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Özet: Büyük memeli yaban hayvanlar›n›n habitat tercihleri için uygulanan klasik yaklafl›mda; iki farkl› yaflama ortam›ndaki, örne¤in
iki farkl› habitat tipi, bak›, yükseklik ya da e¤im grubu gibi, d›flk› yo¤unluklan karfl›laflt›r›lmaktad›r. Asl›nda yaban hayvanlan
yaflama ortamlar›n› tercih ederken, tüm habitat bileflenlerini dikkate al›rlar. Bu nedenle, habitat bileflenlerinin çok de¤iflkenli yap›s› ve
bileflenlerdeki her bir faktörün etkisi dikkate al›nmal›d›r. Bu çal›flmada, bir koruma alan›nda iki ve daha çok faktörün etkileri ile
habitat bileflenleri aras›ndaki etkileflimler konu edilmifltir. Bu programdaki veri matrisinin boyutlan (sat›r ve sütun say›lar›) kullan›c›
taraf›ndan de¤ifltirilebilecek biçimde düzenlenmifltir. Veri matrisinin sat›r say›s› plot say›s›na, sütun say›s› ise hayvan türü, habitat tipi,
yükseklik, e¤im, bak›, diri örtü, yola ve suya yak›nl›k gibi faktör say›s›na eflit olmaktad›r.
Anahtar Sözcükler: D›flk› say›m›, Geyik, Tavflan, Yaban domuzu, Habitat seçimi, Faktör bileflenleri, Bilgisayar program›.

A Computer Programme for Determining
Habitat Preference Based on Dung Frequencies of Some Herbivore Mammals
Abstract: The classic approach for habitat preference of big games is to compare dung density in two different site such as in two
habitat types and aspects, or in two altitute or slope classes. Whereas, animals select habitats according to all habitat components.
Therefore, it must be considered multivariate structure of habitat and importance of each variable of the combination of
components. In this study, interaction among habitat components and effects of components more than one were investigated in a
conservation area. A computer programme (SR.BAS) was prepared to identify the important components of habitat of herbivore
mammals in the area. The dimensions of the data matrix of the programme can be changed by users. The number of plot is equal
to row numbers and the variable numbers such as animal species, habitat type, altitute, slope, aspect, feeding cover, distance to open
roads and water source etc. is equal to column numbers of the data matrix.
Key Words: Dung Counts, Red deer, Hare, Wild boar, Habitat selection, Component combination, Computer programme.

Girifl
Memeli büyük yabani hayvan türlerinin habitat seçimi
ve habitat kullan›mlar›n›n tespitinde süregelen yaklafl›m,
farkl› iki habitattan elde edilen d›flk› yo¤unluklar›n›n yada
yine d›flk› yo¤unlu¤una dayanan nisbi yo¤unluklar›n, bir
baflka
ifadeyle
nisbi
kullan›m
indekslerinin
karfl›laflt›r›lmas›d›r (1-10). Ancak, bu klasik yaklafl›m ile
habitat özelliklerinden yaln›z biri ele al›nabilmektedir.
Örne¤in yükseklik tercihi incelenecek ise yaln›z yükseklik
kademeleri, e¤im incelenecekse yaln›z e¤im s›n›flar› gibi
belirli bir habitat özelli¤inin de¤iflik s›n›flar›, kendi
aralar›nda karfl›laflt›r›labilmektedir. Bu flekildeki bir
karfl›laflt›rma, birden fazla özelli¤in etkileflimli olarak

