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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projenin amacı, güvenlik güçlerimizin gerek yerleşim birimlerinde, gerekse yerleşim birimi 

dışındaki bölgelerde, bulundukları veya ilerlemeyi düşündükleri bölgeyi daha güvenli hale 

getirmektir. Bu kapsamda operasyon bölgelerindeki hareketli tehditlerin algılanarak, güvenlik 

amacıyla anlık ve sürekli bilgi istihbaratının elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte veri 

aktarımında LoRa radyo frekans teknolojisi kullanılacaktır. Portatif bir yapıda geliştirilecek olan 

ve kısaca “TAŞ” olarak isimlendirdiğimiz birimlerin bir hava aracından bırakılarak veya arazide 

belirli bölgelere yerleştirilerek kullanılması hedeflenmektedir. Geliştirilecek olan ürünün içerisinde 

haberleşmek amacıyla LoRA, hareket tespiti amacıyla PIR sensor, konum belirlemek için GPS 

sensorü bulunacaktır. Ayrıca geliştirme ortamı olarak ESP 8266 çipini barındıran bir anakart, şarj 

kontrolorü, antenler (GPS, LoRa), batarya ve uygun açıda durması için ağırlık yer alacaktır. 

Geliştirilmekte olan birimlerin her biri yaklaşık 8x8 cm boyutlarında olup köpük benzeri bir 

malzeme ile kaplanarak doğal bir taş görüntüsünde tasarlanacaktır. Yazılım geliştirme süreci C++ 

dilinde ve arduino kütüphaneleri temelinde yürütülecektir. Veri transferi sırasında gönderilen ve 

alınan verilerin şifrelenerek iletilmesi sağlanacaktır.  

 

2. Problem/Sorun: 

Projenin çıkış noktası, güvenlik güçlerimize tehdit oluşturabilecek unsurlarla mücadelesi sürecine 

destek olmaktır. Bu noktada “Güvenlik güçlerimize belirli bir bölgedeki hareketlilikle ilgili 

bilgi sağlayabilecek portatif ve kullanımı kolay bir sistem geliştirilebilir mi?” sorusu üzerinde 

odaklanıldı. Özellikle insansız hava araçları sayesinde güvenlik güçlerimize sunulan istihbari 

bilgilerin önemli bir destek sağladığını medyadan takip etmekteyiz. Bunun yanında operasyonlar 

esnasında güvenlik güçlerimize destek sağlayan termal dürbünler, gözlem kuleleri ve karasal radar 

sistemleri gibi farklı araç gereçler de bulunmaktadır. Ancak ihaların küçük ve anlık operasyonalar 

için maliyetli oluşu, dürbün kullanımlarında otomatik bir sistemin bulunmaması ve karasal radar 

sistemlerinin eğimli arazilerde yetersiz kalması gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu 

kapsamda geliştirmeyi düşündüğümüz projede temel amaç güvenlik güçlerimize hareket 

alanlarındaki tehditlere yönelik anlık bilgi sağlamak amacıyla, kişiden bağımsız, hem düz hem de 

eğimli arazilerde sürü kabiliyeti sayesinde bilgi toplayabilen, otomatik ve anlık uyarı üreten bir 

teknolojinin geliştirilmesidir. 

 

3. Çözüm  

Geliştirilecek olan TAŞ’lar ölçeklenerek (aynı grupta daha fazla veya daha az TAŞ kullanılarak) 

daha büyük veya daha küçük alanlar için kullanılabilir yapıdadır. TAŞ’lar bırakıldıkları alanda bir 

hareket tespit ettiklerinde bu hareketin konumunu birbirleri vasıtasıyla merkezle haberleşerek 

komuta merkezine iletebilecek şekilde tasarlanmıştır. TAŞ’ların portatif yapısı, güvenlik 

güçlerinin ihtiyaç duyduğu anda bir çantadan çıkarılıp etrafa atılarak kullanılabileceği gibi bir hava 

aracı ile araziye dökülerek de aktif hale getirilmelerine imkan vermektedir. Bu sayede güvenlik 

güçlerimizin operasyon veya kamp alanlarında çevreden gelebilecek tehditlere karşı daha güvenli 

