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Proje Konusu

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz.

● Hareket izleme ve destek sistemleri

x Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler

● Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri

● Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler

● Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler

● Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler

● Ortez ve protez teknolojileri

● Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri

1. Takım Şeması

ActivationX takımı, TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’ na katılmak adına
2022 yılında Esra SOYLU  gözetmenliğinde, ActivationX takım üyeleri İsmail Enes
YILMAZ, Samet Efe SERBEST ve  Berat İsmail ÇETO tarafından kurulmuştur.
Takımımızda hiyerarşi bulunmamaktadır.

● Esra SOYLU - Danışman
○ ActivationX takımının danışmanı olup Eyüpsultan Belediyesi Robot

Okulunda çalışmalarına devam etmektedir.
○ TEKNOFEST’ te birçok takımın danışmanlığını yapmıştır.
○ Proje süresince aşağıdaki görevlerde bulunmuştur.

■ Takım üyeleri için çalışma ortamı oluşturulması
■ Takımın TEKNOFEST ile  iletişiminin sağlanması

● İsmail Enes YILMAZ - Takım Kaptanı
○ Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisidir.
○ 2022 yılında ActivationX takımının kaptanlığını yaparak proje yönetimi

ve yazılım alanında deneyim kazanmış, Zeytinburnu Gençlik
Merkezi’nde Bilişim Teknoloji Akademisi’ nde R dilini dilini öğrenmiş,
Python’da çevrimiçi dersler aracılığıyla Python dilinde ve yapay zeka da
uzmanlaşmıştır.

○ Proje süresince aşağıdaki görevlerde bulunmuştur.
■ Proje takviminin hazırlanması ve çalışmaların organize edilmesi
■ Yazılım mimarisinin tasarlanması ve geliştirilmesi
■ Eğitim sürecinin optimize edilmesi
■ Raporun oluşturulması



● Samet Efe SERBEST - Takım Üyesi
○ Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisidir.
○ ActivationX takımında yazılım ve proje sunumu konusunda deneyim

kazanmış, çevrimiçi dersler vasıtasıyla Python ve yapay zeka konusunda
kendini geliştirmiştir ve çevrimiçi sertifikalar almıştır.

○ Proje süresince aşağıdaki görevlerde bulunmuştur.
■ Verilerin toplanması, sınıflandırılması ve etiketlenmesi
■ Eğitimi sağlayacak yazılımın oluşturulması ve optimize edilmesi
■ API iletişimini sağlayacak sistemin tasarlanması, programlanması

ve geliştirilmesi
■ Raporun oluşturulması

● Berat İsmail ÇETO -Takım Üyesi
○ Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisidir.
○ ActivationX takımında 3D Tasarım konusunda deneyim kazanmıştır.
○ Proje süresince aşağıdaki görevlerde bulunmuştur.

■ Projenin tasarım kısmından sorumlu
■ Raporun Oluşturulması



2.Proje Özeti

Yapacağımız yüzük projemizde üstünde belirli bir renkte yanan ışıkların olacağı ve içine

yerleştireceğimiz çip veya anakart sayesinde kalp atış hızı, kronik hastalık takibi ve bunun

yanı sıra kişinin adımlarının sayıp yaktığı kalori ele alabilen bir projedir. Bu proje elde

ettiğimiz verileri kendimiz bir uygulama yapıp oraya aktararak kişinin sağlığını takip etmesini

kolaylaştıracağız. Bu incelemelere göre kişinin sağlığının riskte olduğu durumlarda yüzüğün

telefon tablet veya bilgisayar için geliştirdiğimiz uygulamasına içinde eklenilen aile

üyelerinin, kişilerin bulunduğu gruplara kişinin kalp ve sağlık durumuyla ilgili değerleri

içeren bir acil durum mesajı gönderilecektir ve aynı zamanda bu uygulamadan gruptaki üyeler

birbirlerinin nabız değerlerine güncel ve aktif olarak ulaşabilecektir. Gerçekleştirdiğimiz

sistemde hafif, giyilebilir sensörler kullanılarak hastanın bazı yaşamsal verileri kablosuz bir

iletim sistemi üzerinden aktarılarak doktor vs. gibi uzman kişiye görsel bir arayüz halinde ve

eşzamanlı olarak sunulmuştur.

