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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanların ve ulaşım araçlarının sayısının artmasıyla akıllı ulaşım sistemleri ve buna bağlı 

olarak konum belirleme uygulamaları önem kazanmıştır. Konum belirleme için 

kullanılabilecek kaynakların, özellikle GPS sinyallerinin yeterli olmadığı veya tam olarak 

ulaşamadığı geniş arazilerde, tünellerde veya yüksek binalarla çevrili alanlarda alternatif 

yönlendirici takip sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, savaş veya siyasi 

kriz zamanlarında uyduların köreltilmesi durumunda da hem karada hemde denizde askeri 

araçların konumlarını kestirebilmeleri için de alternatif bir seyrüsefer sistemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu proje çalışmasında, mobil araçlar için şehir içinde veya şehir dışında 

kullanılabilecek düşük maliyetli, GPS bilgisi olmadan ve herhangi bir doğrulama sinyali 

kullanmadan aracın bilinen son konum bilgisi ile birlikte aracın hız, yükseklik ve pusula gibi 

ataletsel bilgilerini kullanarak konum tahmini yapan bir sistem tasarlanıp, sistemin mobil 

uygulaması geliştirilmiştir. Araçların elektronik devresinden alınan hız bilgisi, araca 

yerleştirilen mobil telefondan alınan dönü ölçer ve ivmeölçer bilgisi, geliştirilen sistemde 

girdi verileri olarak belirlenmiştir. Mobil uygulama üzerinde sensörlerden toplanan veriler, 

bilinen veya hesaplanan bir önceki konum bilgisi ile birlikte Haversine hesaplaması 

kullanılarak bir sonraki konum hesaplamasında yinelemeli olarak kullanılmıştır. Hesaplama 

ve ölçümlerde oluşan salınımları engellemek için Kalman Filtresi kullanılmıştır. Bilinen ilk 

konum üzerinden yinelemeli olarak hesaplanan konum bilgileri geliştirilen mobil 

uygulamanın harita ekranında gerçek zamanlı olarak görselleştirilmiştir. Geliştirilen sistem 

yoğun trafikli alanda ve az yoğun trafikli alanda test edilmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. Proje 

çalışması ile günlük hayatta navigasyon sistemlerinin tam olarak çalışmadığı yerlerde 

yapılacak konum tahmin doğruluğu artırılabileceği, son konumu bilinen mobil araçların açık 

arazide kendi ataletsel verilerinden son konumunun tespit edilebileceği gözlemlenmiştir. 

2. Problem/Sorun: 

Konum belirleme sistemlerinde alınan sinyalin doğruluğu ve kalitesi konum tespit 

doğruluğunda önem arz etmektedir. Diğer uydu bazlı konumlandırma sistemlerinde olduğu 

gibi GPS sinyallerinde de siyasi kriz durumlarında güvenilirliği azalmaktadır (Güner, 

Özgören, ve Platin, 2013). Tünel, alt geçit, dağlar veya yüksek binalarla çevrili alanlar gibi 

yerlerde uydu sinyallerinin kalitesi etkilenmektedir. Sinyal kalitesinin, doğru konum tespiti 

için yetersiz kaldığı bu gibi durumlarda alternatif konum belirleme yöntemleri 

kullanılmaktadır (Chen ve ark., 2012). Alternatif konum belirleme yöntemlerinde konum 

belirleme doğruluğunu arttırmak için çeşitli gereç ve yöntemlerden faydalanılmaktadır. 

Temel olarak GPS servisi tabanlı çalışan sistemlerde, fiziksel şartlar ve kullanıcı kaynaklı 

problemlerden dolayı GPS servisine erişimde dolayısıyla konum tespit ve takibi açısından 

problemler yaşanabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan çevrimdışı harita uygulamalarında 

ise belirli bir alanın detaylı haritası üzerinden GPS alıcısı kapalı olması durumunda konum 

bilgisi, kullanıcı tarafından izin verildiyse GSM şebeke sinyalleri ile belirlenebilir. GSM 

