
B 

B~glin i~in dlinyada en yaygln olan CB klitligli veya CADD (Computer Assisted 

Design and Drawing: Bilgisayat Destekli Tasarlm ve ~izim) klitligli formatlarl 

a§aglda listelenmi§tir. 

Vektor CADD kUtUkleri 

AutoCAD (DXF) , Calcomp, COGO, IGDS, IGES, ISIF, Medusa 

Vektor CBS kUtUkleri 

ARC/INFO, DIGEST, DLG, DMA/DFAD, EDBS, GlRAS, MOSS, PHODAT, PTOS, PLANIMAP, 

SCS, SICAD, SCS 

Raster/Matris/GorUntU kUtUkleri 

ADRG, DCW, DMA/DTED, DTM/DEM, ERDAS, GRASS, GRID(SVF/MVS), ISM, LANDSAT

TM, LATTICE, ~IADS, SPOT, SRG 

CBS yazlilmlarlnln olabildi~ince ~ok saylda formatta iki yonlli (ithal/ih

rac) degi§im yapabilmesi aranan bir ozellik haline gelmi~tir. 
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9. SONUC 

Bilindigi gibi Cografi Bilgi Sistemlerij Bilgisayar Destekli Tasar1m,Bil 

gi~ayar Grafikleri, Bilgisayar Destekli Kartografya. Bl~me Bilgisi, Fotogra

metri, Uzaktan Alg1lama ve SaY1sal GBrUntU i§leme disiplinlerindeki teknikve 

kavramsal geli§imin bUtUnle§tirilmesi sonucu ortaya ~1km1§t1r. SaY1lan bu di

siplinlerden herbiri kendi amaC1na yonelik bir veri toplama tekni~ine a~1r11k 

vermektedir. Oysa dogal kaynaklar1n envanteri, planlama, altyap1 yonetimigibi 

~ok yonlU bilgilerin birlikte i§lenmesini gerektiren CBS uygulamalar1 i~in bir 

~ok kaynaktan toplanan bilgilerin birle§tirilmesi gerekmektedir. Birbirinden 

~ok fark11 ozelliklerdeki cografi verileri ayn1 CBS ortam1nda kullanabilmek 

i~in her§eyden once standartlar1n tan1mlanmas1 gerekir. CBS'lerden yayg1n ve 

etkin bir yarar sa~lamak Uzere en aZ1ndan §u 5 konuda standardizasyona gerek

sinim duyulmaktad1r. 

* S1n1fland1rma standard1 : Detay ve oznitelik kodlama, 

* Cografi veri yap1s1 ve geometrik standartlar, 

* Duyar11k standard1, 

* Gosterim standard1 : Sembol katalogu, 

* Degi§im format1 standard1. 

Son olarak belirtilmesi gereken bir ba§ka husus da CBS'den beklenenlerin 

elde edilebilmesi i~in ~ok titiz bir analiz ve tasar1m ~a11§malar1n1n gerek

liligidir. 

Gittik~e artan bir ag1r11kla vurgu1and1g1 gibi 1990'11 y1llar Co~rafi Bil

gi Sistem1eri §emsiyesi a1t~nda entegrasyon y111ar1 olacakt1r /11/. 
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