bir ortam sağlanması planlanmaktadır. Her bir birimin (TAŞ) içeriği Şekil 1’de şematize 

edilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde mikroişlemci, GPS ve PIR sensörlerden gelen verileri okuyarak 

bunları bir dizi haline getirdikten sonra belirli zaman aralıklarında LoRa aracılığıyla radyo 
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frekansları üzerinden merkez birime iletmektedir. Her bir TAŞ için taslak yerleşim Şekil 2’de 

sunulmuştur. Buna göre birimler elle yerleştirilirken veya bir hava aracından bırakıldığında 

istenilen yüzeyin yukarı bakması için batarya gibi bileşenler mümkün olduğunca alt yüzeye yakın 

olarak konumlandırılacaktır. Buna ek olarak cihazın alt kısmına kurşun ya da civa yerleştirilerek 

ağırlık merkezi mümkün olduğunca istenen yüzeye yaklaştırılacaktır. Her bir birim üzerine 3 adet 

PIR sensör yerleştirilecektir. Bu sensörler fabrika verisi olarak 160 derece çapında 10 metre 

algılama mesafesine sahiptir. İlk denemelerimizde 6 metre mesafeden hareketleri kayıpsız olarak 

yakalayabildiği belirlenmiştir. Bu kapsamda her bir birim üzerine yerleştirilecek olan 3 adet PIR 

sensör ile 12 metre çapındaki bir alan kontrol edilebilecektir. Ayrıca GPS sensörü ve LoRa’nın 

ihtiyaç duyduğu antenler birim içerisindeki uygun yerlere yerleştirilecektir.  

 

              
                          Şekil 1. Bileşenler      Şekil 2. Taslak yerleşim biçimi 

 

Birimlerin arazide çalışma sürecine yönelik taslak bir arazi görseli Şekil 3’de sunulmuştıur. 

Birimler araziye yerleştirildiğinde öncelikle bulundukları konum bilgisini merkez kontrol birimine 

iletirler.  Bu bilgi kullanılarak arazi üzerindeki birimlerin konumları gerçek zamanlı harita üzerine 

yerleştirilir. Bundan sonraki süreçte, her bir birimden belirli aralıklarla sürekli bir veri yayını 

yapılır. Alınan bu veriler merkez kontrol birimi tarafından çözümlendikten sonra harita üzerinde 

varsa hareketlilik bilgileri uyarı şeklinde belirtilir. Bu sayede belirlenen arazide istenmeyen bir 

hareketlilik olup olmadığı kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Örnek olarak Şekil 3’te 

kırmızı ile boyanan noktalarda hareketlilik olduğu, yeşil olan noktalarda ise, herhangi bir hareket 

tespit edilmediği belirtilmektedir.  
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Şekil 3. Birimlerin çalışma sürecine ait şematik gösterim.  

 

4. Yöntem 

Sistem işlem gücü olarak ESP8266 MCU ünitesine dayandırılmaktadır. Bu ünitenin seçiminde 

düşük güç tüketimine sahip olması etkili olmuştur. Sistemler arası iletişim LoRa modem (Ayele 

vd., 2017) aracılığı ile yapılacaktır. Bu sayede hareket algılama alanı genişletilebilecektir. Hareket 

algılama sürecinde PIR sensör kullanılması planlanmaktadır. Bu sensörler belirli süreli hareketleri 

algılayıp Açık veya Kapalı sinyali vermektedir ve güç tüketimleri çok düşüktür.  Sistemde yer 

tespiti için bir adet gps sensörü bulunacaktır. Bu sensörler sürekli açık olmayacak kısa süreli 

aralıklar ile tespit yapılmasının ardından uyku modunda bekletilecektir. Sistemler kullanıcı tercihli 

olarak alıcı verici olarak ayarlanabilecektir. Verici sistemler üzerindeki sensör bilgileri LoRa 

modem aracılığı ile iletecektir. Alıcı sistemler ise LoRa modem ile gelen verileri dinleyerek 

toplayacak ve izleyici bilgisayar yazılımına bu bilgileri aktaracaktır. Cihazda 3000mAh Li-ion 