şebeke sinyallerinin kullanılmasına izin verilmediği veya şebeke sinyallerinin 

kullanılamadığı durumlarda çevrimdışı harita uygulamaları yüklenen harita üzerinde seçilen 

iki nokta arası rota oluşturan yapıda olur; konum tahmini yapamazlar. Özellikle bilinmeyen 

alanlarda, uzaktan takibin gerektiği veya yönlendirmenin ihtiyaç olduğu durumlarda maliyeti 

düşük ve kullanılabilir konum tespit yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Literatürdeki 

çalışmalar incelendiğinde, yapılan çalışmaların çoğunluğu GPS sinyalinin zayıfladığı 

durumlarda alınan düşük seviyedeki sinyaller, kullanılan diğer sensörlerden gelen bilgiler ile 

birleştirilerek konum doğruluğunun arttırmaya yöneliktir. Su altı araçlarının konumu 
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belirlenmesi (Zhang Tao, 2010), yüksek hızlı ağır araçlar için navigasyon sistemi 

geliştirilmesi (Rodriguez-Castaño ve ark., 2016), açık ve kapalı alanlarda mobil araç için 

konumlandırma çalışması (Skobeleva ve ark., 2016) gibi hedef cismin konum 

belirlenmesinde sensörlerden elde edilen bilgilerin birleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan çalışmaların büyük bir bölümünde sinyal değeri zayıfta olsa GPS sinyali 

kullanılmıştır. GPS sinyali olmaksızın konum tespiti yapmaya çalışılan çalışmalar genellikle 

kapalı alanlarda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise GPS sinyalinden veya cismin 

doğrudan konumunu veren servisler ve sinyallerden yararlanılmadan son konum tespitinin 

yapılması hedeflenmektedir. Araç hızını okumak amacıyla ELM327 cihazı Android işletim 

sistemine sahip cihazlar için Bluetooth bağlantısı, iOS işletim sistemine sahip cihazlar için 

Wifi üzerinden kullanılmaktadır. Aracın elektronik devresinden hız bilgisini okuyan cihaz 

için devreden bilgiyi okuma ve iletme zamanı geliştirilen sistem için sınırlayıcı olmaktadır. 

Motorlu taşıtların çalışma ve durma durumlarında oluşturdukları titreşim, test yollarındaki 

bozukluklar belirlenen süre aralıkları ile kaydedilen eğim ve yön bilgilerini etkilemektedir. 

Takip edilen hedefin birim zamanda yer değiştirme miktarının fazla olması nedeniyle yapılan 

gerçek zamanlı hesaplamaların hesap süresinin birim yer değişim zamanından kısa olması 

gerekmektedir. Bu nedenle hesaplama süresinin uygun derecede az olması da önem arz 

etmektedir. 

3. Çözüm  

GPS sinyallerinin yetersiz olduğu durumlarda konum tespiti doğruluğunu arttırmak için 

erişilebilir öz veri kaynakları kullanılmaktadır. Son konum bilgisi üzerinden öz veri 

kaynaklarından gelen bilgilerle son konum bilgisi yinelemeli hesaplamalar ile 

belirlenebilmektedir. Teker hız sensörü, vites hız sensörü, direksiyon açı sensörü, yanal ivme 

sensörü, teker açı sensörü, elektronik pusula, ivmeölçer, dönüölçer gibi kaynaklardan 

toplanan araç özverileri düşük seviyede gelen GPS sinyallerinin doğruluğunu arttırmak için 

kullanılabilir (Melendez-Pastor ve ark., 2017; Rodriguez-Castaño ve ark., 2016; Song, Li, ve 

ark., 2016; Yoon ve Kim, 2016). 

GPS sinyal problemlerinin olduğu; konum bilgisinin doğrudan sağlanamadığı durumda 

aracın konum bilgisine ulaşmak veya konumlandırma doğruluğunu arttırmak amacıyla bu 

çalışmada sensör verileri birleştirme yapısı kullanılmıştır. Günlük yaşamda kullanılabilecek 

ekipmanlar ile gerçek test rotaları seçilerek bir araç takip uygulaması oluşturularak aracın 

son konumunu en doğru şekilde tahmin edebilecek şekilde sistem tasarımı 

gerçekleştirilmektedir. Çözüm yolunda çıkış noktası aracın bilinen son konum bilgisidir. Son 

konum bilgisi ile birlikte eş zamanlı toplanan aracın hız, açısal hız, ivme ve yön bilgileri 

kullanılarak bir önceki konum bilgisinden bir sonraki konum bilgisi yinelemeli olarak 

hesaplanabilir. 

