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Özet 

Segmentasyon, görüntüdeki belirleyici nitelikleri temel alarak homojen görüntü nesneleri (segment) 

oluşturma işlemidir. Esas olarak, görüntü nesneleri ilgilenilen gerçek yeryüzü nesnelerine karşılık 

gelmelidir. Segment ve özelliklerini belirleme işlemi sınıflandırmanın temelini oluşturduğundan, 

segmentasyon işlemi nesne-tabanlı sınıflandırmanın en önemli aşamasıdır. Üretilen segmentlerin 

kalitesini belirlemek için referans veri seti ve çeşitli segmentasyon değerlendirme metrikleri 

üretilmiştir. Bu çalışmada, kullanıcı tarafından referans alanlar (binalar) seçilerek, segmentasyon kalite 

analizi Area Fit Index (AFI) ve Quality Rate (Qr) metrikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın 

temel amacı, farklı ölçek parametreleri kullanılarak oluşturulan segmentlerin kalite analizlerinin çeşitli 

metrikler yardımıyla belirlenerek sınıflandırma doğruluğu hakkında bir gösterge olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı araştırmasını yapmaktır. Bu kapsamda, Quickbird-2 yüksek çözünürlüklü uydu 

görüntüsü kullanılarak 30 adet bina referans olarak seçilmiş ve segmentasyon kalite metrikleri 

kullanılarak sınıflandırma doğrulukları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, çoklu-çözünürlük segmentasyon 

metodu kullanılarak, ölçek parametresi belirlemesi aracı (ESP-2) yardımıyla 3 seviyede ölçek 

parametresi belirlenmiş ve her biri için segmentasyon kalite analizi gerçekleştirilmiştir. eCognition 

Developer (v. 9.2) yazılımı kullanılarak en yakın komşuluk sınıflandırıcı ile nesne-tabanlı sınıflandırma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, segmentasyon kalitesi ölçütü (Qr) metriğinde 

yaklaşık %20 oranındaki iyileşmenin, sınıflandırma doğruluğu artışına etkisinin %9 seviyesinde olduğu 

gözlemlenmiş ve segment kalitesi arttıkça sınıflandırma doğruluğunun da paralel olarak artış gösterdiği 

saptanmıştır.  
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Abstract 

Segmentation is the process of creating homogeneous image objects (segments) based on the 
deterministic attributes of the image. Basically, image objects should correspond to real earth objects 
of interest. Since the process of determining segments and properties is the basis of classification, the 
segmentation process is the most important phase of object-based classification. Reference data set 
and various segmentation evaluation metrics have produced to determine the quality of the generated 
segments. In this study, segmentation quality analysis was performed by using Area Fit Index (AFI) and 
Quality Rate (Qr) metrics by selecting reference objects (buildings) by the user. The main purpose of 
this study is to investigate whether segment quality analysis using different scale levels can be 
determined by using various metrics and used as an indicator of classification accuracy. In this context, 
30 buildings were selected as reference object from Quickbird-2 high resolution satellite image and 
segmentation quality analyzes were conducted and the classification accuracies were compared. In this 
study, by using the multi-resolution segmentation method three scale levels determined by the 
Estimation of Scale Parameter (ESP-2) tool and segmentation quality analysis was performed for each 
segmentation. Object-based classification was performed with the nearest neighbor classifier using 
eCognition Developer (v. 9.2) software. As a result, approximately 20% improvement in segmentation 
quality criterion (Qr) metric and 9% increase in classification accuracy were observed, and it can be 
stated that the increase in segment quality was parallel to the increase in classification accuracy. 
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1. Giriş 

Günümüzde, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri 

ve hava fotoğraflarının artan oranda kullanılmasıyla 

birlikte yeryüzü nesne çıkarımı uzaktan algılama 

alanında daha önemli bir hale gelmiştir. Klasik 

piksel-tabanlı metotlar, yüksek çözünürlüklü 

görüntülerdeki nesnelerin genellikle farklı spektral 

özniteliklere sahip heterojen piksellerden oluşması 

sebebiyle nesne çıkarımı aşamasında yetersiz 

kalmaktadırlar (Colkesen and Kavzoglu 2017). 

Spektral domain dikkate alınarak yapılan 

sınıflandırma işleminde sadece spektral bant 

bilgileri kullanılırken, konumsal domain dikkate 

alındığında segmentasyonla üretilen nesnelerin 

geometrik şekilleri, büyüklükleri, dokusal ve örüntü 

özellikleri de kullanılmaktadır (Kavzoglu, 2017).  

