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ÖZ
Landsat 7 ve 8’in, Aster’in ve Sentinel-2A’nın multispektral görüntüsü litolojik, yapısal, hidrotermal ve
mineralojik alterasyon haritalamasında iyi sonuçlara sahiptir. Bölümleme ve görüntü sınıflandırması,
görüntü işleme alanında en önemli işlemlere izni olan ve birbirini tamamlayan iki adımdır.
Bu bağlamda, bu çalışma yüzey jeolojik haritalarının, hidrotermal alterasyonların ve çizgiselliklerin
oluşturulması için bölümleme ve sınıflandırma algoritmalarının potansiyelini değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. Sentinel 2A’nın iyi çözünürlüğü (10m) göz önüne alınarak, üç görüntü: (11/12;
11/2; 11/8), 12.8.2, ana bileşen 1, 2 ve 3 (11.12.2), jeolojik haritalama ve ardından madencilik
araştırması için beş algoritma ile işlenmiştir (K-Means, Isodata, havza, verimli grafik tabanlı
görüntü bölümlemesi, eşikleme). Çalışma, 1) Havza algoritmasının topografik ve hidrolik çalışmalar
için kullanılabileceğini, jeolojik ve madencilik altyapılarının hazırlık aşamasında çok faydalı
olabileceğini; 2) eşik bölümlemesinin her bir görüntüyü ikiye böldüğü için jeolojik ayırım açısından
iyi sonuçlar vermediğini; 3) etkili eşikleme ve grafik tabanlı görüntülerin bölümlemesi için aynı
şeyin geçerli olduğu; 4) Isodata ve K-Means algoritmalarının jeolojik ayırım açısından iyi sonuç
verdiğini göstermiştir.
ABSTRACT
The multispectral image, of Landsat 7 and 8; Aster and Sentinel-2A, has good results in lithological,
structural, hydrothermal and mineralogical alteration mapping. Segmentation and image
classification are two complementary steps as they are allowed the most important operations in the
field of image processing. In this sense, this work aims at evaluating the potential of segmentation
and classification algorithms for the generation of surface geological maps, hydrothermal
alterations and lineaments. Given the good resolution of the Sentinel 2A (10m), the three images,
(11/12; 11/2; 11/8), 12.8.2, main component 1, 2 and 3 (11.12.2), processed by five algorithms
(K-means, Isodata, watershed, efficient graph-based image segmentation, thresholding) for
geological mapping and then mining exploration. The study displayed that 1) Watershed algorithm
can be used for topographic and hydraulic studies, it can be very useful in the preparation phase
of geological and mining infrastructures; 2) threshold segmentation does not give good results in

Atıf bilgisi: El Atillah, A., El Atillah, M., El Morjani, Z.E.A., El Fazazy, K., Souhassou, M. 2021. Segmentation and classification algorithms
applied to sentinel-2A images for geological mapping: case of the Al Glo’a sheet (1/50000), Morocco. Bulletin of the Mineral
Research and Exploration 166, 113-125. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.864492
*Başvurulacak yazar: Abdessamad EL ATILLAH, elatillah@gmail.com
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terms of geological discrimination since it divides each image into two parts; 3) the same thing for
the effective thresholding and segmentation of graph-based images; 4) The Isodata and K-means
algorithms show good geological discrimination.

1. Giriş

2. Jeolojik Ortam (Test Alanı)

Yeni Fas Madencilik Kuralları, Kanun 33-13,
maksimum 2.400 kilometre karelik bir alana sahip
arama izninin getirilmesi ve araştırma ruhsatının
birleşmesi yoluyla maden kaynaklarının geniş alanda
arama ve araştırılması için fırsatlar sağlamıştır.

Al Glo'a paftası (1/50000), Güney Doğu Fas'taki
Merkezi Anti-Atlas'a ait Bou Azzer El Graara'nın
Prekambriyen alanının bir parçasıdır. Bu alan (Şekil
1), hakkındaki çalışma pan-Afrika zinciri ile ilgili
bilgilerimizin gelişmesine büyük katkı sağlayan çok
önemli bir alandır. Prekambriyen, iki bitişik masif,
Bou Azzer ve El Graara boyunca yüzeylenir ve Anti
Atlas'ın büyük çarpışması boyunca uzanan Variskan
antiform yapısını takip eder (Choubert, 1947). Bou
Azzer-El Graara alanındaki Prekambriyen bölgeleri,
biri metamorfik, diğeri metamorfik olmayan ve ilkinin
üzerinde uyumsuz olan iki büyük gruba ayrılabilir
(Oukassou, 2013).