Temel bir navigasyon cihazı örnek alınarak sistemin gereksinimleri; kullanılabilirlik, 

maliyet, süreklilik, modüler tasarım olarak belirlenmiştir. Hesaplama hızını arttırmak, 

karmaşıklığı azaltmak, kullanımı kolaylaştırmak için gerekli olan temel veriler; aracın ilk 

konum bilgisi, aracın anlık hız bilgisi, aracın anlık yön bilgisi ve aracın anlık açısal hızı 

olarak belirlenmiştir. Sistem tasarımı verilerin toplandığı donanım tasarımı ve hesaplama 

işlemlerinin yapıldığı yazılım tasarımı olarak iki alt başlıkta incelenebilir.  

Donanım Tasarımı: Günümüzde en çok kullanılan mobil cihaz olarak cep telefonlarının 

çoğu ivmeölçer ve dönüölçer özelliğine sahiptir. Hem hücresel hem de GPS ile konum bilgisi 

de sağlanabilmektedir. Sistem bileşenlerinin koordineli çalışabilmesi, hesaplamaların 

yapılabilmesi ve uygulama çıktılarının görselleştirilmesi için mobil işlemcili cihaz 
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gerekmektedir. Sistem süreçlerin üzerinde çalışabileceği, maliyet ve kullanılabilirlik 

gereksinimleri dikkate alınarak sistem tasarımında ivmeölçer, dönüölçer, GPS bileşenlerine 

sahip cep telefonu merkez alınarak tasarlanmıştır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Donanım tasarımının blok diyagramı 

Tasarımın doğru hesaplama yapılabilmesi için tüm bileşen verilerinden minimum hata ile 

veri alınması gerekmektedir. Takip edilen yüksek hızlı aracın birim zamandaki yer 

değiştirme mesafesi yüksek olacağından sistem bileşenlerinden gelen verilerin sık zaman 

aralıklarıyla ölçülmesi gerekmektedir. Aracın hız bilgisini almak için kullanılan ELM 327 

OBD2 Bluetooth cihazı ve araca takılı şekli Resim 4.1’de verilmiştir. ISO9141-2, ISO14230-

4 KWP, ISO14230-4, ISO15765-4 iletişim protokollerini desteklemektedir. Sürüm 2.1 olup 

daha fazla araç ile uyumludur. 

 
Resim 1. Kullanılan OBD cihazı ve araca bağlantısı 

Cep telefonlarında farklı görev ve hassasiyetlerde birçok sensör bulunmaktadır. Telefon 

üzerindeki son durum veya telefon çevresindeki ortam bilgileri telefon üzerinde bulunan 

sensörler yardımıyla belirlenebilir. Android işletim sisteminde desteklenen sensörler hareket 

sensörleri, çevresel sensörler ve pozisyon sensörleri olmak üzere üç ana başlık altında 

toplanmıştır (developer.android.com, 2018). Dönüölçer, ivmeölçer, yerçekimi, jiroskop, 

dönme vektörü, adım sayar sensörleri hareket sensörlerini oluşturur. Cihazın sahip olduğu 

bileşenlere bağlı olarak sıcaklık, aydınlık miktarı, hava basıncı, bağıl nem oranı gibi çevresel 

değerler çevresel sensörler yardımıyla ölçülebilir. Manyetik alan ve cihazın yönlendirme 

sensörleri ise pozisyon sensörleridir. 

Android işletim sisteminin desteklediği pozisyon sensörlerinden 

TYPE_ORIENTATION_SENSOR kullanılarak yapılan testlerde aracın dönüş ve manevra 

hareketleri kullanılan diğer yön belirleme kaynaklarına kıyasla aracın gerçek hareketleri 

daha doğru şekilde alınabilmiştir. TYPE_ORIENTATION_SENSOR sensör cihazın 

yönlendirme açısına göre dönüş açısı değeri verir. Fakat sensörün ilk başlangıç değeri gerçek 

yön değerine eşit olmadığı için gerçek dönü ve yön bilgilerine ulaşmak için elde edilen 

sensör değerlerinin normalize edilmesi gerekmektedir.  
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Yazılım Tasarımı: Gerekli donanım ihtiyacı analizinden sonra belirlenen donanımların 

nasıl kullanılması gerektiği analiz edilmiştir. Analiz sonucu yapılması gereken uygulamanın 

temel akış şeması Şekil 2’de sunulmuştur. 