3.Problem Tanımı ve Özgün Değer

Kullanıcıların zihinlerine yerleşmiş olan bilgisayar algısı gelişen teknolojilerle birlikte

kendisini önce masaüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara, daha sonrasında tabletlere ve son

olarak da giyilebilir teknolojilere bırakmışlardır (Moar, 2014). Giyilebilir teknolojiler, farklı

biçimlerde insan bedenine entegre edilebilen, genellikle bir ağa bağlı çeşitli aksesuarlar

şeklinde kullanılan araçlardır (Thierer, 2015).Projemiz, hipertansiyon, diyabet, obezite, inme

ve depresyon gibi fiziksel ve zihinsel hastalıkları içeren kronik hastalıklar, dünyadaki tüm

ölümlerin üçte ikisinden fazlasından sorumludur. Giyilebilir teknoloji kavramı ve uygulama

alanları, giyilebilir teknolojilerin tarihsel gelişimi ve geleceğe yönelik öngörüler

araştırılmıştır. Bunların yanı sıra, mobil hasta izleme sistemlerinin yapıları ve örnekleri

araştırılmıştır. Bu araştırmalar ışığında hasta, sporcu, yaşlı gibi risk grubundaki kişilerin vücut

sıcaklığı, galvanik deri tepkisi, nabız sayısı, nefes sayısı gibi temel sağlık bilgilerinin, zaman

ve maliyet tasarrufu yapılarak uzun müddet izlenmesini sağlayabilen, giyilebilir mobil bir

sağlık sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir.Tasarlanan sistemin çalışması üç aşamadan

oluşmaktadır. Birincisi hastanın vücudunda bulunan sensörler vasıtasıyla hastanın vücut

sıcaklığı, solunum ve nabız hızı, galvanik deri tepkisi gibi yaşamsal değerlerin ve ortam nemi

ve sıcaklığının elde edilmesidir. İkinci aşama, elde edilen bu verilerin kablosuz olarak ağ

geçidi birimi üzerinden internet ortamına aktarılmasıdır. Son aşamada, iletilen verilerin

eşzamanlı olarak konuyla ilgili uzman kişilere sunulmasını sağlayan mobil tabanlı görsel bir

arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir.Gerçekleştirilen sistemde hafif, giyilebilir sensörler



kullanılarak hastanın bazı yaşamsal verileri kablosuz bir iletim sistemi üzerinden aktarılarak

doktor vs. gibi uzman kişiye görsel bir arayüz halinde ve eşzamanlı olarak sunulmuştur.

4.Yöntem

Sağlık sektörü her geçen gün erişim, kalite, maliyet gibi zorlayıcı unsurlarla daha fazla yüz

yüze gelmektedir. Sağlık bakım profesyonelleri bu zorlayıcı unsurların üstesinden gelerek

hizmette verim sağlamaya çalışmakla beraber hasta ve hasta yakınlarının artan beklentilerini

de karşılamaya çalışmaktadırlar. Sağlık okur-yazarlık düzeyleri arttıkça bireyler kendi genetik

yapıları, sahip oldukları veya gelecekte karşılaşmaları olası hastalıklar ve hizmete erişim gibi

konularda daha bilgili hale gelmek istemektedirler. “Bireysel ölçüm” (quantified self)

uygulaması, bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili veri ölçümü yaparak kendi sağlık durumlarını

gerçek zamanlı olarak izleyebilmelerini mümkün kılan ve böylelikle sağlıklarını korumada

kendilerine yardımcı olabileceği öngörülen yeni bir akımdır. Bu uygulamalardaki sağlık

durumu ve davranışları izleme, kaydetme ve davranış değişikliğini sağlayacak uyarı işlevleri

de çeşitli yazılımlar ve giyilebilir teknoloji (wearable technology) gibi araçların yardımıyla

gerçekleşmektedir.Giyilebilir teknoloji; alıcılar (sensörler) veya diğer teknolojileri barındıran

takı, gözlük, kıyafet gibi giyilen, takılan veya kişinin herhangi bir şekilde beraberinde taşıdığı