Multispektral görüntü (Landsat 7, Landsat 8 ve
Aster) işleme genellikle lito-yapısal haritalamada iyi
sonuçlara sahiptir. 10 m çözünürlüklü Sentinel 2A
görüntüsü, litolojik, yapısal ve hidrotermal alterasyon
verilerini birleştirerek mineral potansiyeli olan
alanların haritalanmasında büyük kapasiteye sahip
olduğunu göstermiştir.
Bu çalışmanın amacı, yüzey jeolojik haritalarının,
hidrotermal alterasyonların ve çizgiselliklerin
oluşturulması için bölümleme ve sınıflandırma
algoritmalarının potansiyelini değerlendirmektir.
Bu alanlar, Al Glo'a paftasının (1/50000) jeolojik
oluşumlarının
fizikokimyasal
ve
madencilik
özelliklerini belirlemek için geleneksel madencilik
araştırma yöntemleri üzerine bir çalışmanın konusu
olabilir.

Toniyen, Kriyojeniyen ve Alt-Orta Ediyakaran
arazileri (Prekambriyen II2 ve II3), Al Glo'a paftasının
merkezinde yüzeylenir (Şekil 2) ve bunlar daha sonra
başka yerlerde, Üst Ediyakaran’ın (Ouarzazate Grup)
volkano-sedimanter örtüsüyle ve daha sonra Alt
Paleozoyik sedimanter ile kaplanır (Soulaimani vd.,
2013).

Şekil 1- El Graara - Bou Azzer alanının harita diyagramı (Maacha vd. 2014’ten düzenlenmiştir).
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Şekil 2- Çalışma alanının lokasyonu; a) Fas’ın dünyadaki konumu, b) Al Glo’a paftasının Fas’taki konumu, c) Çalışma alanının jeoloji haritası
(Al Glo’a paftası, kırmızı dikdörtgen, 1/500000) (Soulaimani, vd. 2013’den düzenlenmiştir).

3. Gereç ve Yöntem
Bölümleme ve sınıflandırma iki tamamlayıcı
adımdır: Bölümleme, bir görüntüyü oluşturan öğelerin
ayrılmasından oluşurken, sınıflandırma, görüntünün
her bir öğesinin veya bir kısmının hangi kategori
veya sınıfa ait olduğunu tanımlamadır. Jeolojide,
kategoriler veya sınıflar, denetimli sınıflandırma
durumunda önceden bilinir.
Görüntü bölümleme, görüntü işleme alanındaki en
önemli işlemlerden biridir. Amacı, pikselleri önceden
tanımlanmış kriterlere göre bir araya toplamaktır.
Böylelikle pikseller görüntünün bir bölümünü
oluşturan parçalar halinde gruplandırılır. Örneğin bu,
sınıfların sayısı ikiye eşitse nesneleri alttan ayırmak
olabilir; buna ikilileştirme de denir (Maarir vd.,
2014). Bu işlemin amacı, görüntüyü segment adı
verilen homojen alanlar içerisinde sınıflandırmaktır.
Böylece, bir görüntünün bölümlere ayrılması,
kullanıcı veya başka bir görüntü işleme işlemi için bir
anlamı olan şekiller veya alanlar bulmayı mümkün
kılar (Dupas, 2009). Kullanılan yöntemler kontur
tespiti, eşik, histogram, bölge bazlı yöntemler ve
havza dönüşümüne dayanmaktadır (Khan, 2014). Bu
teknik iki önemli yaklaşıma dayanmaktadır: yaklaşma
bölgeleri ve yaklaşma konturları veya sınırı; daha az
önemli başka yaklaşımlar da vardır: Mumford Shah,