 

Nesne-tabanlı görüntü analizi, görüntü 

segmentasyonu adı verilen ve homojen nesneler 

elde etmek için benzer pikselleri bir araya toplama 

işlemiyle başlar. Segmentasyon işlemi, nesne-

tabanlı sınıflandırmanın en temel adımıdır. Görüntü 

üzerinde segmentlere ayrılan bölgeler görüntü 

nesneleri olarak da ifade edilebilir ki bunlar nesne-

tabanlı analizin çekirdek yapılarıdır (Benz et al. 

2004; Blascke, 2010). Bu nedenle, segmentasyon 

kalitesinin değerlendirilmesi, etkili segmentasyon 

yaklaşımlarının seçiminde ve optimum 

parametrelerin belirlenmesinde nesne-tabanlı 

görüntü analizi için esastır (Neubert et al. 2008). 

Ayrıca, segmentasyon kalitesinin devamında gelen 

sınıflandırma sonucunu önemli derecede etkilediği 

birçok yazar tarafından ifade edilmiştir (Blaschke, 

2010; Clinton et al. 2010; Tunay et al.2012; 

Weidner, 2008; Kavzoglu, 2017). 

 

Genel olarak, segmentasyon kalitesini 

değerlendirmeye yönelik çalışmalar, sistem 

seviyesinde değerlendirme, ampirik iyilik ve ampirik 

uyuşmazlık yöntemlerini içerir (Zhang et al. 2015). 

Halihazırda, kontrolsüz yöntemler (ampirik iyilik 

yöntemleri) ve kontrollü yöntemler (ampirik 

uyuşmazlık yöntemleri) olmak üzere iki tür görüntü 

segmentasyon kalitesi değerlendirme 

yöntemibulunmaktadır (Zhang, 1996; Johnson and 

Xie 2011). Kontrolsüz yöntemler, segmente edilmiş 

bir görüntünün insan algılarını esas alarak bir dizi 

özellik kümesiyle ne kadar iyi eşleştiğine bağlı 

olarak görüntüyü değerlendirir (Zhang et al. 2008) 

ve insan algılamasıyla uyumlu segmentasyona 

neden olan belirli ölçütleri kullanır (Chabrier et al. 

2006). Kontrollü yöntemler ise segmentasyon 

sonucunun sayısal bir analiz yardımıyla bir yer 

kontrol veya referans nesnesiyle karşılaştırılması 

esasına dayanır (Weidner, 2008). Bir segment ve 

referans arasındaki tutarsızlık segmentasyon 

kalitesini ortaya koymaktadır.Tutarsızlık ne kadar 

küçükse segmentasyon kalitesi o kadar yüksektir 

(Zhang et al. 2015). Kontrolsüz yöntemler ise 

herhangi bir segmentasyon algoritmasıyla 

ilişkilendirilmediğinden ve insan algısına bağlı 

olduğundan dolayı kontrollü yöntemlere göre daha 

subjektif   kalmaktadırlar (Zhang, 1996). Dolayısıyla, 

referans segmentleri doğru bir biçimde elde 

edilebildiği sürece kontrollü yöntemlerin 

segmentasyon kalitesi sonuçları için daha objektif 

ve güvenilir olacağı öngörülmektedir (Cheng et al. 

2014).   

 

Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır: i) 

çoklu-çözünürlük segmentasyon metodu 

kullanılarak, ölçek parametresi belirleme (ESP-2) 

(Drăguţ et al. 2014) aracı ile üretilen üç farklı ölçek 

parametresinin oluşturduğu segmentlerin kalite 

analizini çeşitli metrikler yardımıyla belirlemek, ii) 

segment kalitesinin sınıflandırma doğruluğu 

üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde araştırmaktır. 

 

2. Çalışma alanı ve veri seti 

Bu çalışmada, Trabzon ili Yomra ilçesi sınırları 

içerisinde yer alan ve 5 Mayıs 2008 tarihinde elde 

edilmiş 0.6 metre konumsal çözünürlüğe sahip 

multispektral pan-sharpened Quickbird-2 uydu 

görüntüsü kullanılmıştır (Şekil 1). Görüntü, 

1421x1451 piksel boyutlarında ve yaklaşık 75 ha’lık 

bir alanı kapsamaktadır.  
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Pankromatik ve multispektral görüntülerin 

füzyonunda Gram-Schmidt algoritmasından 

yararlanılmış ve bu işlem sonucu elde edilen 

görüntülerin yeniden örneklemesinde Bilineer 

enterpolasyon tekniği kullanılmıştır.  