batarya kullanılması planlanmaktadır. Prototip aşamasında ürün boyutları ve kullanım süresi gibi 

değişkenlere göre performans testleri yapılarak farklı kapasitelerde batarya denemeleri 

yapılacaktır. Yazılım sürecinde TAŞ’ların programlanması ve PC yazılımı ayrı ayrı 

geliştirilecektir. Cihazların programlanmasına Arduino IDE aracılığı ile Arduino (C++) dili 

kullanılacaktır. PC yazılımında ise MS Visual Studio ile C# dili kullanılacaktır. Tablo 1’de 

geliştirme aşamasında test edilen ürünler ve sistem için uygunluk durumları ifade edilmiştir. Şekil 

4’te prototip devre şeması sunulmuştur.  
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Tabo 1. Test edilen ürünler ve uygunlukları 

Sıra No Ürün Adet Açıklama 

1 Nodemcu V3 Modül CP2102 1 Uygun 

2 ESP32 1 Uygun 

3 Arduino Uno 2 Boyut uygun değil 

4 Lora Radio 433Mhz (FireBeetle Covers) 2 Uygun 

5 Neo-6m Arduino Shield Mini Gps Modülü 2 Uygun 

6 Pasif GPS anteni 9x9mm 2dBi 1 Uygun değil 

7 TP4056 1A Li Ion şarj devresi 2 Uygun değil 

8 TP4056 18650 Type C Li Ion şarj devresi 4 Uygun 

9 3.7V 1S 800mAh Pil (PX800XL) 1 Deneme aşamasında 

10 PIR Hareket Sensörü (HC-SR505) 2 Uygun değil 

11 PIR Hareket Sensörü (HC-SR501) 2 Uygun 

12 PIR Hareket Sensörü (PYD1789) 2 Uygun değil 

 

 
Şekil 4. Prototip devre şeması.  
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Süreçte, ESP8266, ESP 32, 2 adet Arduino uno kart, 3 adet LoRa, 3 adet GPS sensörü, 6 adet 

hareket sensörü (denemeler dahil), aktif ve pasif antenler, şarj devreleri ve 3.7 voltluk pil ile 

denemeler yapılmıştır. Bu denemelerde LoRa, GPS ve PIR sensörü denemeleri öncelikle tek tek 

arduino uno ve ESP 32 kartlar üzerinde denenerek yapılmıştır.  

 

4.1. LoRa Denemesi ve İlk Sonuçlar:  

 

LoRa geliştirilen sistemin veri iletimi noktasında en önemli bileşenini oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda, açık arazide 6-8 km menzili olduğu belirtilen LoRa antenler, engellerle karşılaştığında 

veri iletiminde kayıplar başlamaktadır. Yapılan denemelerde, yaklaşık 300 metre çapındaki bir 

dairede, arada binalar yoksa sıralı olarak gönderilen paketler kayıpsız olarak iletebildi. Bununla 

birlikte iki anten arasında 6-7 bina olmasına karşın, verilerin yaklaşık 500 metre mesafeden 

okunabildiği test edildi. Ancak ikinci denemede aralardaki binalar sebebiyle zaman zaman veri 

akışının durduğu gözlendi. Projenin hedefleri kapsamında 300 metrelik bir mesafe ilk etapta yeterli 

olarak değerlendirildiği için daha uzak mesafeler için denemeler yapılmadı. Şekil 5’te denemeler 

esnasında en uzak mesafeden algılanan verinin harita üzerinde gösterimi yer almaktadır.  

 

 
Şekil 5. LoRa veri iletimi denemesi  

 

4.2. GPS Denemesi ve İlk Sonuçlar: 

 

GPS sensörü araziye bırakılacak olan birimlerin (TAŞ) konumlarının tam olarak tespiti ve bu 

sayede karar mercilerine doğru bilgi iletilmesi için önemli bir bileşendir. Bu noktada ilk GPS 

denemeleri Pasif anten ile yapıldı, ancak pasif GPS anteni uydu verisi yakalamakta yetersiz kaldı. 