tercih edilme derecelerini ortaya koymada yetersiz
kalmaktad›r. Bu nedenle, yükseklik, bak› ve e¤im gibi tüm
habitat faktörlerini birlikte dikkate alarak de¤iflik
bileflimler oluflturma ve böylece habitat seçim olay›n›n çok
yönlü olarak incelenmesi ve verilerin buna göre
de¤erlendirilebilmesini sa¤layacak bir bilgisayar
program›na ihtiyaç duyulmufltur.
D›flk› say›m› yoluyla habitat tercihinin belirlenmesinde,
al›nan her deneme alan›nda yükseklik, e¤im, bak›, habitat
ve mikro habitat tipi, suya ve yola yak›nl›k derecesi ve
ayr›ca hayvan türlerine iliflkin d›flk› say›lar›
kaydedilmektedir. Bu verilerin birlikte gösterilmesiyle
oluflan sat›rlar ve deneme alanlar›n›n alt alta
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kaydedilmesiyle oluflan sütunlar, deneme alan› say›s›
kadar sat›r ve habitat eleman› say›s›nca sütuna sahip bir
matris oluflturmaktad›r. Bir türün habitat tercihinin,
örne¤in belirli bir habitat tipinde rastlanan d›flk› frekans›
cinsinden ifade edilmesi, tüm veri matrisinin taranarak,
belirtilen bu özellikleri sa¤layan sat›rlar›n ayr›lmas› ve
say›lmas›yla ancak mümkün olmaktad›r. Bu karmafl›k
ifllemlerin do¤rudan arazi kay›tlar› üzerinde yap›lmas›,
oldukça yorucu ve çok zaman al›c›d›r. Buna karfl›n, arazi
kartlar›na kaydedilen her bir veri sat›r›n›n say›sal olarak
bilgisayara aktar›lmas› ve istenen habitat faktörleri veya
bileflenlerinin bilgisayar program› ile elde edilmesi
mümkündür. Bu durumda arazi kartlar›ndaki veriler,
program›n DATA sat›r›na girildikten sonra incelenen türe,
örne¤in geyi¤e rastlanan habitatlar› yükseklik
basamaklar›na göre s›ralamak için, arazi kartlar›ndaki
hayvan türü, habitat ve yükseklik sütunlar›n›n
numaralar›n› girerek, bu amaçla haz›rlanan program›
çal›flt›rmak yeterli olmaktad›r. Aynca, iki ya da daha fazla
türün ayn› yaflama ortam›n› paylaflmas› halinde, paylafl›m
ve rekabetin hangi koflullarda olufltu¤u, baflka bir
anlat›mla her iki türe ait d›flk›n›n birarada görüldü¤ü
deneme alanlar›nda, hangi özellikteki habitat elemanlar›na
birlikte rastlan›ld›¤›n›n belirlenmesi gerekmektedir. Bu
durumda da yine tüm veri matrisinden, iki farkl› türün
birlikte kaydedildi¤i sat›rlar› ç›kar›p, ayr›ca incelenecek
say›da habitat eleman›n› kendi içinde s›raya koymak
gerekmektedir. Böylece, iflleme sokulmas› istenen her bir
tür ve her yeni eleman için s›ralama ve hesaplama
ifllemleri biraz daha uzamaktad›r. Tüm bu ifllemleri h›zl›
ve hatas›z yapabilmek için BASIC dilinde haz›rlanm›fl
SR.BAS adl› bilgisayar program› gelifltirilmifltir. Bu
program ile Eskiflehir Çatac›k Orman›’ndaki Geyik (Cervus
elaphus L.), Yaban Domuzu (Sus scrofa L.), ve Tavflan
(Lepus europaeus [Pallas] ) gibi yabani hayvan türlerinin
habitat tercihleri ve habitat paylafl›m›n› belirlemek
amac›yla iki ayr› zamanda 10 sütun ve 850’fler sat›rl›k
veri matrisleri çözülmüfl ve pratik sonuçlar al›nm›flt›r.