 

Şekil 1. Çalışma alanı, Trabzon Yomra bölgesi 

Çalışma bölgesi, ülkemizin kuzey-doğu bölümünde, 

etrafı dağlık alanlarla çevrilmiş orman, tarım 

alanları ve kırsal yerleşim alanlarından 

oluşmaktadır. Çalışma alanına ait görüntü, arazi 

kullanımı ve arazi örtüsü sınıfları bakımından 

benzer spektral özellik gösteren yoğun 

heterojenliğe sahip bölgeyi içermektedir. Buna 

bağlı olarak, sınıflandırma aşamasında kullanılmak 

üzere 10 farklı arazi örtüsü-arazi kullanımı sınıfı 

(toprak, çakıl-betonarme, asfalt yol, orman, otlak 

alan, su, gölge, mavi çatı, kırmızı çatı, beyaz çatı) 

belirlenmiştir. 

3. Metodoloji 

3.1. Çoklu-Çözünürlük Segmentasyon 

Çoklu-çözünürlük segmentasyon algoritması 

görüntü nesnelerinin ortalama heterojenliğini 

minimum seviyeye indirgeyen bir optimizasyon 

işlemidir (Dorninger and Pfeifer, 2008). Çoklu-

çözünürlük segmentasyonu iki temel adımdan 

meydana gelmektedir. İlk adım, birleşecek görüntü 

nesnelerini belirlemek için karar deneyimlerinin 

belirlenmesi, ikinci adım ise bir çift görüntü nesnesi 

için uyum derecesini hesaplamak için görüntü 

nesnelerinin homojenliğinin tanımlanması olarak 

ifade edilmektedir (Baatz and Schäpe 2000). Bu 

segmentasyon yönteminde ölçek, şekil ve bütünlük 

parametreleri olmak üzere üç farklı parametre 

kullanılır.  

Ölçek parametresi nesnelerin biraya gelmesine ait 

spektral homojenliği ayarlarken, bütünlük faktörü 

bütünlük ve yumuşaklık dengelemesini yaparak, 

yumuşak kenarlar ve tüm kenarlara bağlı olarak 

nesnenin şeklini ve kenar sınırlarını belirlemektedir 

(Definiens, 2010). Ölçek parametresi, görüntü 

nesneleri üretme arasında en önemli etkiye sahip 

olan parametredir ve istenilen nesne boyutunun  

belirlenmesinde anahtar rol oynar (Kavzoglu and 

Yildiz, 2014; Kavzoglu et al. 2016).Ölçek 

parametresi ne kadar büyük olursa, o kadar çok 

nesne bir araya gelir ve nesneler o ölçüde büyür 

(Baatz and Schäpe 2000). Optimum ölçek 

parametresi belirleme işlemi, literatürdeki birçok 

araştırmacı tarafından deneme yanılma yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Kavzoglu et al. 

2015; Lowe and Guo 2011). Bu çalışmada, ölçek 

parametresi seçiminde, çok bantlı görüntülerin 

lokal varyansını hesaplamaya dayanan ve otomatik 

ölçek parametresi tahmini yapan ESP-2 (Drăguţ et 

al. 2014) aracı kullanılarak belirlenmiştir.                         

ESP-2 aracı, ESP aracının geliştirilmiş bir 

versiyonudur ve birden fazla (toplam 30 banta 

kadar) bant kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 

ESP aracında, her bir ölçek parametre değeri için 

hesaplanan lokal varyans-lokal varyanstaki değişim 

grafiği çizdirilir. Grafik, lokal varyansın tek başına 

anlamlı nesneleri belirtmeyeceğini göstermektedir. 

Lokal varyansın değişim oranlarındaki eşik değerleri 

hangi ölçek parametresinde anlamlı objelerin 

segmentasyonun yapılacağını belirler. Değişim 

oranı grafiği ani iniş çıkışlardan oluşan pikler 

şeklindedir ve ani değişimin görüldüğü pikler 

seçilebilecek optimum ölçek parametresini 

göstermektedir (Drăgut vd., 2010). 

