
ArcGIS ile Derin Öğrenme 
 
Gelişen teknoloji ile saatler veya günlerce sürecek iş süreçleri kısa sürede tamamlanabilir hale gelmiştir. Özellikle makine 
öğrenimi sayesinde çalışmalarınız hem çok daha hızlı hem de yüksek doğrulukta yapılabilir. Bu yazımızda derin öğrenmeyi 
mekansal olarak yapmanızı sağlayan ArcGIS yeteneklerinden bahsedeceğiz.  
 
Derin öğrenme, örnek verilerden öğrenmek için derin sinir ağlarını kullanan bir makine öğrenme tekniğidir. Tıpkı geleneksel 
denetimli görüntü sınıflandırması gibi, bu modeller verdiğimiz verilerde neyi arayacaklarını “öğrenmek” için eğitim örneklerini 
kullanır. Ancak geleneksel bölümleme ve sınıflandırmanın aksine, derin öğrenme modelleri yalnızca tek tek piksellere veya 
piksel gruplarına bakmaz. Daha yüksek öğrenme kapasitesine sahiptirler ve görüntülerde çeşitli ölçeklerdeki karmaşık şekilleri, 
desenleri ve dokuları tanımayı öğrenebilirler. Bu, derin öğrenme modellerinin çeşitli koşullarda çok miktarda eğitim verisinden 
öğrenebilmesini sağlar. Eğitilen modeller daha sonra çok daha düşük bir bilgisayar hesaplama gücüyle çok daha çeşitli 
görüntülere uygulanabilir ve paylaştığınız kişiler tarafından yeniden kullanılabilir. Madenciliğin çeşitli alanlarında derin 
öğrenme yeteneklerinden faydalanabilirsiniz. Çalışma yapılacak alanda arazi sınıflandırması yapma veya arazideki nesnelerin 
tanımlanması bunlara örnek olarak verilebilir.  
 
Mekansal makine öğrenimi ve derin öğrenme yapay zeka (AI) modelleri, karmaşık sorunları çözmenize yardımcı olmak için 
ArcGIS'e entegre edilmiştir. Bilgisayarların görüntülerdeki nesneleri görme veya tanıma becerisi, özellikle CBS 
uygulamalarında çok faydalı olabilir çünkü günümüzde uydu, hava ve İHA görüntüleri, insanların üzerinde analizler uygulayıp, 
çıkarımda bulunabileceklerinden çok daha fazla ve hızlı üretilebilmektedir.  
 
ArcGIS’teki derin öğrenme modellerine bakacak olursak; nesne sınıflandırması, piksel sınıflandırması, nesne algılama, nokta 
bulutu bölümlemesi, görüntü geliştirme, tablo verileri üzerinde sınıflandırma ve regresyon, yapılandırılmamış metinden varlık 
çıkarma gibi çok çeşitli içerikler mevcuttur. 
 
Coğrafi detayları veya nesneleri görüntülerde nasıl göründüklerine göre sınıflandırmak için kullanılabilir nesne sınıflandırması 
kullanılabilir. Uydu görüntülerinden bina taban alanı sınırlarını ve yolları çıkarmak veya arazi örtüsü sınıflandırması yapmak 
için piksel sınıflandırması kullanılabilir. Belli bir alandaki ağaçları, kuyuları ya da yoldaki çukurları bulmak isterseniz nesne 
algılama modellerinden yararlanarak çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Nokta bulutu ile çalışıyorsanız ham nokta bulutlarından 
binalar, zemin ve ağaçlar çıkararak 3B altlık haritaları oluşturmak için nokta bulutu bölümlemesini kullanabilirsiniz. Görüntüler 
haricinde tablosal bilgilerle de çalışmanız mümkün. Tablosal verileri sınıflandırarak, hem kategorik değişkenler hem de sürekli 
değişkenler için tahminler yapabilirsiniz. 
 
Nesne tanıma ile ağaçların tanınması örneğine bakabilirsiniz. Ağaçlar eğitim verisi olarak tanıtıldıktan sonra derin öğrenmeden 
yararlanarak bütün alandaki ağaçların bulunması sağlanabildiği gibi, bunun ötesinde ağaçların sağlık durumu yerinde inceleme 
yapmadan önce belirlenebilir. Bitki örtüsü sağlığı, bir dizi görünür ve yakın kızılötesi dalga boyu bantları içeren çok bantlı 
görüntüler olan hava görüntüleri aracılığıyla hesaplanabilir. Aşağıdaki görseller belirli bir alan için seçilen palmiye ağaçlarını 
(1) göstermektedir. Nesne algılama yoluyla tüm alanda bulunan palmiyeler (2) daha sonra sağlık durumlarına göre farklı 
sembolojilerle (3) gösterilmiştir. 
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Derin öğrenme yetenekleri ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz ArcGIS ile Derin Öğrenme Modelleri ile ilgili blog yazımızı 
okuyabilirsiniz.  
 
Ayrıca Udemy’de bulunan Esri Türkiye’nin hazırladığı derin öğrenme eğitimini inceleyebilirsiniz. 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