Materyal ve Yöntem
Bu çal›flmada Geyik, Tavflan, Yaban Domuzu gibi
otobur (herbivor) ve bunlar›n predatörü olmas› nedeniyle
Kurt (Canis lupus) gibi etobur (karnivor)’lara iliflkin d›flk›
tane ya da gruplar›n›n frekanslar›ndan (al›nan deneme
alanlar›nda var ya da yok biçiminde kaydedilmifltir)
yararlanarak ( 11 ), bu türlerden bir ya da birkaç›n›n diri
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örtü, bak›, e¤im, yükseklik ve habitat tipleri gibi
etmenlere göre tercihleri bir bilgisayar program›
yard›m›yla listelenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Diri
örtü
faktörü:
Yefl(1=yeflillenmifl),
Yab(2=yabanlaflm›fl), Kap(3=kapanm›fl), Yok(4=diri örtü
yok, ölü örtü var) ve Top(5=diri ve ölü örtü yok)
biçiminde
olmak
üzere
5
s›n›fa
ayr›larak
say›sallaflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca, her bir s›n›f için, Kes(1=kesim
art›klar›) ve Tafl(2=tafll›l›k) olmak üzere iki alt bölüm
daha oluflturulmufltur. Örne¤in diri örtü için “52”
sembolü; diri ve ölü örtü olmayan, ayr›ca tafll› bir ortam›
göstermektedir (5=diri ve ölü örtü yok, 2=tafl›l›k).
Yükseklik ve e¤im gibi özel mevki elemanlar› da
hayvanlar›n yaflama ortamlar›n›n seçimlerinde birer faktör
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (12,13). Bu faktörlerin her
ikisi de say›sal olarak ölçülmeleri nedeniyle, ya gerçek
de¤erleri ya da oluflturulacak çeflitli yükseklik kademeleri
(örne¤in 1=1000-1200, 2=1200-1400 m. ... gibi) ve
e¤im s›n›flar› (örne¤in 1= %1-5, 2=%6-10, ... gibi)
fleklinde bilgisayara girilebilirler.
Bak› faktörünün say›sallaflt›r›lmas›nda; I=Kuzey,
2=Kuzey-Do¤u, 3= Do¤u, 4=Güney, 5=Güney-Bat›,
6=Bat› ve 7=Kuzey-Bat› fleklinde bir yol izlenebilece¤i
gibi, bak›lara 0-360 derece aras›nda de¤erler de
verilebilir.
Habitat tiplerinin say›sallaflt›r›lmas›nda, önce
Çkk(1=Karaçam Koru), ÇsK(2=Sar›çam Koru),
Çm(3=Kar›fl›k Çam), ÇG(4=Çam gençli¤i), AÇ(5=A¤açl›k
ve Çal›l›k), OA(6=Ormaniçi Aç›kl›k) ve ÇA(7=Çay›rl›k)
olmak üzere 7 s›n›f ile her bir s›n›f için geçerli olmak
üzere 4 alt bölüm; GS(1=Gençlefltirme Alan›),
ÜS(2=Üretim Alan›), SY(3=Suya Yak›nl›k) ve YY(4= Yola
Yak›nl›k) daha oluflturulmufltur. Örne¤in habitat sembolü
olarak “23”; Suya Yak›n Sar›çam Koru orman›n›
göstermektedir. Böylece, 7 s›n›f ve her bir s›n›f için 4’er
alt bölüm olmak üzere toplam 28 habitat tipi tan›mlanm›fl
olmaktad›r (11,12,13,14, 21, ... 71, 72, 73, 74).
Örnek alanda herhangi bir hayvan türüne ait d›flk› için,
var=1 ve yok=0 biçiminde veri kaydedilmifltir. Bir örnek
alanda birden çok hayvan›n d›flk›s›na rastlama olas›l›¤›
dikkate al›nd›¤›nda, o yörede yaflayan her bir hayvan türü
için ayr› bir var-yok sütunu oluflturulabilece¤i gibi,
çal›flman›n amac›na göre daha az öneme sahip türler
“Di¤erleri” sütunu alt›nda verilerek, var-yok sütun say›s›
azalt›labilir.

