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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Straight Plus projesi bizim günlük yaşantımızdan, hayatımızdan esinlenerek geliştirmeye
çalıştığımız bir proje konumundadır. Annelerimiz bizlere masa başındayken, ders çalışırken veya
yoğun odaklı bir şeyler yaptığımız zaman dedikleri cümleler genelde “Dik Dur Oğlum/Kızım”
şeklinde olmuştur. Ve biraz araştırma yaptıktan sonra bu kamburluk(Kifoz) hastalığının ülkemiz
genelinde yaygın olduğunu fark ettik. Sonrası için gerekli Fizyoterapist, Fitness Eğitmeni veya

gerekli uzmanlar ile irtibata geçtiğimizde BioFeedback yöntemini öğrendik ve Straight’i hayata
geçirebilmek adına büyük adımlar attık.

“Biofeedback, vücutta istemsiz olarak gerçekleşen eylemler üzerinde farkındalık
sağlanarak kontrolün arttırılmasının amaçlandığı bir tekniktir. Kişinin kendi vücudunun nasıl
işlediğine dair bilgilendirilmesi sağlanır. Bu bilgilendirme sayesinde o vücut fonksiyonu üzerinde
kontrol sağlanabilmesi hedeflenir.”¹
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Straight Plus’ın çalışma prensiplerine değinecek olursak içerisindeki sensörlere bağlı
olarak bizim duruş bozukluğumuzu anlayarak ve analiz ederek bizlere küçük titreşimler
göndermektedir. Ve eş zamanlı olarak o anki postürümüzü mobil uygulaması olan StraightApp
üzerinden de takip edebiliyoruz. Ayrıyeten bu uyguladığımız yöntemin daha etkili olabilmesi
adına duruşumuzu egzersizler ile destekleyip sırt kaslarımızın gelişmesi gerektiği düşünülerek
alanında uzman kişilere danışıp uygulama içerisine egzersiz antrenörü eklenmiştir.

Şekil-1: StraightApp

Projemizin boyutlarını gerektiğince minimal tutmaya çalıştık ve Straight Plus’ın üzerine
minik fonksiyonlanabilir bir buton ekledik, bu buton sayesinde cihazı açıp kapatmak , beklemeye
almak ve duruşumuzu kalibre etmek gibi birçok özellik ekledik. Straight Plus’ın içerisindeki
Bluetooth sensörü sayesinde uygulama ile haberleşmeyi, çipin içerisindeki hafıza ile
postürümüzdeki iyileşmeyi grafiklerle görebilme olanağına sahip olduğumuz gibi ayrıca kullanıcı
memnuniyeti açısından titreşimlerden rahatsız olmamak adına farklı frekanslarda titreşimler
göndermeyi amaçlamaktayız. Sonuç olarak Straight Plus sayesinde dik durma alışkanlığını en
doğal ve doğru bir şekilde kazanmış oluyoruz.

1- Button

2-Bottom Plastic Cover

3- Type-C USB Port

4-Logo

5-Project Name

2. Problem/Sorun:

Projemizin çözüm üretmek için amaçladığı genel sorun ve sorunlar duruş bozukluğu ile
alakalıdır. Bunlar; Kifoz, Skolyoz ve bu problemlere bağlı olarak kaynaklanan duygusal sorunlardır.
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Bu gibi hastalıkların olumsuz yanlarını ve bizi etkileyen problemlerini
● Motivasyon eksikliği
● Kötü ruh hali
● Bel ve boyun ağrısı gibi sıralayabiliriz.