deforme olabilen modeller, seviye setleri ve Markov
alanları (Vialard, 2018). Burada bu temayla ilgili
birkaç algoritma mevcuttur.
Bir bölümleme, test edilen kritere göre bir bölgenin
homojen olup olmadığını gösteren bir homojenlik
öngörüsü P: R → {doğru, yanlış} parametresi ile
ifade edilir. Dayanağın tutarlı olması için, homojen
bir bölgenin her bir alt kümesinin homojen olması
gerekir. Böylelikle bir bölümleme algoritması, bir P
dayanağı ve bir görüntü parametresi ile ifade edilir.
Bu, görüntünün homojen bölgelerdeki bir bölümünü
döndürür (Pavlidis, Horowitz ve Theodosios, 1976).
Bir P dayanağı için bir I görüntüsünün homojen
bölgelerde bölütlemesinin, I’nın R bölmesi olması şu
şekildedir:
1. I =∪r∈Rr
2. ri ∩ rj = ∅ bütün ri, rj ∈ R2, i ≠ j için.
3. P(r) = doğru, bütün r ∈ R için.
4. P ri ∩ rj = yanlış, bütün ri, rj ∈ R2, i ≠ j, bitişik ri
ve rj için.
İlk koşul, bir görüntünün tüm öğelerinin bir
bölgeye ait olmasını sağlar ve bu nedenle, bölgelerin
birleşimi tüm görüntüyü temsil eder. İkinci koşul,
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bölgelerin çakışmadığını belirtir, bölgeler arasında
kesişme yoktur. Üçüncü koşul, her bölgenin, uzman
tarafından tanımlanan kritere göre homojen olması
gerektiğini belirtir. Son koşul ise, iki bitişik bölgenin
birleşiminin homojen olmaması gerektiğini belirtir.
Bu koşullardan başlayarak, birçok farklı sorunu
çözmek için çok sayıda bölümleme yöntemi
mevcuttur. Serra (2006)'ya göre binden fazla farklı
yaklaşım vardır.
3.1. Havza
Havza, asıl görüntünün bir bölümünü oluşturan
bir grup alanı sınırlayabildiği için bir görüntünün
topoğrafyasını analiz etmede güçlü bir araçtır. Bu
bağlamda, havza genellikle oldukça düz vadileri
(homojen bölgeler) ayıran sırtlar olarak görülebilen
güçlü sınırların olduğu görüntüye uygulanır.
Havzaların
görüntünün
homojen
bölgelerine
karşılık gelmesi için bu dönüşüm genellikle görüntü
gradyanına uygulanır (Urtasun vd., 2017). Çoğu klasik
bölümleme yönteminde olduğu gibi, bu dönüştürme,
aynı nesne üzerinde farklı örnekler oluşturan
aşırı bölümlenmiş görüntüler verir. Watershed
algoritması (Vincent ve Soille, 1991), bir kontur güç
görüntüsünden (gradyan modül görüntüsü) kapalı ve
minimuma indirgenmiş konturları doğrudan çıkaran
matematiksel morfolojiden türetilen bir yöntemdir. Bu
algoritma, yanlış konturların sayısını azaltmak için çok
ilginçtir. Yerel minimum ile ilişkili havza dinamikleri,
bu minimum ile birinciden daha düşük bir minimumu
olan havzaya varmak için geçilmesi gereken en düşük
tepe noktası arasındaki yükselti farkı olarak tanımlanır.
Bir kontur yayının dinamikleri, eşikten daha düşük
dinamiklere sahip tüm havzalar silindiğinde, bu
kontur yayının kaldığı eşiğin maksimum değeri olarak
tanımlanır (Ducrot, 2005).
Havza, ilk havzaları oluşturan en düşük yoğunluğa
sahip pikselleri bölümlere ayrılmış gradyan görüntü
standardını kullanan bölgelerin büyümesine dayanan
denetimli bir bölümleme yöntemidir. Dolayısıyla
bu algoritmanın verimliliği, görüntünün gradyanı,
yani elde edilen minimumların sayısı ile ilgilidir.
Eğer bu, orijinal görüntüyü oluşturan nesnelerin
çoğuna yakınsa, sonuç iyi bölümlenmiş bir görüntü
olacaktır. Öte yandan, elde edilen sonuç bölümlere
ayrılacaktır. Havza segmentasyonu, nehirler için
havzalardan esinlenen bölge bazlı bir büyüme
bölümleme tekniğidir. Gradyan görüntüdeki algoritma
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görevi görüntüyü temsil eder. Gradyan görüntü,
görüntünün piksellerinin değerleri arasındaki eğimi
ifade eden sayısal bir değeri görüntünün her öğesi ile
ilişkilendirir. Çekirdekler, gradyan görüntüsünün yerel
minimumları olarak otomatik olarak seçilir (başka bir
deyişle, bir çekirdeğin tüm komşuları daha büyük
veya eşit bir gradyan değerine sahiptir). Her çekirdek
yeni bir havuz belirler. Görüntünün elemanları daha
sonra havzaları dolduracak şekilde çekirdeğe atfedilir.
İki havza arasındaki sınırlara Sırt denir.
Algoritma:
Görüntünün
hesaplanır.