‹.O⁄URLU, H.YAVUZ

Yukanda belirtilen faktörlere ek olarak “arazide
durulan nokta” ile “komflu nokta”lara iliflkin olarak
ölçülen rp ve rn de¤erleri de dikkate al›n›rsa, Tablo 1’den
de görülebilece¤i gibi bir veri matrisi elde edilmektedir.
Bu veri matrisinden yararlanarak haz›rlanan bilgisayar
program› (SR.BAS) ile herhangi bir tür ya da tür
gruplar›n›n tercih ettikleri habitat tipleri ve diri örtü
s›n›flar› ile bulundukIar› yükseklik, bak› ve e¤im
kademeleri gibi faktörler kolayl›kla listelenebilmektedir.

Baflla
Veri matrisinin sat›r ve sütun say›lar›, I., II. ve III.
aflamada s›ralanacak sütun numaralar› ile bu
sütunlardaki en küçük ve en büyük de¤erlerin girilmesi
Veri matrisinin okutulmas›
Veri kontrolü isteniyor mu? - Hay›r
Evet
Veri matrisinin yazd›r›lmas›

Tablo 1:

SR.BAS Bilgisayar Program› Veri Matrisi ‹çin Bir örnek.
I.tercihe göre s›ralama
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I. ve II. tercihe göre s›ralama
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I. II. ve III. tercihe göre s›ralama
S›ralanm›fl veri matrisinin yazd›r›lmas›
Frekanslar›n hesaplanmas›
S›ralanm›fl matris ve frekanslar›n yazd›r›lmas›
Dur
fiekil 1.

SR.BAS Bilgisayar Program›na ‹liflkin Ak›fl Diyagram›

Bulgular
Yaban hayvanlar›n›n d›flk› say›m verilerinin
de¤erlendirilmesi için haz›rlanan SR.BAS isimli bilgisayar
program› BASIC programlama diIinde yaz›lm›flt›r. Bu
programa iliflkin ak›fl diyagram› fiekil 1’ de ve program
metni ise EK 1’ de verilmifltir. Ayr›ca program›n iflleyifline
iliflkin baz› bilgiler de s›ras›yla afla¤›da verilmifltir.
‹lk sat›rda sorulan veri kontrolü istenip istenmedi¤i
fleklindeki sorunun amac›; verilerin ifllenmesi aflamas›nda
oluflabilecek hatalar› önlemeye yöneliktir. Aksi halde, veri
matrisinin sat›rlar›n›n birinde bir karakter fazla ya da
noksan okunmas›; matrisin bundan sonraki bölümünde
sütunlar›n kayarak yer de¤ifltirmesine neden olacak ve
dolay›s›yla hatal› sonuç verecektir. Bu nedenle, verilerin
girilmesi ve okutulmas› aflamalar›nda oluflabilecek
hatalar›n önlenmesi gerekmektedir. Bunun için,
gerekti¤inde program›n bafl›nda verilerin kontrol
edilebilmesi sa¤lan›rsa uzun zaman alan çal›flt›rma
iflleminin verilerdeki bir yanl›fll›k nedeniyle tekrar
edilmesinden kaç›n›lm›fl olacakt›r.