 

3.2. Segmentasyon Kalite Ölçütleri 

Segmentasyon parametreleri için optimum 

değerlerin kullanılmaması durumunda fazla 

bölütleme (over-segmentation) veya yetersiz 

bölütleme (under-segmentation)olarak adlandırılan 

durumlar meydana gelmektedir. Bu sebeple, 

görüntü segmentasyon kalitesini değerlendirmek 

için optimum ölçütlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak, segmentasyon parametreleri belirleme 

işleminde bir standart olmadığı gibi, segmentasyon 
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kalitesini değerlendirme işleminde de bir standart 

bulunmamaktadır. Segmentasyon kalitesi 

değerlendirmesinde, kontrollü yöntemler arasında 

yer alan ve referans nesne ile oluşturulan segment 

arasındaki ilişkiyi sayısal olarak değerlendiren Area 

Fit Index (AFI) ve Quality Rate (Qr) metrikleri 

literatürde en sık kullanılan ölçütler arasında yer 

almaktadır (Tablo 1). Belirtilen metrikler, referans 

nesne ile oluşturulan segment arasındaki kesişim ve 

birleşim alanlarını fark alma esasına dayanır 

(Clinton et al. 2010). Literatürde belirtildiği üzere, 

referans nesne seçiminde bina veya benzeri 

yapıların kullanılmasının daha uygun olacağı birçok 

çalışmada ifade edilmektedir (Clinton et al. 2010; 

Cheng et al. 2014).   

 

Fazla bölütleme, görüntü nesneleri referans 

nesneden küçük olması durumumda, yetersiz 

bölütleme ise görüntü nesneleri referans 

nesnelerinden büyük olması durumunda meydana 

gelmektedir. Yetersiz bölütleme ne kadar minimum 

seviyede tutulursa o seviyede yüksek sınıflandırma 

doğruluğu elde edileceği Belgiu ve Drăgut (2014) 

tarafından ifade edilmektedir. 

 

Tablo 1. Segmentasyon kalite metrikleri. 𝐴𝑟(𝑖) toplam 

referans alanını göstermekte, 𝐴𝑠(𝑗) ele alınan 

segmentlerin toplam alanını göstermektedir. 

 

Metrik Formül Kaynak 

Area Fit 

index (AFI) 
AFI =     

𝐴𝑟(𝑖)−𝐴𝑠(𝑗)

𝐴𝑟(𝑖)
 

Lucieer and 

Stein (2002) 

Quality rate 

(Qr) 
Qr =  

𝐴𝑟(𝑖)∩𝐴𝑠(𝑗)

𝐴𝑟(𝑖)U 𝐴𝑠(𝑗)
 Winter (2000) 

 
AFI, referans birimi ile en büyük üst üste gelen 

segment nesnesi arasındaki örtüşme derecesini 

ölçen bir metriktir. AFI, 0 değerini aldığında, 

referans ve segmente edilmiş nesneler arasında 

mükemmel bir uyum var demektir. Pozitif AFI fazla 

segmentasyonu, negatif AFI yetersiz 

segmentasyonu temsil eder. Qr metriği 0 ile 1 

arasında değerler alır ve referans nesnesi ile ilgili 

segment arasındaki alana ait örtüşmeyi yetersiz 

segmentasyon ve fazla segmentasyon değerlerini 

ele alarak belirler. İdeal bir durumda, Qr değerinin 

1’e yakın olması beklenir. 

 

4.Deneysel Bulgular 

Bu çalışmada, çoklu-çözünürlük segmentasyon 

işlemi eCognition Developer (v.9.2) yazılımı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçek parametresi 

seçimi, eCognition Developer yazılımının Cognition 

Network Language (CNL) ortamında programlanan, 

ESP-2 aracı kullanılarak belirlenmiştir.  

 

ESP-2 aracı görüntü nesnelerine (segment) ait lokal 

varyans değişimlerini ele alarak 3 seviyeli ölçek 

tahmini gerçekleştirmektedir. Belirtilen üç seviye, 

L1, L2 ve L3 olarak adlandırılmakta ve L1 en iyi 

nesne ölçeğini, L2 orta seviye nesne ölçeğini, L3 ise 

en geniş ölçeğini temsil etmektedir. Görüntü nesne 

sayısı, L1’den L3’e doğru azalmaktadır. ESP-2 aracı 

ile oluşturulmuş lokal varyans-lokal varyanstaki 

değişim grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir. Buna bağlı 

olarak, L1, L2 ve L3 ölçek değerleri sırasıyla 24, 42 

ve 92 olarak grafikteki ani değişimin görüldüğü 

pikler esas alınarak belirlenmiştir. Bazı çalışmalarda 

da ifade edildiği üzere (örn.: Drăgut et al. 2014; 

Kavzoglu ve Yıldız, 2014), biçim ve bütünlük 

parametresinin görüntü nesneleri üretmede sınırlı 

etkisi olduğundan dolayı sırasıyla 0.1 ve 0.5 

değerleri sabit alınarak kullanılmıştır. 