gradyanı

(veya

Laplasyen'i)

En düşük yoğunluğa sahip pikseller, başlangıçtaki
havzaları oluşturur.
Her bir yoğunluk seviyesi i için:
Yoğunluğu i olan her bir piksel grubu için:
Tam olarak mevcut bir bölgeye bitişikse:
bu pikseller bu bölgeye eklenir.
Aynı anda birkaç bölgeye bitişikse:
havza olarak işaretlenir.
Değilse, yeni bir bölge başlatılır.
3.2. Eşikleme ile Bölümleme
Eşikleme, bir görüntüyü yalnızca histogramı
kullanarak birkaç sınıfa ayırmayı amaçlar (MacQueen,
1967) (Şekil 3).
Eşikleme ile bölümleme ilkesi, histogramdan
(görüntü / bölge) eşik değerler çıkarma ve eşik
değerlerle I (p)’yı karşılaştırarak bir p pikselini
sınıflandırmadır. Üç tür eşikleme yöntemi vardır:
• Bütünsel (global) eşik değer: S (x; y) def = S (I (x;
y))
• Lokal eşik değer: S (x; y) def = S (I (x; y); P (x; y))
• Dinamik eşik değer: S (x; y) def = S (I (x; y); P (x;
y); x; y)
Burada, görüntünün 2 sınıfa sahip olması
durumunda
ikilileştirmeden
bahsettiğimizi
göstermeliyiz. (örneğin: piksel: (x; y), gri seviye: I (x;
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Bir dizi noktadan oluşan bir bulutu kabul eden
K-Means, her kümenin puanlarını, toplam azalmayana
kadar değiştirir. Sonuç, küme sayısının doğru değerini
seçmeye bağlı olarak, sıkışık ve açıkça ayrılmış
kümeler topluluğudur (Mrmint, 2018).
3.5. Isodata Algoritması
Şekil 3- Sınıflandırma ile bölümleme (Histogram kullanılarak).

y), lokal özellik: P (x; y) ve pikseli sınıflandırmak için
kullanılan eşik değer (x; y): S (x; y )) (Vialard, 2018).
3.3. Grafiklere Dayalı Etkili Görüntü Bölümleme
PEGIS, Python Verimli Grafik Tabanlı Görüntü
Bölümlemesi’ne dayalı etkili görüntü bölümleme
grafikleri (Felzenszwalb ve Huttenlocher, 2004)
tarafından yapılmıştır. Bu algoritma, zaman içinde
grafiğin kenar sayısı ile neredeyse doğrusal olarak
çalışır ve pratikte de hızlıdır. Yöntemin önemli bir
özelliği, yüksek değişkenliğe sahip bölgelerdeki
ayrıntıları göz ardı ederken, düşük değişkenlikteki
görüntü bölgelerinde detayı tutma kapasitesidir.
Algoritma, bir görüntüyü bölgelere ayırma sorunuyla
ilgilenir. Görüntünün grafik gösterimini kullanarak
iki bölge arasındaki sınırın kanıtını ölçmek için
bir öngörü tanımlar. Daha sonra bu öngörüye
dayalı olarak verimli bir bölümleme algoritması
geliştirir ve bu algoritma abartılı kararlar verse bile;
bütünsel özellikleri karşılayan bölümlemeler üretir
(Felzenszwalb ve Huttenlocher, 2004).
3.4. K-Means Algoritması
K-Means algoritması (veya İngilizce'de k-means),
bir veri bölümleme yöntemi ve bir birleşimsel
optimizasyon problemidir. Noktalar ve bir tamsayı k
verildiğinde sorun, belirli bir işlevi en aza indirmek
için noktaları genellikle küme adı verilen k gruplarına
bölmektir. Bir noktanın, kümesinin noktalarının
ortalamasına olan mesafesini dikkate alırız;
küçültülecek fonksiyon, bu uzaklıkların karelerinin
toplamıdır (Simplilearn, 2020), (Fahim, 2006).
K-Means, hiyerarşik olmayan kümelemeye
atfedilmiş denetimsiz bir öğrenme algoritmasıdır.
Her birey ile ağırlık merkezi arasındaki mesafelerin
toplamını en aza indiren yinelemeli bir algoritmadır.
Ağırlık merkezinin ilk seçimi nihai sonucu belirler.