Daha sonra aktif GPS anteni ile denemeler tekrarlandı. 3 katlı binanın 3. katında yapılan 

denemelerde bina penceresi önüne yerleştirilen anten ile yapılan denemede, GPS sensöründen 

okunan konum verisinin sabitlenmediği, sürekli bir salınım içinde tekrar ettiği tespit edildi. Şekil 

6’da pencere kenarında yer alan bir GPS anteni ile elde edilen konum bilgilerinin harita üzerine 

işlenmiş hali yer almaktadır.  

 
Şekil 6. GPS anteni ile pencere (duvar) kenarından yapılan ile deneme sonuçları 
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Daha sonra aynı anten ile açık alanda yeni bir deneme yapıldı. Açık alanda yapılan ikinci 

denemede GPS verisinin hızlı bir şekilde sabitlendiği gözlendi. Bu denemeye ait görsel ve deneme 

sonucunda elde edilen GPS datasının harita üzerine yerleştirilmiş hali, Şekil 7’de sunulmuştur. 

 

 Şekil 7. Açık alanda yapılan GPS testi ve sonuçların harita üzerindeki yerleşimi. 

 

4.3. PIR Denemesi ve İlk Sonuçlar: 

 

Hareket algılayıcı olarak PIR sensörler kullanılmıştır. Öncelikle incelenen teknik dokümanlardan 

hareketle uzak mesafeden algılama yapabildiği belirlenen PYD1789 sensörü denenmiştir. Ancak 

bu sensörden okunan verilerde sürekli pozitif değer verdiği için istenilen sonuç alınamadı. Bu 

nedenle farklı bir PIR sensörü olan HC-SR505 sensörü denendi. Bu sensörden gelen veriler 

incelendiğinde, hareket algılandığında yaklaşık 15sn boyunca pozitif değer verdiği gözlendi. Bu 

süre yeni hareketlerin algılanmasını engelledi. Daha sonra üzerinde süre ve mesafe ayarı bulunan 

HC-SR501 sensörü ile denemeler yapıldı. Yapılan deneme sonucunda yaklaşık 6 metre mesafeden 

hareketin başarılı bir şekilde algılandığı görüldü. Ayrıca hareketin tekrar algılanma süresi de diğer 

sensörlere kıyasla oldukça kısa olması yeni hareketlerin algılanmasını sağlamaktadır.   

 

4.4. LoRA + GPS Denemesi ve İlk Sonuçlar: 

 

Geliştirilen projenin en önemli adımlarından biri birimlerdeki verinin işlenerek LoRa sinyalleri ile 

merkeze iletilmesidir. Bu kapsamda öncelikle GPS sensörü üzerinden alınan verinin merkez 

konuma iletilmesi için denemeler yapıldı. Bu sayede hem konum bilgisi hem de kayıp veri 

bilgisini olup olmadığı test edildi. Şekil 8’deki mavi çizgi ile belirtilen rota üzerinde yapılan 

deneme sonucunda merkeze ulaşan konum verilerine göre oluşturulan harita kırmızı çizgi ile 

sunulmaktadır. Harita incelendiğinde GPS verilerinin yüksek düzeyde doğru olduğu ancak LoRa 

ile iletilen verilerde engel durumuna göre veri kayıplarının yaşandığı görülmektedir. Bu 

denemeden de görüldüğü üzere açık arazilerde veri iletiminde herhangi bir sorun olmadığı 

görülmektedir.  
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Şekil 8. LoRa ve GPS denemesine ait sonuçlar 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

TAŞ’lar güvenlik güçlerimizin hem harekât alanlarında hem de kamp alanlarında güvenliğini 

sağlamak amacıyla hızlı ve basit kullanımlı bir araç olarak görülmektedir. Bildiğimiz kadarıyla 

insansız hava araçları dışında belirli bir bölgedeki hareketleri anlık olarak güvenlik güçlerine 

iletebilen bir araç yoktur. Bu anlamda geliştirilecek olan TAŞ’ların güvenlik güçlerimizin hareket 

kabiliyetine ve güvenliklerine yönelik olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan 

internet aramasında benzer bir çalışmaya ait konsept bir projeden bahsedildiği görülmüş ancak 

