
1

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU

PROJE KATEGORİSİ: Sosyal İnovasyon

PROJE ADI: Evrensel Çeviri Aracı

TAKIM ADI: Pashala Robotik Takımı

Başvuru ID: #64466

TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul
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İçindekiler

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Projemiz işlerinde veya gittikleri bir yerde tercümana ihtiyaç duyan kişiler için raspberry pi
aygıtının üzerine kurulmuş python koduyla çalışan bir çeviri aracıdır.

2. Problem/Sorun:

Eğer hiç yabancı biriyle karşılaştıysanız onun dilini bilmeden onunla anlaşabilmenin
neredeyse imkansız olduğunu bilirsiniz. Bir yabancıyla anlaşabilmek için sizi tercüme
edecek birine ihtiyaç duyarsınız. Eğer yanınızda sizi tercüme edecek birisi yoksa o kişiyle
verimli bir şekilde anlaşamazsınız. Yada yurt dışında çalışıyorsunuz, patronunuz bir
konferans veriyor ve sizi tercüme edecek olan arkadaşınız yanınızda yok o zaman o
konferansta neler anlatıldığını o dili bilmedikçe anlayamazsınız.

3. Çözüm

Bu gibi durumlarda bizim evrensel çeviri projemiz devreye giriyor projemizin üzerindeki
butona basıyorsunuz, projemiz içindeki python kodunı çalıştırıyor bu python kodu ilk
olarak Speech Recognition kütüphanesini kullanıp konuşulanları algılıyor daha sonra,
google trans new kütüphanesini kullanarak algılanan sesi çeviriyor ve son olarak gTTS, Os
kütüphanelerini kullanarak çevrilen metni seslendiriyor.

4. Yöntem

Projemizin ana parçası raspberry pi aygıtıdır. Projemiz üzerinde bulunan butona
basıldığında aşağıda gördüğünüz python koduna benzer bi kodu başlatmaktadır. Bu kod
başlatıldığında öncelikle mikrofondan ses alımı yapılır ve bu ses metne dönüştürülür
ardından bu metin çevrilmek istenen dile çevrilir ve yapılan çeviri sese dönüştürülür son
olarak da bu ses çalınır ve alınan ses çevrilip ses olarak kulaklıktan çıkmış olur. Aşağıda
gördüğünüz kod ile bilgisayar üzerinden yapılan testler istenilen başarıyı göstermiştir. Ve
proje gerçekleştirilirken bu kod projemize uyarlanıp kullanılacaktır.
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Projemizin iki ayrı tasarımı vardır birinci tasarımımızda çeviri aracımız kulağa
takılabilmektedir. Bu tasarımımızda hafifliğinden dolayı raspberry pi zero modeli
kullanılacaktır. Aşağıda gördüğünüz gibi tasarımda raspberry pi zero modeli, bir mikrofon,
bir buton ve kulağa kolayca takılabilmesi için kancaya benzer bir aparat bulunmaktadır.
Ayrıca raspberry pi zeronun üzerinde bulunan usb girişine bir dönüştürücü yardımıyla
kulaklık girişi yapılabilmektedir.

ikinci tasarımımız birinci tasarımda bir sorun çıktığında kullanılacak b planıdır. Birinci
tasarımla ikinci tasarım arasında iki fark vardır bunlardan biri kullanılan raspberry pi
modeli diğeri ikinci tasarımın cepte taşınması yani kulağa takılmamasıdır. Aşağıda
gördüğünüz gibi bu tasarımda bir raspberry pi 4, bir buton ve bir yaka mikrofonu
bulunmaktadır ayrıca raspberry pi 4 üzerindeki jack girişine kulaklık takılabilmektedir.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Piyasada çeviri yaptığını iddia eden birçok proje vardır lakin bu projeler çeviriyi kendi
içlerinde yapmamaktadırlar bu gibi aygıtlarda çeviri yapmak için telefona ihtiyaç
duyarsınız. Bizim projemiz ise telefon gibi aygıtlara gerek olmadan kendi içinde çeviriyi
yapabilmektedir. Ayrıca tasarımımız tamamen özgün bir tasarımdır.

6. Uygulanabilirlik

 Projemiz kolayca seri üretime geçebilecek bir projedir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projemizin A tasarımında:

Kullanılacak ürün İnternette bulunan
fiyat aralığı

raspberry pi zero w
203 - 464

kulak içi kulaklık 15 - 20

Yaka mikrofonu 8 - 15

Push buton 0.50 - 4

Toplam tahmini maliyet 226,5 TL - 503 TL

Projemizin B tasarımında:

Kullanılacak ürün İnternette bulunan
fiyat aralığı
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raspberry pi 4
650 - 1019

kulak içi kulaklık 15 - 20

Yaka mikrofonu 8 - 15

Push buton 0.50 - 4

Toplam tahmini maliyet 673,5 TL - 1058 TL

Projemizin maliyeti piyasada olan benzer projelerin maliyetinden fazladır lakin raspberry
pi yerine daha ucuz bir kart kullanılırsa bu maliyet düşürülebilir.