ISODATA algoritması, veri öğelerini farklı
sınıflara gruplamak için benzerliğin bir ölçüsü olarak
Öklid mesafesini kullanan yinelemeli bir yöntemdir.
İşleme yükünü azaltmak ve verimi arttırmak için
ISODATA prosedürü genellikle orijinal multi-spektral
görüntü setinden türetilen ilk temel bileşene uygulanır.
Temel bileşen yaklaşımının dezavantajı, bireysel
spektrumların benzersizliğinden ziyade tamamen
spektrumların istatistiksel önemine dayanmasıdır
(Dhodhi ve diğerleri, 1999). Yinelemeli Kendi
Kendini Düzenleyen Veri Analizi Tekniği (ISODATA)
(Ball ve Hall, 1965) bazen bir bölümleme algoritması
ile elde edilen kümeleri iyileştirmek için kullanılır.
Bu teknik, önceden belirlenmiş eşik değerlere göre
kümelerin yok edilmesi veya birleştirilmesinden
oluşur. Örneğin, merkezler arası uzaklıkları d (x *
i, x * j) belirli bir eşik değer α’dan az ise, iki grup
Ci ve Cj birleştirilecektir. Benzer şekilde, verilen bir
eşik değer β’dan daha büyük bir eylemsizlik kümesi
Ci yok edilecektir. Bu algoritma ailesinde, beklenen
küme sayısı önceden sabit değildir (Cleuziou, 2004).
3.6. Sentinel 2A’nın MSI Görüntüleri
Sentinel 2A'nın MSI cihazı, 290 km genişliğinde
görünürden orta kızılötesine kadar değişen on üç
spektral bandın görüntüsünü yakalar: Dört spektral
bant (mavi (490 nm), yeşil (560 nm), kırmızı (670
nm) nm) ve 10 m çözünürlüğe sahip yakın kızılötesi
(850 nm), üç spektral bant (440, 940 ve 1370 nm)
60 m çözünürlük ile sağlanırken, diğer altı bandın
çözünürlüğü 20 m'dir.
Bu alandaki maden arama için kullanılan uydu
görüntülerinin (Landsat 7, Landsat 8, Aster dahil) iyi
uygulamalarının yararlı ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Sentinel 2A'yı iyi çözünürlüğü göz önüne alarak
ve bu uyduların bantları ile Sentinel 2A’nınkileri
kıyaslayarak jeolojik farkları ayırt etmede büyük
kapasiteye sahip farklı yöntemler bulmak için seçtik;
bu çalışma aşağıdaki Sentinel 2A görüntülerinin
RGB'lerini (Red-Green-Blue) kapsar (Şekil 4): (11/12;
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Şekil 4- RGB Sentinel 2A görüntüleri.

11/2; 11/8), 12.8.2, Ana Bileşen 1,2 ve 3 (11.12.2) iyi
farklılık gösterir.
Bu üç görüntü, jeolojik haritalamayı iyi ayırarak
yapması için yukarıda belirtilen algoritmalar
tarafından işlenecektir. Bu makalede listelenen tüm bu
işlenmiş görüntüler, GLO'a jeolojik haritası ile aynı
ölçeğe (1/50000) ve aynı koordinatlara sahiptir; kuzey
yönelimlidirler.
4. Bulgular ve Tartışma
4.1. Havza
İlk görüntünün üç banttan oluştuğu bizim
çalışmamızda, bu görüntünün işlenmesi birkaç
aşamadan geçer; ilk adım, RGB değerlerini gri skalaya;
pankromatik görüntüye dönüştürme; (0,2989 * R) +
(0,5870 * G) + (0,1140 * B) ilişkisi ile ağırlıklı bir R,
G ve B toplamının oluşturulmasıdır. Bunlar, 3 ondalık
sayıya yuvarlandıktan sonra parlaklığı hesaplamak
için kullanılanlarla aynı olan gri skala değerlerini
hesaplamak için kullanılan Y bileşeni katsayılarını
hesaplamak için aynı fonksiyon tarafından kullanılan
ağırlıkların aynısıdır; yani (0.299 * R) + (0.587 *
G) + (0.114 * B) formülü kullanılarak parlaklığın
hesaplanması; ikinci adım ise nesnelerin ana hatlarını
(yüksek değerli alanlar) ve yerel minimumları (düşük
değerli alanlar) tespit etmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü
adımda en düşük değerlerdeki işaretçileri kullanmak,
bölümlere ayrılmış nesnelerin keşfedilmesini
sağlayacaktır. Son iki aşamanın birlikteliği bize son
görüntüyü verir. Etkili bir bölümleme elde etmek için,
disk değeri (bir pikseli çevreleyen komşuların sayısı)
doğru bir şekilde seçilir; eğer 3 ise: algoritma, dört
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konumda (sağ, sol, yukarı, aşağı) yerel bir minimuma
sahip olan bir pikselle çevrili üç pikseli test eder, bir
pikselin yoğunluğu 20'den küçükse, algoritma onu test
edilmiş piksele ekler ve yerel minimumların sonuna
kadar onlara aynı veya benzer sınıflandırmayı verir.
Disk değeri için de aynısı geçerlidir. Aşağıdaki ilk
görüntü için elde edilen sonuçlara göre, disk değeri 3,
5 değerinden daha kesin bir bölümleme verir, bu da
görüntünün birkaç yerel minimum içerdiği anlamına
gelir (Şekil 5 ila 10).
Öte yandan, ikinci görüntü, disk değeri için daha
kesin bir bölümleme sağlar, bu da görüntü gradyanının,