‹kinci sat›rda istenen “veri matrisinin sat›r say›s›”
deneme alan› say›s›na eflit olmal›d›r. Üçüncü sat›rda
istenen “sütun say›s›” de¤iflken say›s›na eflittir. Bu say›,
incelenecek hayvan türü ve habitat eleman›na ba¤l› olarak
de¤iflmektedir. Dördüncü sat›rda “s›ralamada esas
al›nacak sütun numaras›” ile hangi tür ya da türlerin
habitat elemanlar›n›n s›ralanaca¤› sorulmaktad›r. Örne¤in
belli bir sütunda, tek bir tür için “var- yok” fleklinde kay›t
tutulmuflsa, 4. sat›rda bu sütunun numaras› girilmesi
halinde; yaln›z o türe ait d›flk› rastlanan plotlar› gösteren
veri sat›rlar› iflleme al›narak, bu sat›rlardaki habitat
elemanlar› s›raya konulmaktad›r. 5. ve 6. sat›rlarda, esas
sütunda birden fazla tür kaydedilmiflse bu türlerin say›s›
ve bunlardan iflleme konmas› istenenlerin numaras›n›
vermek gerekmektedir. 7. sat›rda, esas sütuna ba¤l›
olarak s›ralanmas› istenen ikinci tercih sütunu ve 8.
sat›rda bu sütundaki en büyük say› ile 9. sat›rda birinci ve
ikinci tercih sütunlar›na ba¤l› olarak üçüncü tercih sütunu
ve bu sütundaki en büyük say› 10. sat›rda girilmektedir.
Böylece, herhangi bir türün d›flk› frekanslar›ndan
yararlanarak, yaflama ortam› bileflenlerine göre da¤›l›m›
kolayl›kla listelenebilmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
Habitat tercihi konusunda yap›lan çal›flmalarda,
genellikle yükseklik (2-4, 6,10) ya da e¤im s›n›flar› (3, 6)
dikkate al›nmaktad›r. Habitat tercih oranlar›n›n
belirlenmesi için, e¤er al›fl›lagelmifl yöntemler uygulanacak
olursa, her bir faktörün birbirinden ba¤›ms›z olarak
incelenmesi ve arazide en az iki yükseklik kademesi, e¤im
s›n›f› veya diri örtü tipi al›narak, sonuçlar›n birbirleriyle
karfl›laflt›r›lmas› gerekmektedir. Bu durumda, araflt›r›lacak
her bir faktör için d›flk› say›m verileri sürekli olarak gözden
geçirilmekte ve dolay›s›yla hata yapma olas›l›¤› artarken,
ayr›ca gereksiz yere zaman kaybedilmektedir.
Yukar›da belirtilen zorlu¤u aflmak için, çal›flmam›zda,
araflt›r›c›n›n ayr› ayr› yükseklik kademeleri, e¤im s›n›flar›,
habitat tipleri gibi faktörleri seçmek ve bu bölümlerde
ayr› çal›flma yapmak zorunlulu¤undan kurtar›lmas›
amaçlanm›flt›r. Bunun için, yaln›z deneme hatlar›
(transektler) boyunca her plotta yükseklik, e¤im, bak›,
diri örtü ve habitat tipinin kaydedilmesi ve kaydedilen
verilerin do¤rudan SR.BAS program› ile bilgisayarda
analiz edilmesi mümkün olmaktad›r. Her habitat
faktörüne iliflkin olarak toplanan veriler, bu programla
derlenerek, arzu edilen s›ralamaya göre sonuçlar
karfl›laflt›r›labilmektedir. Ayr›ca, bu programla, tercih
edilen faktörlerin tercih edilifl frekanslar› da elde
edilebilmektedir.
D›flk› say›m yöntemiyle habitat tercihlerinin
araflt›r›ld›¤› pek çok çal›flmada, genellikle tek faktör
kullan›lmaktad›r. Örne¤in yükseklik tercihi araflt›r›l›yorsa,
belirlenen yükseklik kademelerinde d›flk› rastlanan ve
rastlanmayan plot say›lar› belirlenerek d›flk› frekanslar›
hesaplanmakta ve böylece her bir yükseklik kademesi için
hesaplanan frekanslar karfl›laflt›r›lmaktad›r (10). Bu
çal›flmada haz›rlanan programla, tek faktör yerine birçok
faktör birlikte s›ralamaya tabi tutularak, faktörler için
s›n›f ya da kademe oluflturma ifllemlerine gerek kalmadan
da karfl›laflt›rmalar yap›labilmektedir. Böylece, hem ayn›
hem de farkl› sörvey birimleri aras›nda karfl›laflt›rma
yapabilme flans› do¤maktad›r.
Bu programla, yukar›da da belirtildi¤i gibi, yaban
hayvanlar›n›n yaflama ortamlar›na iliflkin çeflitli bilgiler,
karmafl›k bir düzenden kolayl›kla listelenip, arzu edilen
karfl›laflt›rmalar yap›labilmektedir. Program›n BASIC
programlama dilinde yaz›lmas›n›n nedeni; bu dilin basit,
kolay uygulanabilir ve hemen hemen herkesin bildi¤i bir
programlama dili olmas›d›r. Buna karfl›n, 500x10