çeşitli araçları içermektedir. Bu çalışmada, bireysel ölçüm ve giyilebilir teknolojinin sağlık

hizmetleriyle bütünleştirilmesi ve sağlık hizmeti sunucularına hastalar ile ilgili veri kaynağı

sunmasıyla birlikte sağlayacağı olası bireysel ve toplumsal faydalar ile bu projeye ve sağlık

sektörüne katkı kazandıracaktır.Projemizde en küçük kart olan Beetle ESP32 mikrokontrol

kartı kullanılacaktır.İçerdiği 4 analog 4 dijital portun yanı sıra I2C ve UART arayüzlerini de

destekleyen Beetle sayesinde projelerimizi hayata geçirmek için yeterli teknik özelliklere

sahiptir. Bu mikrodenetleyici, kullanıcıların yazdıkları programları doğrudan karta

aktarmalarına imkan tanır, böylece Wi-Fi veya Bluetooth özellikleri eklemek istediğimizde

projelerinizi bu kart ile rahatça hayata geçirebileceğiz.Projemiz wi-fi ve bluetooth

özelliklerini de barındıracağı için 35mm x 34mm boyutlarında olmasıyla da tasarlayacağımız

yüzüğe sığacağı için tercih ettik. Karttan bluetooth özelliği sayesinde mobil cihazımıza bağlı

olacak ve geliştirdiğimiz mobil uygulamada verileri otomatik tutabilecek.Yine wi-fi modülü

sayesinde verileri Thingspeak Platformuna aktararak anlık veri girişini görebileceğiz.Veri

girişlerini bu platformdan alıp Pythonda işleyecek, Pythonda Numpy,Pandas,Seaborn ve

Matlotlib kütüphanelerini de kullanarak verileri analiz ederek,görselleştireceğiz.Tüm

kullanacağımız platformların kullanım bilgisine sahibiz.Daha önceden bahsettiğimiz

platformlarda uygulamalar geliştirdik.Uygulamayı hayata geçirebilmek noktasında yeterli

teknik ve yazılımsal bilgilere sahibiz.Veritaseti olarak Kaggle kullanılacaktır.



1. Adım: Yüzükte bulunan Beetle Esp32 kartı ve kalp hızı nabız sensörü ile projemiz

çalışır.Pil için tasarımda bölme yapılmıştır.Tasarım Tinkercad platformunda yapılmıştır.Yüzüğü

takan kişi devreyi göremeyecektir.



2.Adım: Geliştirdiğimiz mobil uygulama ile Beetle üzerinde bulunan Bluetooth modülü

haberleşir, kalp atış bilgileri uygulamaya aktarılır.Aile üyelerinin bilgilerini de sistemde

bulabilir.

3.Adım: Beetle üzerinde bulunan Wi-fi modülü ile kalp atış bilgilerinin Thingspeak üzerinde

verilerinin tutulması



4.

5. adım:Thingspeakten çekilen kendi kalp matış bilgilerimizle UC Irvine Machine

Learning Üniversitesinin veri setini kullanarak Python üzerinden regresyon analizi yaparak

kalp krizi riskini analiz edeceğiz.Bunun için numpy,pandas,matplotlib,seaborn

kütüphanelerini kullanacağız.

6.Riskler ve B Planları

Hayatımızı kolaylaştıran giyilenebilir teknoloji aynı zamanda bazı riskleri meydana getiriyor.