Şekil 5- Havza (RVB 12.8.2) [sıralama gradyanı (disk 3) ˂20].
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Şekil 6- Havza (RVB 12.8.2) [sıralama gradyanı (disk 5) ˂20].

Şekil 7- Havza (RVB 11/12.11/2.11/8) [sıralama gradyanı (disk 3)
˂20].

birinci görüntüye göre yerel minimumların sayısı ile
en aza indirildiği anlamına gelir.
Disk değeri 5, tamamen görüntülerin gradyanından
elde edilen sonuçlara dayanan üçüncü görüntüdeki
havza algoritmasının zayıflığını göstermektedir. Bu
durum, burada yerel minimumların yokluğunun,
algoritmayı görüntüyü tek bir nesne olarak algılamaya
zorladığı anlamına gelir.

Şekil 8- Havza (RVB 11/12.11/2.11/8) [sıralama gradyanı (disk 5)
˂20].

Şekil 9- Havza (RVB CP 1, 2, 3 (11.12.2)) [sıralama gradyanı (disk
3)˂20].

Bu algoritma ile elde edilen ayırt etme, haritalar
ve mevcut jeolojik belgelere uygun değildir; ancak
topoğrafik görüntü segmentasyonu için iyi olabilir.
4.2. Grafiklere Dayalı Verimli Görüntü Bölümleme
Bu algoritma, orijinal görüntünün grafik temsiline
dayalı olarak bölümlenmiş bir görüntü üretir: (Grafik
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4.3. Eşikleme ile Bölümleme
Bu algoritma, görüntüyü gri skalaya dönüştürdüğü
ve görüntüyü histogram aracılığıyla bir eşik
hesaplamasına göre (aynı cbs düzeyine sahip piksel
sayısı) iki bölüme ayırdığı için en basit olanıdır (Şekil
14 ila 16).
Eşiğin jeolojik ayrımı ayrıntılı değildir.
4.4. K-Means ve Isodata Algoritmaları

Şekil 10- Havza (RVB CP 1, 2, 3 (11.12.2)) [sıralama gradyanı (disk
5) ˂20].

(V, E): V vektörü pikselleri içerir ve E, piksel çiftleri
arasında bir dizi yönlendirilmemiş kenar içerir).
Algoritma, iki bölge arasındaki bir sınırın kanıtını
ölçmek için bir öngörü tanımlar, bu tahmin, sonuç
olarak verimli bir algoritma oluşturmak için temel
olacaktır. Sorun, görüntü bölümlemenin onun
grafiğine ve tahminlerine dayanmasıdır, bu da bazen
bizim durumumuzda olduğu gibi istenmeyen sonuçlar
verir çünkü algoritma görüntüyü homojen bir birim
olarak görür (Huttenlocher, 2004), (Şekil 11 ila 13).