244

boyutundaki bir veri matrisine (500 plot ve 10
de¤iflkenden oluflan bir veri kümesi) ba¤l› olarak
program›n
kiflisel
bilgisayarlarda
çal›flt›r›lmas›
durumunda, sonuçlar› yaklafl›k olarak bir saat içinde
al›nabilmektedir. Daha büyük boyutlardaki veri matrisleri
dikkate al›nd›¤›nda kiflisel bilgisayarlar›n da yetersiz
kalaca¤› anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle, arzu edilmesi
durumunda, bu program› yüksek seviyeli programlama
dillerinden birine, örne¤in C, PASCAL ve FORTRAN diline
çevirerek, kiflisel bilgisayarlar yerine IBM ya da VAX
terminal sistemlerinde çal›flt›r›p, daha büyük veri
matrisleri ile daha k›sa zamanda sonuç al›nmas› mümkün
olabilecektir.

EK l: SR.BAS Bilgisayar Program›.
10 INPUT “veri kontrolü isteniyormu ?Evet için 1,
Hay›r için 0 giriniz”;II
20 INPUT “veri matrisinin sat›r say›s›=”;N1
30 INPUT “veri matrisinin sütun say›s›=”;N2
40 INPUT “s›ralamada esas al›nacak var-yok sütun
nosu=”;N3
50 INPUT “esas sütundaki en küçük rakam=”;N0
60 INPUT “esas sütundaki en büyük rakam=”;N4
70 INPUT “ikinci aflamada s›ralanmas› istenen sütun
nosu=”;N7
80 INPUT “ikinci s›ralama sütunundaki en büyük
rakam=”;N5
90 INPUT “üçüncü aflamada s›ralanmas› istenen sütun
nosu=”;N8
100 INPUT “üçüncü s›ralama sütunundaki en büyük
rakam=”;N6
110 DIM A(Nl,N2),AA$(N2)
120 FOR I=1 TO N1
130 FOR J=1 TO N2
140 READ A(I,J)
150 NEXT J,I
160 IF II=0 THEN 240
170 FOR I=1 TO N1
180 PRINT I;
190 FOR J=1 TO N2
200 PRINT A(I,J);
210 NEXT J
220 PRINT
230 NEXT I
240 DIM B(Nl,N2),Q(Nl,N2)
250 X1=0
260 FOR I=1 TO N1
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270 IF A(I,N3)=0 GOTO 320
280 X1=X1+1
290 FOR J=1 TO N2
300 B(X1,J)=A(I,J)
310 NEXT J
320 NEXT I
330 UY=0
340 IF NO=N4 THEN 360
350 FOR M= NO TO N4
360 FOR I=1 TO N5
370 FOR J=1 TO N6
380 FOR K=1 TO X1
390 IF N0=N4 THEN 410
400 IF B(K,N3)<>M THEN 470
410 IF B(K,N7)<> I THEN 470
420 IF B(K,N8)<> J THEN 470
430 UY=UY+1
440 FOR L=1 TO N2
450 Q(UY,L)=B(K,L)
460 NEXT L
470 NEXT K
480 NEXT J,I
490 IF NO=N4 THEN 510
500 NEXT M
510 REM FOR I=1 TO X1
520 REM PRINT I;
530 REM FOR J=1 TO N2
540 REM PRINT Q(I,J);
550 REM NEXT J
560 REM PRINT
570 REM NEXT I
580 PRINT “***...”
590 PRINT “I. II. ve III. aflamalarda s›ralanan sütun
numaralar›”;TAB(54)N3;TAB(58)N7;TAB (62)N8
600 PRINT “***...”
610 AA$(3)=”Geyik”:AA$(4)=”Yaban Domuzu”:
AA$(5)=”Di¤er Türler”:AA$(6)=”Diri Örtü”: AA$(7)=
”Bak›”:AA$(8)=”E¤im”:AA$(9)=”Habitat Tipi”: AA$(10)=
”Yükseklik”
620 VV$=”Frekans”
630 PRINT TAB(4) AA$(N3); TAB(16)AA$(N7);
TAB(32)AA$(N8);TAB(51)VV$
640 PRINT “***...”
650 LL=1
660 FOR I=1 TO X1-1
670 IF Q(I+1,N8)<>Q(I,N8) THEN 720
680 IF Q(I+1,N7)<>Q(I,N7) THEN 720
690 IF Q(I+1,N3)<>Q(I,N3) THEN 720