“Kifoz, omurganın öne eğrilmesi durumudur. Aslında omurga sırt bölgesinde zaten öne
eğik (kifotik), bel bölgesinde ise çukur (lordotik) bir görünümdedir. İşte sırttaki öne eğikliğin
normalin üzerine çıkması (50-60 dereceden fazla olması) ya da beldeki çukurluğu düzelmesi (15
derecenin altına inmesi) ya da kaybolması durumunda kifoz ortaya çıkıyor.”²

“Skolyoz adı verilen omurga eğriliği, çoğunlukla büyüme çağında tanısı konulan bir
rahatsızlıktır. Farklı nedenlere bağlı olarak omurların sağa, sola eğrilmesi veya kendi etrafında
dönmesiyle gelişen skolyoz, küçük yaşlarda başlayıp, tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını
ciddi ölçüde etkileyebilmektedir.”³

Şekil-2: Kifoz(Kamburluk)
Bu gibi sorunlara korse de kısmen çözüm üretebilmektedir fakat olumsuz yanları daha

ciddidir. Halk arasında daha yaygın olan korseler belli bir süre kullanıldıktan sonra ciltte mantar ,
kaslarda zayıflama veya dar bir korse kullanılıyor ise reflü gibi rahatsızlıklara kadar yol
açabilmektedir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için tıpkı bizi uyaran sevdiklerimiz gibi doğal bir
yaklaşımla ilerlememiz gerekmektedir. Straight Plus ise tam olarak bunu yapmaktadır. Korseler
bizi zorunlu olarak dik tutmakla beraber doğal bir hareket yaptırmamaktadır. Straight Plus
korselerin aksine geliştireceğimiz makine öğrenmesi sayesinde ise duruşlarımızı kendisi analiz
edip ona göre kaç derece açı ile duracağımızı bize göstermektedir. Sonuç olarak Straight Plus’ın
daha yaygın kullanılan korselere göre avantajlarını aşağıdaki maddelere göre sıralayabiliriz.

● Makine öğrenmesi sayesinde duruşlarımızı öğrenip ona göre bizi uyarmaktadır.
● Minimal ve ergonomik tasarımı sayesinde dışarıdan bakıldığında korselerin aksine

vücudumuzda olduğunu belli etmemektedir.
● Uygulama içerisindeki egzersiz antrenörü sayesinde bizi daha hızlı iyileştirmektedir.
● Grafikler ile kaç günde ne kadar iyileşme olduğunu analiz edip bizlere sunabilmektedir.

3. Çözüm

Kifoz ve skolyoz gibi hastalıkları iyileştirmek için kullandığımız çözüm ve çözüm önerileri
şu şekildedir.
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● Öncelikle uzman fizyoterapist ve fitness antrenörlerinin uyguladığı yöntemleri analiz
ederek geliştireceğimiz teknolojiler tıpa uygun olup tavsiye edilen çözümlerdir.

● Bu gibi hastalıklara karşın uyguladığımız çözüm BioFeedback yöntemi olup bizler kambur
durduğumuzda titreşim ile uyararak tekrardan dik bir konuma gelmemizi sağlamaktadır. Bu
durum bizim kaslarımızı güçlendirecek ve 21 gün içerisinde dik durma alışkanlığı
kazandıracaktır.

● Omurgamız ve omurilik kaslarımız bir yandan güçlenirken bir yandan da günün belli
aralıklarında egzersizler yaptırarak bu işlemin daha hızlı olmasını sağlamaktadır.

● Straight Plus’ın içerisindeki gelişmiş pil sayesinde 1 gün rahat kullanıma ulaşıp bizlere
rahatsızlık vermemektedir.

● Geliştirdiğimiz Machine Learning(Makine Öğrenmesi) algoritması ile bahsettiğimiz tüm
olayları en ince ayrıntısına kadar tespit ederek doğal bir yöntem ile yapmaktadır.

4. Yöntem

4.1. Çalışma Prensibi

● Straight Plus’ı arkasına yapıştırılan hipoalerjenik bant ile sırtımızın omurga bölgesine
yapıştırmamız gerekmektedir ve daha sonrasında kalibre ettiğiniz en dik duruşunuza göre
davranmakla beraber sizin ayarladığınız kamburluk seviyesi ve kambur durulduktan
sonraki titreşimin devreye girmesi gibi özellikler de içermektedir.