 
Şekil 2. Uygulamanın temel akış şeması 

Uygulama başladığı andan konum tahmini Güncelleme Zaman Aralığı 200 milisaniye olarak 

belirlenmektedir. Bu süre aralığı araca gönderilen istekten sonra aracın isteğe verilecek 

cevabı belirlemesi ve bir sonraki isteğe kendini hazırlaması için belirtilen süre olarak 

belirtilmiştir (Alakuş, 2011). Kullanıcı isteğine göre bu değeri milisaniye biriminde 

değiştirebilir. Uygulamanın konum hesaplaması yapabilmesi için başlangıç konumunu 

ACCESS_FINE_LOCATION izni ile uyduları kullanarak GPS_PROVIDER ve/veya 

NETWORK_PROVIDER ile belirlemesi gerekmektedir. Kullanıcı istediği takdirde 

başlangıç konumunu harita üzerinden de belirleyebilir. Konum bilgisi elde edildikten sonra 

konum tahmin süreci başlatılabilir. Tahmin sürecinde gerçek konum bilgisini veren hiçbir 

sinyal kullanılmamıştır. Konum tahmin sürecinin başlamasıyla birlikte belirlenen 

Güncelleme Zaman Aralığında Android işletim sisteminden yön ve açısal hız bilgileri, 

Bluetooth bağlantı soketi ile kurulan iletişim kanalı ile ELM 327 OBD2 cihazından alınan 

hız bilgileri toplanmaktadır. 

4. Yöntem 

Takip edilen cismin ilk konum, hız ve yön bilgilerinden harita üzerindeki bir sonraki konum 

bilgilerini hesaplayan metotlar vardır. Bunlardan en çok kullanılanları Haversine ve 

Vincenty hesaplamalarıdır (Goh ve ark., 2014). Dünyayı küre olarak kabul ederek hesaplama 

yapan Haversine formülünde dünyanın gerçek şeklinden dolayı hata payı olmaktadır. Fakat 

uzun olmayan ölçümlerde bu hata payı ihmal edilebilir. Thaddeus Vincenty tarafından 

1970’li yıllarda geliştirilen iki konum arasındaki mesafeyi hesaplayan yöntem yüksek 

doğruluğa sahiptir (Mahmoud ve Akkari, 2016). Haversine hesaplamasına göre Vincenty 

uzaklık hesaplamasını dünyanın elipsoit yapısına göre hesaplandığı için daha doğru sonuç 

vermektedir.  Vincenty hesaplaması, Haversine hesaplamasına göre daha doğru sonuç verse 

bile hesaplama süresi, kullanılabilirlik gibi nedenlerden dolayı dezavantaja sahiptir.  Bu 

nedenle uzun olmayan mesafelerde hızlı sonuç sağlaması nedeniyle Haversine hesaplaması 

kullanılmaktadır (Monawar ve ark., 2017). Proje kapsamında ele alınan problemde de takip 

edilen cisimlerin hızlı yer değişimi dikkate alınarak Haversine hesaplaması kullanılmıştır.  

Gözlemlenen bir sistemde gerçekleşen durumların oluşturduğu örnek uzayda, henüz 

oluşmayan uk durumunda yapılacak tahmin n1,n2,...,nk-1,nk durumlarında gözlemlenen 
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değerlerin kullanılmasıyla yapılır. Gözlemlenen sistem mimarisinde gelen veriler ile 

oluşturulan tahmin modelinden elde edilen sonuç, gözlem durumu ile karşılaştırılmasıyla 

tahmin doğruluğu ölçülür. Tahmin ile gözlem arasındaki fark olan Kalman Kazancı, sistem 

modelini iyileştirmede model güncellemesi olarak kullanılır. Model iyileştirmesi için yapılan 

geri besleme, sistem mimarisinde kullanılan ölçüm verilerinden hangi oranda yararlanılması 

gerektiğini gösterir (Özbek, 2016). Yapılan çalışmada Kalman Filtresinin kullanımındaki 