700 LL=LL+1
710 GOTO 750
720 K1=Q(I,N8):K2=Q(I,N7):K3=Q(I,N3)
730 PRINT TAB(4) K3:TAB(16) K2;TAB(32) K1;
TAB(51)LL
740 LL=1
750 NEXT I
760 PRINT TAB(4)Q(X1,N3);TAB(16)Q(X1,N7);
TAB(32)Q(X1,N8);TAB(51)LL
770 PRINT “**********************************”
780
PRINT
“Toplam”:N1;”plottan”;X1;”’inde
“;AA$(N3);” d›flk›s›na rastlanm›flt›r”
790 PRINT “NOT: Bu listedeki say›sal de¤erlerin
karfl›l›klar› progam içinde
800 PRINT “810-1020’nolu sat›rlar aras›nda
aç›klanm›flt›r.”
810 REM D‹⁄ER TÜRLER:1=Kurt, 2=Tavflan ve
3=Ay› olarak kodlanm›flt›r.
820 REM
830 REM D‹R‹ ÖRTÜ: A=Yeflillenmifl, B=Yabanlaflm›fl,
C=kapanm›fl, D=Diri Örtü Yok,
840 REM Ölü Örtü Var, E=Diri ve Ölü Örtü Yok,1=
Kesim Art›klar›, 2=Tafll›l›k,
850
REM
1=A1,2=A2,3=B1,4=B2,5=C1,6=C2,7=D1,8=D2,9=E1
ve 10=E2 biçiminde
860 REM Diri Örtü Kodlanm›flt›r.
870 REM
880 REM BAKl:1=Kuzey, 2=Kuzey-Do¤u,3=Do¤u,
4=Güney-Do¤u, 5=Güney, 6=Güney-Bat›,
890 REM 7=Bat› ve 8=Kuzey-Bat› olarak
kodlanm›flt›r.
900 REM
910 REM E⁄‹M:1=%0-10,2=%11-20,3=%2130,4=%31-40,5=%41-50,6=%51-60,7=%61-70
920 REM 8=%71-80, 9=%81-90 ve 10=%91-100
olarak kodlanm›flt›r.,
930 REM
940 REM HAB‹TAT: A=Karaçam,B=Sar›çam,
C=Kar›fl›k Çam, D=Çam Gençligi,E=A¤açl›k
950 REM ve Çal›l›k,F=Orman ‹çi Aç›kI›k, G=Çay›rl›k,
1=Gençlefltirme Alan›, 2=Üre960 REM tim Alan›, 3=Suya Yak›n ve 4=Yola Yak›n,
1=A1, 2=A2,...,4=A4, 5=B1, ...
970 REM 8=B4,9=C1,...,12=C4,13=D1,...,16=D4,
17=E1,...,20=E4, 21=F1,...,24=
980 REM F4, 25=G1,...:28=G4 olarak kodlanm›flt›r.
990 REM
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1000 REM YÜKSEKL‹K 1=600-800,2=8001000,3=1000-1200,4=1200-1400,5=1400-1600,
1010 REM 6=1600-1800,7=1800-2000,8=20002200,9=2200-2400 olarak kodlanm›flt›r.
1020 REM
1030 DATA 2.2,0.3,1,1,3,1,5,6,6,3,1.8,0.1,1,0,3,
1,5,6,6,7
1040 DATA 4.4,0.1, 1,0,2,2,1,8,5,8,3.2,0.2,0,0,1,
6,6,9,3,2
1050 DATA 6.1.0.2,1,0,1,3,3,9,3,3,8.8,0.5,0,1,2,
3,3,8,2,3
1060 DATA 9.1,0.5,0,0,3,8,2,7,2,9,2.1,0.9,1,0.3,
8,5,6,3,7
1070 DATA O.B,l.1,0,0,0,7,3,4,18,1,0.6,1.2,1,0,
1,7,5.6,7,1
1080 DATA O.4,13,0,1,3,4,3,4,14,5,0.5,1.1,1,1,2,
6,5,8,7,4
1090 DATA 0.3,1.4,1,0,1,6,4,8,7,4,0.8,0.2,0,0,
1,7,4,7,3,6
1100 DATA 0.7,0.1,1,1,1,6,6,3,28,8,1.1,0.4,0,1,
3,4,3.2,3,7
1110 DATA 1.4,0.6,1,0,3.8,3,2,28,7,1.3,0.8,1,0,4,
9,2,3,28,5
I120 DATA 1.2,0.2,O,I,Q,5,1,3,5,9,1.1,0.1,1,0,0,
8,1,6,14,6
1130 DATA 1.4,0.2.1,1,0,8,3,6,14,7,1.3,0.3,1,1,
3,9,3,6,14,5
1140 DATA 1.2,0.4,1,1,2,10,4,5,7,4,1.1,0.5,0,1,
2,10,4,4,5,9
11S0 DATA 1.8,0.6,1,1,1,6,6,2,3,7,1.1,0.3,1,1,1,
6,6,2,28,8
1160 DATA 1.1,3 fl,1,1.2,10,4,5,28,8,1.4,0.2,1,0,
0,8,5,6,28,8
1170 DATA 0.5,0.5,1,1,3,8,5,6,3,7,0.5,0.5,1,
1,3,1,5,6,6,3