● Straight Plus mobil uygulamadan oluşturulan ayarların dışına çıktığımızda bize titreşim
gönderip tekrardan dik duruşa geçmemizi sağlamaktadır. Ayrıca zorunlu kambur durarak
yapmamız gereken bir iş olduğunda ise butonuna bir kez basarak ayarladığımız zaman
aralığına göre kendisini uykuya alıp süresi dolduğunda otomatik olarak geri uyanmaktadır.

● Uygulama içerisinde titreşim ayarları da bulunup hissiyat derecemize göre
ayarlanabilmektedir.

8-Top Plastic Cover

9-Straight Plus Main Board

10-Battery

11-Vibration Sensor

12- Type-C PCB

13-Bottom Plastic Cover

4.2. Kullanılan Yazılımlar

● Kullanılan anakartın içerisindeki gömülü olan yazılım C++ tabanlı olarak Visual Studio
Code ile yazılmış olup gerekli olan kütüphaneler internetten araştırılıp kullanılmıştır.
Bulunamayan kütüphaneler ise Segger Embedded Studio ile C dilinde yazılmıştır.
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● IOS uygulaması ise gerekli olan protokol ve dinamikler ile XCode IDE’si aracılığıyla Swift
dilinde geliştirilmiş olmakla beraber Front-end kısmında StoryBoardlardan yararlanılmıştır.

● Android kısmında ise Android Studio IDE’si üzerinden Java dili kullanılarak dinamik bir
şekilde uygulama yapılmıştır.

4.3. Kullanılan Komponentler

● Çip olarak önceki versiyonumuzdan farklı NRF52 çipini kullanacağız. Bu çipi tercih
edecek olmamızın nedenleri arasında bir önceki esp32 ye karşın daha uzun pil ömrü
sağlaması ve bluetooth yönünden daha gelişmiş olmasıdır.

● Ana komponentlerden olan titreşim motorunu en efektif olacak biçimde fonksiyonlanabilir
olarak seçmeye çalıştık ve bu sayede uzun veya kısa titreşim gibi ayarlar yapabilmekteyiz.

● ADXL eğim sensörünü kulanarak kullanıcının ne kadar kambur veya dik durduğunu analiz
edebilmekteyiz. Ayrıca ADXL sensörünü 6 eksenli seçerek ileride bir güncelleme ile daha
başka sorunlara da çözüm geliştirebileceğimizi düşünüyoruz.

● Bataryayı ise 400 mah olarak seçtik eğer bataryayı normal olarak kullanırsak pil ömrü 5
saatte bitmektedir ama biz kullanacağımız NRF52 çip ve geliştirdiğimiz özel kütüphaneler
sayesinde bu süreyi şimdilik 15 saate kadar çıkarmayı başardık ama ilerleyen süreçlerde bu
süreyi 20 saatin üzerine çıkaracağımızı düşünüyoruz.

● Bir adet anakarta gömülü olarak gelen RGB led ve buton kullanıyoruz.

4.4. Mobil Uygulama İle Haberleşme

Straight Plus bluetooth sayesinde sensörlerden verileri çekip mobil uygulamaya
iletmektedir. Ve bu sayede anlık olarak duruşumuzu uygulamada görebiliriz. Cloud veri tabanımızı
kullanılarak kullanıcının gün içerisinde dik ve eğik durma durumları veritabanına aktarılır.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Straight Plus şu anda piyasada bulunan ilk versiyon Straight’in gelişmiş versiyonu olacaktır
ve ülkemizde ise başka hiçbir rakibi bulunmamaktadır. Yurtdışında ise bilinen Upright ve Lumo
Lift adında rakipler bulunmaktadır. Straight Plus’ın önceki versiyona göre inovatif yanlarını şöyle
sıralayabiliriz.