Bu K-Means ve Isodata algoritmalarının,
bölümleme ve jeolojik ayırt etme için büyük bir
kapasiteye sahip oldukları görülmüştür. Dahası, bu iki
algoritmanın altındaki altı sonuç görüntüsü arasındaki
otomatik karşılaştırma, Isodata algoritmasının her
üretilen denetimsiz sınıflandırma görüntüsünün
K-Means’e benzer olduğunu ileri sürer. Bu
karşılaştırma, çeşitli ölçütleri dikkate alır: Katman
bilgisi, Raster verisi, harita bilgisi, bilgi projeksiyonu,
log dosyası, tablo açıklaması, istatistikler, piramit
katmanları, XForms (Şekil 17 ila 22).
Önceki işlemde, Isodata veya K-Means ile, Şekil
23'te bahsedilen Al Glo'a paftasının basitleştirilmiş
jeolojik haritasına dayalı 18 sınıfı seçtik.
Şekil 17-22 ve Al Glo'a'nın ayrıntılı jeolojik
haritası (1/50000) sayesinde, Isodata veya K-Means
ile işlenen görüntülerden kaynaklanan jeolojik
haritalar oluşturabiliriz. Şekil 24, denetimsiz K-Means

Şekil 11- Etkili grafik tabanlı görüntü bölümleme (RGB 12.8.2).
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Şekil 12- Etkili grafik tabanlı görüntü bölümleme (RGB 11 / 12.11 / 2.11 / 8).

Şekil 13- Etkili grafik tabanlı görüntü bölümleme (RGB CP 1, 2, 3 (11.12.2))

Şekil 14- Eşikleme ile bölümleme (RGB 12.8.2).
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Şekil 15- Eşikleme ile bölümleme (RGB 11 / 12.11 / 2.11 / 8).

Şekil 16- Eşikleme ile bölümleme (RGB CP 1, 2, 3 (11.12.2)).
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K-Means algoritması

Isodata algoritması

Şekil 17- RGB K-Means’e göre denetimsiz
sınıflandırma 12 8 2 (18 sınıf).

Şekil 18- RGB 12 8 2’nin (18 sınıf) denetimsiz
Isodata sınıflandırması.

MTA Dergisi (2021) 166: 113-126

Şekil 19- Denetimsiz CP RGB 1, 2 ve 3 (11 12 2)
K-Means sınıflandırması (18 sınıf).

Şekil 20- CP 1, 2 ve 3 (11 12 2) (18 sınıf)’ın
denetimsiz Isodata RGB sınıflandırması.

Şekil 21- 11/12 11/2 11/8 (18 sınıf) oranlarının
denetimsiz RGB K-Means sınıflandırması.

Şekil 22- 11/12 11/2 11/8 (18 sınıf) oranlarının
Isodata denetimsiz RGB sınıflandırması.

Şekil 23- Al Glo’a paftasının basitleştirilmiş jeolojik haritası (1/500000). (Soulaimani vd., 2013’ten düzenlenmiştir).
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Şekil 24- K-Means’in RGB algoritması 12 8 2’ye uygulanması için Glo’a jeolojik haritası.
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RGB 12.8.2 sınıflandırmasının 18 litolojik sınıf ile
çok iyi bir jeolojik ayrımla karakterize edilen jeolojik
haritasını göstermektedir.
5. Sonuçlar
Eşik bölümlemenin, her bir görüntüyü ikiye
bölmesi nedeniyle, özellikle jeolojik haritanın çeşitli
jeolojik formasyonlardan oluşmasından dolayı jeolojik
ayrım açısından iyi sonuçlar vermediğini görebiliriz.
Ancak ISODATA türü algoritma gibi optimum
eşikleme kavramına dayanan birkaç eşikle (bir kriter
işlevinden iki bölge arasındaki (istatistiksel) ayrımı
ölçüyoruz), eşikleme ilkesinin kullanılması önerilir.
Havza algoritmasının jeolojik haritalama için katkısı
sınırlıdır, ancak topoğrafik ve hidrolik çalışmalar
açısından ilgi çekicidir. Jeolojik ve madencilik
altyapılarının hazırlık aşamasında çok faydalı olabilir.
1) Bölümleme algoritmalarının (havza) sınırlı rolü,
bu maden arama alanında grafik tabanlı görüntülerin
etkili eşiklenmesi ve bölümlenmesi; 2) denetimsiz
sınıflandırma algoritmalarının (Isodata ve K-Means)
iyi potansiyeli öğrenildikten sonra, çalışmanın şunlara
genişletilmesi önerilir: 1) denetimli sınıflandırma
algoritmaları (SVM dahil); 2) derin öğrenme
algoritmaları; ve 3) (yapısal) çizgisellik haritalarının
oluşturulmasıyla ilgili algoritmalar.
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