RUN
veri kontrolü isteniyormu ?Evet için 1, Hay›r için 0
giriniz? 0
veri matrisinin sat›r say›s›=? 30
veri matrisinin sütun say›s›=? 10
s›ralamada esas al›nacak var-yok sütun nosu=? 3
esas sütundaki en küçük rakam=? 1
esas sütundaki en büyük rakam=? 1
ikinci aflamada s›ralanmas› istenen sütun nosu=? 10
ikinci s›ralama sütunundaki en büyük rakam=? 9
üçüncü aflamada s›ralanmas› istenen sütun nosu=? 9
üçüncü s›ralama sütunundaki en büyük rakam=? 28

I. II. ve III. aflamalarda s›ralanan sütun numaralar› 3 10 9
Geyik

Yükseklik

Habitat Tipi

Frekans

1

1

7

1

1

3

3

1

1

3

6

2

1

4

7

3

1

5

14

1

1

5

28

1

1

6

14

1

1

7

3

1

7

6

1

1

7

14

1

1

7

28

1

3

1

8

5

1

1

8

28

4

Toplam 30 plottan 21‘inde Geyik d›flk›s›na
rastlanm›flt›r
NOT:Bu listedeki say›sal de¤erlerin karfl›l›klar›
program içinde
810-1020’nolu sat›rlar aras›nda aç›klanm›flt›r.
Ok
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