öncelikli amaç sensör değer ölçümlerindeki salınımları yok etmektir. En az 200 ms aralıklar 

ile yapılan ölçümlerde elde edilen aykırı değerlerden oluşan hatalar kör adım seyrüsefer 

sisteminde birikerek yapılan tahmindeki toplam hata payını arttıracaktır. 

TYPE_ORIENTATION_SENSOR ile elde edilen yön derecelerinin, GeoRTE uygulaması 

hareket başlangıç yönü değeri ile normalize edilerek az trafikli alanda yapılan ölçüm 

örnekleri Resim 2’de verilmiştir. Takip edilen rotaların başlangıç noktası “S” harfli konum 

işareti, bitiş noktası “F” harfli konum işareti ile belirtilmiştir. Hareket “S” konumundan “F” 

konumuna doğrudur. Mavi çizgi ile belirtilen yol gps sinyalleri ile kırmızı çizgi ile belirtilen 

yol ise proje kapsamında geliştirilen uygulama ile hesaplanmıştır. 

 
Resim 2. Proje kapsamında örnek ölçüm sonuçları 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizi diğer benzer projelerden ayıran yenilikçi yönü; uygulanabilirliği, maliyeti ve mobil 

uygulama desteğidir. Benzer çalışmalara kıyasla daha az sensör çeşidi ile maliyet açısından 

daha düşük çözüm olarak görülmektedir. Yine gerçek zamanlı ölçüm ve mobil uygulama 

desteği ile literatürdeki çalışmalardan ayrılmaktadır. Değerlendirme bölümünde seçilen 

çalışmalar ve proje çalışması Çizelge 1'de belirtilen performans ölçütlerine göre 

detaylandırılmıştır. Çizelge 1’de belirtilen maliyet değerleri, kullanılan ürünlerin 5 Ağustos 

2018 internet fiyatları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 1. Değerlendirme için seçilen çalışmaların performans ölçütleri detay çizelgesi 

 

Çalışma 

GPS 

Kullanım 

Kullanılan 

Sensörler 

Gerçek 

Zamanlı 

Ölçüm 

Uygulama 

Türü 
Maliyet 

Test Ortamı ve Ölçüm 

Hata Miktarı 

Chen, Hsu, ve 

Huang, 2012 
Var 

-Teker Hız 

Sensörü 

-Vites Hız 

Sensörü 

-İvmeölçer 

-Dönüölçer 

- 

Standalone 

(Bağımsız) 

Uygulama 

- 

4928 metrelik tünel 

içerisinde gidiş ve 

dönüş testi, en fazla 

hata 50 m 

Song, Li, 

Tang, ve 

Zhanga, 2016 

Yok 

-RFID 

Etiketleri 
-Teker Hız 

Sensörü 

-Teker Açı 

Sensörü 

-Pusula 

-İvmeölçer 

-Dönüölçer 

Yok 

Standalone 

(Bağımsız) 

Uygulama 

Km başına 

RFID 

etiket 

maliyeti 

498$ 

RFID etiketi 

yerleştirilmiş tünel 
içerisinde 81sn’lik test, 

RFID ve Kalman 

Filtresi kullanılarak 

toplam en fazla hata 

19,01 m, tünel 

içerisinde en fazla hata 

8,57 m 
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Melendez-

Pastor, Ruiz-

Gonzalez, ve 

Gomez-Gil, 
2017 

Var 

-Teker 

Dönü 

Ölçer 

-Teker Hız 
Sensörü 

- 

Standalone 

(Bağımsız) 