 
Segmentasyon işlemi sonucunda, L1 seviyesi için 

22.165 görüntü nesnesi, L2 seviyesi için 7.733 

görüntü nesnesi ve L3 seviyesi için 1.784 görüntü 

nesnesi oluşturulmuştur. Segmentasyon kalite 

değerlendirmesinde kullanılmak üzere, referans 

nesnesi olarak 30 adet bina hassas bir şekilde 

sayısallaştırılmıştır.   
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Şekil 2. ESP-2 lokal varyans-lokal varyanstaki değişim 

grafiği 

Üç farklı seviyede üretilen segmentlerin referans 

nesnelerle olan örtüşme alanları Şekil 3’de 

gösterilmiş ve ölçek parametresi büyüdükçe 

(L1’den L3’e doğru) üretilen segmentlerin 

boyutlarının büyüdüğü ve referans nesnelerle olan 

örtüşmelerinde yetersiz segmentasyon olayının 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Özellikle L3 

seviyesinde gerçekleştirilen segmentasyon 

işleminde, küçük binalar için uygun görüntü 

nesnelerinin oluşturulamadığı ve referans 

nesnelerle örtüşme oranlarının tutarsız ve olması 

gerekenden büyük olduğu gözlemlenmiştir. 

 

 

Şekil 3. Segmentlerin referans nesnelerle olan örtüşme alanları, a) L1, b) L2, c) L3 görüntü nesneleri

Segmentasyon kalite ölçütleri olan AFI ve Qr 

metrikleri ArcGIS (v.10.2) yazılımında 

hesaplanmıştır ve Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Segmentasyon kalite değerlendirmesi 

 

Seviye Ölçek 
Segment 

Sayısı 
AFI  Qr 

L1 

 

24 22.165 -0.237 0.80 

L2 

 

42 6.447 -0.328 0.74 

L3 92 1.784 -0.582 0.61 

 

L1 seviyesinde üretilen görüntü nesnelerinin L3 

seviyesinde üretilen görüntü nesnelerine göre 

segmentasyon kalitesi sonuçları analiz edildiğinde 

oldukça farklı sonuçların elde edildiği 

saptanmıştır. Örneğin, AFI ve Qr değerleri L1 için 

sırasıyla -0.237 ve 0.80 olarak hesaplanırken, 

L3’de bu değerlerin -0.582 ve 0.61 olarak 

hesaplandığı görülmektedir. Böylelikle, L1 

seviyesinde üretilen görüntü nesnelerinin 

segment kalitesi bakımından L2 ve L3’de üretilen 

segmentlere göre daha kaliteli olduğu çıkarımı 

yapılmaktadır. Ayrıca, AFI değerlerinin tüm 

seviyedeki segmentasyon sonuçlarında eksi 

değerlerde hesaplaması yetersiz segmentasyonun 

meydana geldiğini göstermektedir.Görüntü 

nesneleri için optimum parametre seçimi ve 

kalitesinin sınıflandırma doğruluğu üzerindeki 
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etkisini araştırmak amacıyla nesne-tabanlı 

sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Nesne-

tabanlı sınıflandırma işlemi (üç farklı 

segmentasyon sonucu için), ilgili yazılımda 

bulunan ve segmentler üzerinden sınıf 

hiyerarşisine göre alınan örneklere dayanan en 

yakın komşuluk sınıflandırma algoritması ile 

sınıflandırılmıştır. Tüm sınıflandırma işlemlerinde, 

olabildiğince birbirine yakın eğitim ve test alanları 

kullanılmıştır. Sınıflandırma işleminde tüm 

bantların spektral ortalama, minimum ve 

maksimum değerleri, NDVI ve IHS özellikleri 

olmak üzere (toplam 17 özellik) kullanılmıştır.  