üretim hakkında bilgi bulunamamıştır (URL-1). Bunun yanında ilgili konsept tasarımda, 

geliştirilmesi planlanan AKILLI TAŞLAR’ın oldukça büyük oldukları ve boru hatları gibi sabit 

noktalar için bilgi sağladıkları anlaşılmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan TAŞ’lar ise 

yaklaşık 8x8cm boyutlarında olması sebebiyle portatif bir yapıda ve ihtiyaç anına hızlı bir 

kullanım imkânı sunacaktır. Güvenlik tehdidi oluşturabilecek bölgelerde bu tarz bir teknoloji ile 

insan hatalarını minimize ederek, güvenlik güçlerinin hayatlarını riske atmadan sürü iletişimi ile 

anlık tarama ve haritalama sağlanabilir. Geliştirilecek cihaz hem gündüz hem gece çalışabildiği, 

ufak boyutu ve tasarımı sebebiyle fark edilmesinin zor olacağı, uzun mesafelerden veri iletimi 

yapabilmesi yönlerinden düşünüldüğünde birçok çözümden daha yararlı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Proje geliştirme aşamasında prototiplerin üretiminde kullanılacak devreler hazır olarak temin 

edilecektir. Yazılım ise yerli olarak geliştirilecektir. Kullanılacak devre elemanlarının yerli 

versiyonlarının olması durumunda yapılacak ArGe çalışmaları ile bu teknolojilerin donanım tarafı 

da büyük oranda yerlileştirilebilir. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projenin teknolojik hazırlık seviyesini (THS) değerlendirmek gerekirse bu konuda alanyazında 

yapılmış olan derecelendirmeler göz önünde bulundurulmuştur (Şekil 9). Şekil 9’da verilen THS 

basamaklarına göre geliştirilen proje fikir aşamasından (THS-1), Uygulamalı Ar-Ge aşamasına 

(THS-4) kadar ilerlemiş durumdadır. 7. Maddede (Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması) 

belirtilen çalışma takvimi çerçevesinde projenin Ölçeklenebilir Prototip (THS-6) aşamasına kadar 

ulaşması hedeflenmektedir.  

 

 
Şekil 9. Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Kaynak: TÜBİTAK BTYPDB) 

 

Geliştirilecek proje farklı amaçlarla ve değişik ekipmanlar eklenerek kullanılabilir. Örneğin belirli 

bir noktada kamp yapmak isteyen kişilerin, çevrelerinden gelebilecek tehditlere karşı haberdar 

olabilmelerini sağlamak amacıyla arazinin belirli bölgelerine dağıtılarak kullanılabilir. Benzer 

şekilde, araziye ulaşma imkanı yoksa, bir drone ve İHA aracılığıyla havadan bırakılarak arazideki 

hareketliliklerden anlık haberdar olunması sağlanabilir. Birimler üzerine eklenebilecek farklı 

ekipmanlarla hareket algılanan bölgelerde, görüntü yakalama, mesaj iletme ve benzeri görevleri 

yerine getiren farklı projeler geliştirilebilir. Bu kapsamda projenin ticari bir potansiyeli olduğu 

düşünülmektedir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Malzemeler 

 

İlk denemelerin yapılması ve prototip oluşturma sürecinde kullanmak üzere farklı türlerde sensör, 

anten ve mikroişlemciler satın alındı.  Satın alınan ekipman listesi ve fiyatları Tablo 2’de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 2. Geliştirme aşamasında kullanılan malzeme listesi 

Sıra 

No 

Ürün Adet Adet 

Fiyatı 

Toplam 
(KDV Dahil)  

Açıklama 

1 Nodemcu V3 Modül CP2102 1 42,26 42,26 Uygun 

2 ESP 32 1 81,36 81,36 Uygun 

3 Lora Radio 433Mhz (FireBeetle Covers) 2 87,74 175,48 Uygun 
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4 Neo-6m Arduino Shield Mini Gps Modülü 1 89,74 89,74 Uygun 