● Daha minimal ve sade
● Alüminyum Kasa
● Montaj esnasını kolaylaştıracak çentikler
● Type-C şarj giriş portu
● Yeni nRF52 çip
● Yazılımsal makine öğrenmesi
● Daha uzun pil ömrü
● Yeni egzersizler
● Yeni komponentler

5.1. Yabancı Rakiplere Olan Üstünlükler

Straight Plus’ın Yurt Dışındaki en önemli rakibi Upright Go’dur. Yurtdışındaki pazarın
%80 kadarına sahip olan Upright Go ile karşılaştıracak olursak eğer;
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● Gelişmiş Çip
● Makine öğrenmesi
● Daha stabil mobil uygulama
● Egzersziler
● Daha uzun pil ömrü
● Alüminyum kasa
● Ve önceki piyasada olan ürünümüze istinaden fiyat farkı gibi özellikleri sayabiliriz.

5.2. Yazılımsal İnovatif Yönü

Kişiye özel tüm duruş verilerinin toplanıp analiz edilerek makine öğrenmesi algoritmaları
ile gerçek zamanlı doğru geri bildirim verme özelliği (dünyada bu özellik bu kapsamda üretilmiş
olan hiçbir cihazda bulunmamaktadır bu bizim en önemli yenilikçi yanımızdır.)

5.3. Donanımsal İnovatif Yönü

Donanımsal olarak daha düşük enerji harcayan çip seçilmesi daha uzun kullanımı
sağlayacaktır. Yeni eklenecek birtakım komponentler sayesinde cihazın veri işleme kapasitesi
arttırılacaktır.

5.4. Tasarımsal İnovatif Yönü

Kişiye uygun en ergonomik daha ince ve küçük tasarım ile beraber alüminyum kasa ile
daha özel bir görünüm vermek amaçlanmaktadır. İç komponentlerin yerleştirildiği bölümler yeni
tasarım ile beraber daha kullanışlı olacaktır.

6. Uygulanabilirlik

Mevcut koşullarda yurt içinde uygulanmaması için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Birinci
versiyonumuz olan Straight ülkemizde ve globalde satıştadır bu da Straight Plus projemizi
ülkemizda rahatlıkla uygulayabileceğimiz anlamına gelmektedir.
Yurt içinde satışımızda hiçbir risk olmamasıyla beraber yurt dışında oluşabilecek tek risk gerekli
prosedürlere uygun belgelendirme işlemleridir.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tahmini Maliyet Planı

Tahmini Maliyet Planlaması

İş Paketleri ve
Ürünler

Hammadde
Hizmet Alım
Maliyetleri

Makine
Teçhizat Belgelendirme

*PCB(Prototiplem
e ve Test için)
*Komponentler
*Tıbbi Silikon
yapıştırıcı

*Dizgileme
*Silikon
hammadde kesimi
*Gömülü sistem
deep sleep gömülü
sistem kod desteği
*Elektronik devre
kart çizim desteği

*2 adet
Bilgisayar
*3D yazıcı

*EMC testi
*CE belgesi
*FCC
*Patent
*Marka Tescil

Maliyet 48.000,00₺ 62.500,00₺ 48.750,00 ₺ 67.320,00₺

Proje Zaman Planlaması

Proje Zaman Planlaması

Tamamlan
ma

Durumu

Ocak-...-M
ayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Proje Fikrinin
Oluşması

Tamamland
ı

Kullanılacak
Teknolojilerin
Belirlenmesi

Tamamland
ı

Donanımsal
Malzemelerin
Belirlenmesi

Tamamland
ı

Cihazın 3D
Modellemesinin

Yapılması

Tamamland
ı

PCB Çizimi Ve
Dizgileme

Tamamland
ı

Cihaz Yazılımı Ve
IOS, Android

Uygulamalarının

Devam
Ediyor
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Geliştirilmesi

Yeni Kutu Tasarımı Planlandı

Silikon Kılıf
Tasarlanıp Test

Edilmesi

Devam
Ediyor

Gerekli Olan Genel
Testlerin Yapılması

Planlandı

Patent ve
Belgelerin
Alınması

Planlandı

İlk Prototip Planlandı

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)