Dünya endüstrisinin bu alandaki yenilik kapasitesini sürdürmek ve daha da artırmak için,

farklı uygulama alanlarındaki darboğazları ortadan kaldırmak amacıyla araştırma ve

geliştirme çabalarının yoğunlaştırılması gerekmektedir. Donanımdaki yenilik yüksek bir

önceliktir, çünkü benimsenmenin önündeki çoğu engel, giyilebilir cihazların performansı,

işlevselliği ve üretgenliği ile ilgilidir. Bileşen entegrasyonu, bağlanabilirliğin güvenilirliği,

enerji depolama verimliliği, güç yönetimi çözümleri, kullanıcı arayüzleri ve veri güvenliğinde

önemli engelleyici faktörler gözlenmektedir. Bu engellerin üstesinden gelmek yeni

işletmelerin ortaya çıkmasını ve mevcut şirketlerin konumunu geliştirmesini sağlayacaktır.

Giyilebilir teknolojiler 19 konusundaki engeller burada teknolojik ve teknolojik olmayan

zorluklar olarak iki ana başlık halinde incelenecektir. Teknolojik engeller giyilebilir

teknolojiler konusundaki teknolojik zorluklar aşağıda özetlenmiştir:

Yeni Bileşen Entegrasyon Yöntemleri: Termal ve elektrik gereksinimlerine uygun sensörlerin,

aktüatörlerin veya güç kaynaklarının entegrasyonu ve minyatürleştirilmesi. Yeni Arabağlantı



Teknolojileri: Elektronikleri tekstil yüzeylerine entegre etmek için kullanılabilecek yeni

teknolojilerin geliştirilmesi. Entegrasyon ve Montaj Teknolojileri: Cihaz montajı için çekme

ve yerleştirme teknikleri, kumaşa gerilebilir modül entegrasyonu veya kendiliğinden montaj

ilkeleri kullanılarak folyo üzerine çip yerleştirmede kullanılabilecek teknolojilerin

geliştirilmesi. Güç Yönetimi ve Depolama: Enerjiden bağımsız, kendi kendine çalışan

sistemler ve cihazlar elde etmek için enerjiyle ilgili sistemlerin (örneğin, piller, fotovoltaik

hücreler, vb.) geliştirilmesi ve entegrasyonu. Basılı Elektronikler İçin Üretim Teknolojisi:

Yüksek kapasite ve uygun kalitede esnek ve kesintisiz cihazlar üretmek için

ölçeklendirilebilir ve uygun maliyetli bir üretim teknolojisi geliştirilmesi (örneğin, rulodan

ruloya işlemeye dayalı). Donanım sorunlarının yanı sıra diğer teknik sorunlar arasında,

kesintisiz donanım-yazılım entegrasyonu, uygulama oluşturmayı kolaylaştıran standart

API’lerin geliştirilmesi, açık işletim sistemleri ve çoklu platformları geliştirme (giyilebilir

cihazların birden fazla platformda çalışmasını sağlamak için gereklidir), güvenliği ve gizliliği

sağlayan açık iletişim protokolleri (özellikle sağlık ve finans gibi uygulama alanları için) ve

yeni iletişim sistemlerinin geliştirilmesi (özellikle onları daha gerçekçi ve sürükleyici hale

getirmek amacıyla yapay ve sanal gerçeklik uygulamaları için) bulunmaktadır. Giyilebilir

teknolojilerin ürün gelişimini ve pazarda tutunabilmesini hızlandırabilmek için bu alanların

her birinde koordineli bir şekilde ilerleme kaydedilmelidir. Bunların yanı sıra teknolojik

olmayan etkenler de vardır. DG CONNECT tarafından Aralık 2015’de düzenlenen giyilebilir

teknolojiler paydaşlar gününde, iddialı teknolojik gelişmelerin yanı sıra teknik olmayan

engellerinde giyilebilir ürünlerin gelişimini ve ticarileşmesini etkilediği doğrulandı. Etkinliğin

ana sonucu, donanım sağlayıcıları, platform veya şebeke işletmecilerini, içerik/uygulama

sağlayıcılarını ve son kullanıcı/nihai tüketicileri içeren bir ekosistem oluşturmanın büyük

önem taşıdığıydı. Değer yaratmak için eko-sistemin aktörleri arasında karmaşık etkileşimlerin

iyi anlaşılmasına ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. Teknolojik olmayan engeller aşağıdaki gibi

özetlenebilir:

Standartların ve Test Yöntemlerinin Yokluğu: Özellikle sağlık ve güvenlik alanında

standartların geliştirilmesi, tasarımcıların ve üreticilerin müşterilerine ürünlerinin sağlıklı ve

güvenilir olduğunu ispatlamalarını sağlamak için gereklidir. Endüstrinin düzenleyici

gerekliliklerine (örneğin, elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk, biyo-uyumluluk)

uymasına yardımcı olmak için standartlara da ihtiyaç vardır.