Uygulama 

Trimble R4 

Accurate 

High-End 

RTK 

bağlantılı 

GPS alıcısı 

8000$, 
EverMore 

SA-320 

Low-Cost 

GPS 116 £ 

1,5 km’lik test 

rotasında en fazla 20,47 

m hata 

Proje 

Kapsamında 

Gerçekleştiril

en Çalışma 

Yok 
-Dönüölçer 

-Hız Ölçer 
Var 

Mobil 

Uygulama 

ELM327  

Bluetooth 

Cihaz 8$ 

Değerlendirme 

kapsamında diğer 

çalışmalar ile benzer 

koşullarda sırasıyla en 

fazla hata miktarı 

40 m, 22,80 m, 43,88 m 

6. Uygulanabilirlik  

Mevcut şartlarda Bluetooth OBD2 cihazı ve mobil uygulama ile proje uygulanabilir 

durumdadır. Mobil uygulama, telefon üzerindeki sensörleri ve OBD2’den gelen bilgilerle 

konum hesaplaması yapabilmektedir. Pusula sensörünün araç içi manyetik alandan 

etkilediğinden dolayı bu noktada araştırma/geliştirme çalışmaları yapılabilir. Bu 

gelişmelerden sonra akademik ve pratik anlamda daha doğru ve hızlı sonuçlar üreten sistem 

elde edilecektir. Sistem şehir içi ve şehir dışı GPS servisinin erişilemediği durumlarda 

yardımcı veya ana sistem olarak konumlandırma ve takip amacıyla kullanılabilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje kullanılmaya hazır durumdadır. OBD cihazı maliyeti, yaklaşık 8$ bir bütçe ile hali 

hazırda bulunan mobil uygulama ile kullanılabilir. İleriki dönemde mobil uygulama ve web 

arayüzü entegrasyonunda istihdam edilmek üzere yazılımcı maliyeti adam/saat birimi ile 2-

3 aylık dönem ve yazılım geliştirmek için mobil yazılım platformu çalıştırabilen bilgisayar 

yeterlidir. Uygulamayı alt yapı olarak kullanmak isteyen firmaların taleplerine göre farklı iş 

paketleri eklenebilir. Kullanıma sunulabilecek giriş maliyeti Çizelge 2’de belirtilmiştir. 

Uzun vadede talep ve beklentilere göre sunucu maliyeti, web sitesi gibi kalemlerde maliyete 

dâhil edilebilir. Prototipi hazır olan projenin zamanlaması ise Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Ürün Fiyatları ve Tahmini Maliyet 

Yazılımsal Ürün Adı Yazılımsal Ürün Maliyet Donanımsal Ürün Adı Donanımsal Ürün Maliyet 

Google Haritalar 10 $ OBD-ELM 327 8 $ 

Google Play Store 25 $ Araç içi Telefon Tutucu 8 $ 

iOS App Store 99 $ Toplam  150$ ~ 1275 ₺ 

 

Çizelge 3. Proje Zamanlaması 

No Adı Süresi Açıklama 

1 Arge 3 Ay Araç içi manyetik alan etkisi azaltılması 

2 İyileştirme 1 Ay Kalibrasyona gerek kalmadan ilk yön belirleme 

3 Uygulama Versiyonları 15 Gün Android ve iOS uygulamalarının tamamlanması 

4 İhtiyaca göre Web 1 Ay İhtiyaç görülmesi halinde araçların gerçek zamanlı web 
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Versiyonu platformunda takibi 

5 Test ve İyileştirmeler 1 Ay Sonuçların analiz edilerek iyileştirme ve geliştirmelerin 

yapılması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

GPS servisleriyle bütünleşmiş çalışan askeri, lojistik, ulaşım, konumlandırma uygulama ve 

firmalarıdır. Son kullanıcılar için de kullanışlı olması hedeflenmektedir. 

9. Riskler 

No Riskler B Planı İhtimal 

(1-5) 

Şiddet 

(1-5) 

1 Anlık sensör verisi 
okuyamamak 

Veriyi tahmin edici algoritma eklemek 2 2 

2 Araç içi manyetik alanın 

cihaz sensörlerini etkilemesi 

Ek sensör ve cihazlar kullanmak 3 3 

3 Harita servisinde yaşanacak 

zorluklar 

Alternatif harita servislerini kullanma 1 1 

4 Konum hesaplama hata oranı 
yinelemeli şekilde artması 

Belli aralıklarda konum düzeltme referans 
noktaları oluşturma 

2 4 
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