Tablo 3. Üç ölçek seviyesi için elde edilen sınıflandırma 

sonuçları 

Seviye Ölçek Kappa 

Genel 

Doğruluk 

(%) 

L1 24 0.91 91.5 

L2 42 0.88 89.16 

L3 92 0.81 82.74 

 

Doğruluk analizinde, kappa değeri ve genel 

doğruluk rastgele seçilen 2.500 piksel yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’den görüleceği üzere 

en yüksek doğruluk (% 91.5) ve Kappa değeri 

(0.91) L1 seviyesi segmentasyonu sonucunda elde 

edilmiştir ve genel doğruluk sonuçları 

karşılaştırıldığında L3’e göre yaklaşık % 9’luk bir 

farkın olduğu gözlemlenmiştir. Segmentasyon 

kalitesi sonuçlarının sınıflandırma doğruluğu 

sonuçlarıyla birbirine yakın sonuçlar verdiği tüm 

kombinasyonlarda gözlemlendi. Buna bağlı 

olarak, Qr metriğinde yaklaşık %20 oranındaki 

iyileşmenin, sınıflandırma doğruluğu artışının %9 

seviyesinde olduğu gözlemlenmiş ve tüm 

değerlendirmelerde birbirine benzer sonuçlar 

elde edilmiştir. 

 
 

Şekil 4.  Sınıflandırma sonuçları, a) L1 (24), b) L2 (42), c) L3 (92) seviye tematik haritaları 

Ayrıca, şekil 4’deki tematik haritalar 

incelendiğinde, segment boyutlarının artmasıyla 

bazı arazi örtüsü/arazi kullanımı sınıflarının 

(örneğin otlak alan ve asfalt yol) düzleştiği ve bazı 

sınıfların (çakıl-betonarme ve gölge) daha baskın 

hale geldiği gözlemlendi. Büyük ölçekli değer (L3 

seviyesi) kullanıldığında, bazı kırmızı çatı sınıf 

etiketli binaların yanlış sınıflandırıldığı ve su 

üzerindeki gölge alanlarının arttığı görüldü. L1 

seviyesinde üretilen haritada ise özellikle 

ormanlık alanların içerisinde yer alan otlak 

alanların doğru bir şekilde sınıflandırıldığı ve en 

yüksek doğruluğu verdiği tespit edilmiştir. 

5. Sonuçlar 

Nesne-tabanlı görüntü analizi yüksek-

çözünürlüklü görüntülerin artmasına paralel 
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olarak uzaktan algılama alanında daha önemli bir 

seviyeye ulaşmış ve piksel-tabanlı 

sınıflandırmanın önüne geçmiştir. Nesneye dayalı 

görüntü analizinin en önemli şartı, başarılı bir 

segmentasyonun gerçekleştirilmesidir. Buna bağlı 

olarak, yapılacak segmentasyon çalışmalarında 

segmentasyon parametrelerinin optimize 

edilmesi ve segmentasyon kalitesinin arıttırılması 

bir ön koşul haline gelmektedir. Bu çalışmada, 

yüksek çözünürlüklü Quickbird-2 uydu görüntüsü 

kullanılarak çoklu-çözünürlük segmentasyon  

işlemi gerçekleştirilmiş ve ölçek parametresi 

belirleme aracı (ESP-2) ile elde edilen üç farklı 

ölçek parametresi kullanılmıştır. Elde edilen 

görüntü nesnelerinin kalite değerlendirmesi, 

kontrollü yöntemler arasında yer alan ve referans 

nesnelerle ele alınan segmentlerle olan örtüşmeyi 

sayısal bir şekilde analiz eden AFI ve Qr metrikleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki 

adımda yapılan sınıflandırma sonuçlarında, 

segmentasyon kalitesinin sınıflandırma doğruluğu 

üzerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

irdelendiğinde,segmentasyon kalitesi ölçütü 

olarak kullanılan Qr ve AFI metriklerinde 

meydana gelen iyileşmenin sınıflandırma 

doğruluğu artışına etkisinin %9 seviyesinde 

olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, 

segmentasyon kalitesi değerlendirmesinin 

yapılacak sınıflandırma sonuçları için kullanıcıya 

bir ön çıkarım sağladığı ve uygun segment 

belirlemenin yapılacak çalışmalardaki önemi 

ortaya konulmuştur.Gelecek çalışmalarda, farklı 

segmentasyon değerlendirme metrikleri de 

kullanılarak ve başka veri setleri üzerinde de test 

edilerek segmentasyon kalitesinin sınıflandırma 

doğruluğu üzerine etkisinin daha kapsamlı bir 

şekilde ele alınması planlanmaktadır. 
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