Eko-Sistem Aktörleri Arasında Ortak Anlayış ve Etkili İşbirliği Modellerinin Eksikliği:

Değer zinciri aktörleri arasında cihaz üreticileri, şebeke operatörleri, içerik ve uygulama

sağlayıcıları, tekstil üreticileri, klinik tedavi uzmanları, sanatçılar ve tüketiciler



bulunmaktadır. Aralarındaki yetersiz bağlantı ve iletişim, iş değeri yaratmayı ve pazar

kabulünü engeller. Uygun Bir Düzenleyici Çerçevenin Geliştirilmemesi: Yenilik geliştirme

özgürlüğünün yanı sıra kullanıcıların sağlığı, güvenliği, verileri ve gizliliği için uygun

düzeyde koruma sağlayan açık bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç vardır. İlgili en önemli

alanlar, veri koruma, veri gizliliği, serbest veri akışı, sorumluluk yüklenme ve tüketici

korumadır (örneğin tıbbi cihazlar alanında).

Uygun Bir Düzenleyici Çerçevenin Geliştirilmemesi: Yenilik geliştirme özgürlüğünün yanı

sıra kullanıcıların sağlığı, güvenliği, verileri ve gizliliği için uygun düzeyde koruma sağlayan

açık bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç vardır. İlgili en önemli alanlar, veri koruma, veri

gizliliği, serbest veri akışı, sorumluluk yüklenme ve tüketici korumadır (örneğin tıbbi cihazlar

alanında). Bir çözümün teknik olarak uygulanabilir olduğu kanıtlandıktan sonra, güvenlik,

verimlilik, son kullanıcı kabulü, mevzuata uygunluk, geri ödeme onayı ve etkili pazarlama,

konsept veya ürün geliştirmenin önceki aşamaları kadar önemlidir.

Yukarıda tanımlanan tehlikeler ve diğer potansiyel risklerin bir sonucu olarak, giyilebilir

teknoloji ürünlerinin güvenliğinin değerlendirilmesi, düzenleyici gerekliliklerine uygunluğu

göstermek için bir dizi çeşitli testler içerir. Güvenlikle ilgili hususlara ilave olarak, kablosuz

teknoloji ürünlerinin testi, belirli bir cihazın vaat edildiği gibi çalışıp çalışmayacağını ve

birden fazla teknolojinin entegrasyon kalitesini değerlendirmek amacıyla tipik olarak bir dizi

performans değerlendirmesi içerir. Birleştirildiğinde, giyilebilir teknoloji ürünlerinin test

edilmesi ve değerlendirilmesi uzun ve karmaşık bir süreçle sonuçlanabilir. Bunun için

Potansiyel riskleri ve tehditleri ile giyilebilir ürünler güvenlik açıklarını tespit edecek ve

güvenlik risk seviyelerini belirleyecek bilişim uzmanlarından yardım talebi istenebilir.

Bilişim ekiplerinin giyilebilir cihazlar konusunda güvenlik çemberi sağlaması ve cihazların

düzenli güvenlik kontrollerini gerçekleştirmesi olası saldırı, risk ve tehdit unsurlarının

bertaraf edilmesine yardımcı olabilir. Risk unsurlarının belirlenmesi, risk taşıyan yapılara

müdahale edilmesi ve riskin en kısa süre içerisinde pasifize edilmesi giyilebilir teknolojilerin

önünü açmak için gerekli adımları bu şekilde sağlayabiliriz.



7.Proje Planı ve Takvim
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