Projede hangi tasarımın
kullanılmasının
belirlenmesi için testlerin
yapılması

Projede kullanılacak
malzemelerin siparişi ve
Proje tasarımının 3d
baskılarının hazırlanması

Projenin gerçekleştirilmesi

20 Temmuz 2021
- 25 Temmuz 2021

25 Temmuz 2021
- 27 Temmuz 2021

5 Ağustos 2021
- 30 Ağustos 2021

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 Projemiz çoğunlukla orada konuşulan dili bilmeden yurt dışına çıkmış bir turist, yabancı
ortağını konuşurken anlamak isteyen bir iş adamı ve bunun gibi işinde veya gideceği yerde
tercümana ihtiyaç duyan herkes içindir.

9. Riskler

Projemizin raspberry pi zero ile yapılan, kulağa takılabilen modelinde kulağa takıldığında çok
ağır gelme riski(orta ihtimal) vardır. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa B Planı olarak
raspberry pi 4 ile yapılan, cepte taşınabilen modeli kullanılacaktır. Ayrıca proje koduna
projede kullanılan diğer elemanlar eklenirken, proje kodu raspberry pi’ye aktarılırken
yada projede beklenmeyen bir sıkıntı ile karşılaşılırsa(düşük ihtimal) kodda kullanılan
kütüphanelerde ve kodda değişiklik yapılabilir.

Projemizi dışarıda kullanılırken çeşitli hava olayları yaşanabilir.(yağmur gibi)Böyle
durumlarda projemizi kapalı bir ortama geçerek kullanabilirsiniz.

Projemizin A tasarımı her kafa boyutuna uymayabilir bunun için ayarlanabilir bir düzenek
kurulabilir.

Ayrıca projemiz bazı aksanları algılamayabilir..
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10. Kaynaklar

Benzer ürünler:

https://www.hepsiburada.com/xolo-peiko-16-dilde-tercume-yapan-bluetooth-kulaklik-

lacivert-p-HBV00000J2MFV?magaza=VipClass

https://urun.n11.com/diger/wt2-akilli-tercume-cihazi-P494500590?gclsrc=aw.ds&gclid

=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6ctKnnjWj2w4qNe2SNl1E5lcVdL_k20gcpqw

wAR1ABsJLpS7M8J4YaAu07EALw_wcB

Tincercad tasarımlarımız:

https://www.tinkercad.com/things/1MofV5TWQUd-evrensel-ceviri-araci-model-bhttps://w

ww.tinkercad.com/things/izJGRiCYPm3-evrensel-ceviri-araci

Python kodunu hazırlamamıza destek olan makaleler ve videolar

https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/python-ile-ses-tan%C4%B1ma-uygula

mas%C4%B1-olu%C5%9Fturma-3d0d972c62a6

https://pypi.org/project/google-trans-new/

https://www.youtube.com/watch?v=wwltbQvOkxg

https://www.hepsiburada.com/xolo-peiko-16-dilde-tercume-yapan-bluetooth-kulaklik-lacivert-p-HBV00000J2MFV?magaza=VipClass
https://www.hepsiburada.com/xolo-peiko-16-dilde-tercume-yapan-bluetooth-kulaklik-lacivert-p-HBV00000J2MFV?magaza=VipClass
https://urun.n11.com/diger/wt2-akilli-tercume-cihazi-P494500590?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6ctKnnjWj2w4qNe2SNl1E5lcVdL_k20gcpqwwAR1ABsJLpS7M8J4YaAu07EALw_wcB
https://urun.n11.com/diger/wt2-akilli-tercume-cihazi-P494500590?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6ctKnnjWj2w4qNe2SNl1E5lcVdL_k20gcpqwwAR1ABsJLpS7M8J4YaAu07EALw_wcB
https://urun.n11.com/diger/wt2-akilli-tercume-cihazi-P494500590?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ6ctKnnjWj2w4qNe2SNl1E5lcVdL_k20gcpqwwAR1ABsJLpS7M8J4YaAu07EALw_wcB
https://www.tinkercad.com/things/1MofV5TWQUd-evrensel-ceviri-araci-model-b
https://www.tinkercad.com/things/izJGRiCYPm3-evrensel-ceviri-araci
https://www.tinkercad.com/things/izJGRiCYPm3-evrensel-ceviri-araci
https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/python-ile-ses-tan%C4%B1ma-uygulamas%C4%B1-olu%C5%9Fturma-3d0d972c62a6
https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/python-ile-ses-tan%C4%B1ma-uygulamas%C4%B1-olu%C5%9Fturma-3d0d972c62a6
https://pypi.org/project/google-trans-new/
https://www.youtube.com/watch?v=wwltbQvOkxg
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