5 GY-NE6MV2 GPS Modülü 1 59,00 59 Uygun 

6 Pasif GPS anteni 9x9mm 2dBi 1 59,83 59,83 Uygun değil 

7 TP4056 1A Li Ion şarj devresi 2 2,89 5,78 Uygun değil 

8 TP4056 18650 Type C Li Ion şarj devresi 4 5,66 22,64 Uygun 

9 3.7V 1S 800mAh Pil (PX800XL) 1 48,86 48,86 Deneme aşamasında 

10 PIR Hareket Sensörü (HC-SR505) 2 14,83 29,66 Uygun 

11 PIR Hareket Sensörü (HC-SR501) 2 9,00 18 Uygun 

12 PIR Hareket Sensörü (PYD1789) 2 26,90 53,8 Uygun değil 

Genel Toplam 726,93  

 

Tablo 2’de yer alan ürünleri incelediğimizde, 6 numaralı ürün olan pasif GPS antenlerin GPS 

sinyali yakalamak için yeterli olmadığı görüldü. Bu nedenle aktif bir GPS anteni kullanıldı. 7 

numaralı ürün üzerinde akım yönü iki yönlü olmadığı için 8 numaralı ürün satın alındı. Pil 

kullanımına yönelik ağırlık ve kullanım süresine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Hareket 

algılamak için 3 farklı sensör denendi. Öncelikle boyut olarak küçük olması sebebiyle 12 numaralı 

çıplak PIR sensörü denendi (PYD1789) ancak bu sensörden doğrudan veri okunamadı. Bu nedenle 

10 ve 11 numaralı iki farklı PIR sensörü daha temin edildi. Bu sensörlerle ilk denemeler 

yapıldığında her ikisinin de hareketi yakaladığı ancak 10 numaralı modelinin daha geniş bir 

mesafeden ve ayarlanabilir sıklıkta hareket yakalayabildiği görüldü. 11 numaralı modelin ise 

mesafe ayarı algılama frekansının sabit olması sebebiyle kullanılmamıştır.  

 

Ölçekleme çalışması yapabilmek amacıyla, sistemdeki birim sayısını 5 adete çıkarılması 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda mevcut ürünlerle 2 birim oluşturuldu. Projenin desteklenmesi 

halinde 3 birimi daha oluşturmak için çalışmalara ve satın alımlara başlanacaktır. Ölçekleme 

çalışması için ihtiyaç duyduğumuz araç-gereç ve bunlara ait güncel fiyat listesi Tablo 3’te yer 

almaktadır. 

  

Tablo 3. İhtiyaç Listesi 

Sıra 

No 

Ürün Mevcut 

Adet 

Teknofestten 

Talep Edilen 

Adet 

Adet 

Fiyatı 

Toplam  
(KDV Dahil) 

1 Nodemcu V3 Modül CP2102 1 4 42,26 169,04 

2 RA-01 Antenli Lora Radio 433Mhz 2 3 74,02 222,06 

3 GY-NE6MV2 GPS Modülü (Antenli) 2 3 59 177 

4 TP4056 18650 Type C Li Ion şarj 

devresi 

4 1 5,66 5,66 

5 3.7V 1S 3000mAh Pil - 5 97,41 485,7 

6 PIR Hareket Sensörü (HC-SR501) 2 13 9 117 

7 3 boyutlu baskı maliyeti  - 1 1000 1000 

Genel Toplam 2176,46 
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7.2. Çalışma Takvimi  

 

Mevcut durumda kullanılacak olan mikroişlemci ile sensörlerden veri alma denemeleri yapıldı. Bu 

kısımlar yöntem bölümünde açıklanmıştır. Mevcut haliyle sistem iki birimden (TAŞ) oluşmakta, 

bu birimler birbirlerine veri gönderip alabilmektedir. İlerleyen aşamada sisteme en az 3 birim daha  

dahil edilerek ölçeklenebilirlik üzerine çalışmalar yapılacaktır.  

Bu kapsamda, çalışmaların mevcut durumunu ve ilerleyen aşamalarda yapılması planlanan işleri 

gösteren çalışma takvimi Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4. Çalışma Takvimi 

İş Paketi Zaman Aralığı İlerleme Durumu 

Araç gereç temini 20 Nisan – 3 Mayıs İlk prototip için gerekli malzemeler temin edildi. 