Straight Plus projesi 7 yaşından küçük çocuklar, kalp pili takanlar ve önemli bir ameliyat
geçirmiş olan kişiler hariç her kesime hitap etmektedir. Doğuştan veya sonradan gelişen kambur
durma problemi yaşayan herkese önerilmektedir.
Genellikle kambur durma problemi yaşayanlar masabaşı iş yapanlar, ders çalışma halinde olanlar
ve yoğun odaklı bir iş yapanlardır.(Bahsetmiş olduğumuz bu üç grup ülkemizde %41’lik kesimde
yer almaktadır. Bu durum da projemizin potansiyelini göstermektedir.)

9. Riskler

Gerekli araştırmalar sonucunda projemizi olumsuz etkileyebilecek unsurları tespit etmiş
bulunmaktayız.

Oluşabilecek Riskler Çözüm(B Planı)
Risk Oranı (% /
Az-Orta-Çok)

Bataryanın arızalı olarak gelmesi
veya tedarik esnasında ‘+’ ile ‘-’
uçlarının birbiriyle temas edip kısa
devre yapması (Fakat bu durum
batarya anakarta bağlandıktan ve
kod atıldıktan sonra gerçekleşirse
geliştirdiğimiz yazılım sayesinde ve
pilin kimyası gereğince patlaması
önlenmiştir.)

"+" ve "-" uçlarına silikon uç
takılarak yalıtkan hale getirilmesi
ardından bataryaların farklı
haznelere konulması.

%2 / Az

Su ile temas halinde anakartın
yanması ve Bluetooth sensörünün
doğru çalışmaması.

Tasarladığımız silikon kılıf
sayesinde ürünü su ve nem
geçirmesini engellemiş, darbelere
karşı daha dayanıklı bir hale

%10 / Orta
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getirmiş durumdayız.

Titreşim motorunun çalışmayıp
ürünün fonksiyonlarını yerine
getirmemesi.

zayıflayan motorun daha yüksek
voltaj vererek titreşim frekansının
artırılması.

%22 / Çok

Sırtımıza yapıştırılan hipoalerjenik
yapıştırıcının cildimizi tutmayıp
cihazın düşmesi veya cildimizi alerji
yapması.

Yapıştırıcının kimyası gereğince
hipoalerjenik olup en düşük
olasılıkla alerji yapmaktadır.
Yapıştırıcının cildi tutmaması
halinde ise giyilebilir bir kolye
tasarlanması.

%17/ Orta

Fazla sıcak ve nemli ortamlarda
bulunarak ürünün bileşenlerinin
oksitlenmesi (komponentlerin
düzgün çalışmamasına sebep
olabilir) ve pillin şişmesi.

Tasarladığımız silikon kılıf
sayesinde ürünü su ve nem
geçirmesini engellemiş, darbelere
karşı daha dayanıklı bir hale
getirmiş durumdayız.

%8 / Az

Ürünü düşürme durumunda dış
kabının deforme olup kozmetik
olarak sorunlu görünmesi.

Ürünün dışına üreteceğimiz kılıf
sayesinde deforme olması
engellenmiştir.

%14 / Orta

Anakartın dizgileme aşamasında
yanlış dizgilenmesi. (bu durum
cihazın anormal çalışmasına sebep
olur.)

Ürün sorunlu çalışacağı için
kapanmadan kontrol edilerek bu
durumun giderilmesi.

%1 / Az

10. Kaynaklar

https://www.florence.com.tr/biyofeedback

https://www.medicalnewstoday.com/articles/265802#uses

https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/

https://developer.apple.com/swift/

https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360/overview

Article: Biofeedback Applications in Exercise and Athletic Performance(©1988 The American
College of Sports Medicine
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