Bütçenin onaylanması durumunda, ölçekleme 

çalışması için yeni cihazlar alınacak. 

Sensörlerden veri 

okuma ve yazılımın 

geliştirilmesi 

14 Mayıs – 1 Eylül -  Sensörlerden veri okuma gerçekleşti. 

- Yazılım sürecinde, sensörlerden veri okuma, 

sensörlerdeki verileri birleştirme ve basit şifreleme 

adımları tamamlandı. Yazılımın geliştirilmesi, 

hata denetimleri ve iyileştirmelerin uygulanması 

süreçleri ilerleyen aşamada devam edecek.  

Tüm sensör ve 

araçların devre 

üzerinde 

birleştirilmesi 

3 – 28 Mayıs Mikroişlemci ve diğer modüllerin birleştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapıldı.  

Kullanılabilirlik / 

Performans testleri 

28 Haziran – 31 

Ağustos  

Gerçekçi taş tasarımı, taşın iç dizaynı, sağlamlık 

ve kullanılabilirlik çalışmaları ise Ağustos ayında 

tamamlanması planlanmaktadır. 

Merkez Yazılımının 

Hazırlanması 

28 Haziran – 31 

Ağustos 

İstemci birimlerinden alınan verilerin harita 

üzerinde anlık gösterimini sağlayan yazılım 

hazırlanacaktır. 

Ölçekleme 

çalışmaları 

1 – 10 Eylül Yeni birimlerin monte edilmesi ve yazılımlarının 

atılması ile ölçeklendirme sağlanacaktır.  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi asker, polis, jandarma gibi ülke güvenliğini sağlayan tüm personeldir. Bu 

projenin ve hedef grubun seçilmesinin sebebi, ülkemizin karşı karşıya kaldığı iç ve dış tehditlere 

yönelik güvenlik güçlerimize yeni olanaklar sağlayarak ülke güvenliğine destek 

olmaktır. 
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9. Riskler 

 

9.1. Veri Kaybı 

LoRa sensörü radyo sinyalleri ile veri iletiminde önüne engel gelmesi durumundan veri kayıpları 

yaşatabilmektedir (Bor, Vidler ve Roedig, 2016). Yapılan testlerde alıcı ve verici arasında bina 

olduğu zaman bile verilen kayıpsız bir şekilde aktarıldığı görülmüştür. Yine aynı testlerde aradaki 

mesafe ve bina sayısı arttığında veri kayıplarının başladığı görülmüştür. Bu veri kayıpları iki 

şekilde görülmektedir. Birincisi gönderilmek istenen bazı paketlere ait verinin tümünün 

kaybolması, diğeri ise gelen paket verinin içinde bozuk karakterler barındırması ve 

okunamamasıdır. 

 

9.2. Sinyallerin Engellenmesi  

Kullanılan LoRa 433Mhz bandında veri gönderip almaktadır. Bu bant aralığında kullanılacak bir 

sinyal kesici ile tüm veri iletişimi sekteye uğrayacaktır. Böyle bir durumda verilerin hiç var 

olmaması, sistemi kullanan grubun bölgede bir engelleyici olduğunu ve dolayısı ile riskli bir bölge 

olduğunu anlamalarını sağlayacaktır. Sinyallerin aynı frekans değerlerine sahip diğer cihazlarla 

karışmaması adına sinyalin paket verisinin ortak bir şifre ile anahtarlaması metodu ile ayrım 

yapılacaktır. 

 

9.3. Pil Performansı 

Geliştirilen ürün çeşitli mesken alanlarda kullanılacaktır. Bataryalar sınırlı birer enerji kaynağıdır 

ve tekrar kullanılmaları için şarj edilmeleri gerekmektedir. Geliştirilen ürünlerde kullanılacak 

bataryaların ürünü 1-2 gün boyunca çalıştırması hedeflenmektedir. Kullanılabilirlik çalışmaları 

sırasında sensörlerin aktif kullanım süreleri programlanarak çevrim içi gün sayısının arttırılması 

hedeflenmektedir. 
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