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TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI
PROJE DETAY RAPORU

PROJE KATEGORİSİ: Engelli Dostu
PROJE ADI: COLOR MY IRIS
TAKIM ADI: COSMIC VISION
Başvuru ID: #49373
TAKIM SEVİYESİ: Lise
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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Reha Ersöz’ün açıklamalarına göre dünyada kör
olarak tanımlanabilecek insan sayısının 40 milyon, Türkiye’de ise her 1000 kişiden 3’ünün
görme engeli bulunduğunu söylemiştir.(1)
Projemiz görme engelli bireylerin tanıdığı kişileri, onların seslerine ihtiyaç duymadan
tanımasına olanak sağlayarak iletişimi doğrudan engelli bireyin başlatmasını hedef almaktadır.
Projemiz gözlüğe yerleştirilen bir kamera vasıtasıyla görme engelli bireyin tanıdığı kişileri
bilgisayara kaydeder, ardından görme engelli birey bilgisayara kaydedilen kişilerle
karşılaştığında prototipimizde bulunan kulaklık, görme engelli bireyin kulağına karşılaştığı
kişinin ismini iletir. Bu şekilde görme engelli birey tasarımımızı kullandığı her an karşılaştığı
tanıdıklarının kim olduğunu bilip iletişimi doğrudan kendisi başlatabilecektir.
Tasarımın ilk aşamasında kamerayı, tişörte ve yakaya sabitlemeyi düşündük. İlerleyen
zamanlarda yaptığımız testler ve fikir alışverişleri sonucunda giysinin sarsılması sebebiyle
kameranın odaklanmakta zorlanacağı sonucuna vardık. Ekip olarak yaptığımız toplantılarda
sistemin stabil çalışması için kameranın gözlüğe yerleştirilmesi kararlaştırıldı.
Projemizde Raspicam kullanmayı düşündük. Ancak bağlantı kablolarının uzunluğunun
yetersiz olması ve kablonun dayanıksızlığı sebebiyle prototipimizde usb portundan bağlanan
720p 30 fps bir webcam kullanılması kararlaştırıldı.
İlerleyen aşamalarda mikrofonlu kulaklık olarak kablosuz bir model düşünüldü, fakat
şarj sıkıntısı ve raspberry pi ile bluetooth bağlantısının stabil çalışmaması dolayısıyla kablolu
bir model üzerinde ortak bir görüşe varıldı.
Projemizdeki yardım, kişi kaydetme ve kişi
tanıma fonksiyonlarını çalıştırmak için buton
kullanılması kararlaştırıldı. Butonlarda Braille
Alfabesi (Şekil-1) kullanılması fikri ortaya atıldıktan
sonra çevremizdeki görme engelli bireylerden
olumlu geri dönütler aldık. Bunun üzerine
butonlarda Braille Alfabesi kullanılmasına karar
verildi.(3)
Şekil-1
Bilgisayarın zarar görmemesi için Tinkercad adlı sitede koruyucu bir kasa tasarlandı ve
bilgisayar bu kasanın içerisine monte edildi. Isınma sorununu çözmek için kasa üzerine fan
yerleştirildi. Donanımları ve kabloları uygun bir şekilde projeye adapte edebilmek için 3
boyutlu bir gözlük tasarlanması kararlaştırıldı.
Gözlüğe monte edilen 3 butondan 1.si prototipin, sesli kullanım kılavuzu fonksiyonunu
çalıştırmaktadır. 2.si kişinin fotoğrafını(JPG) ve ismini ses dosyası(MP3) olarak kaydetmeye
yarayan fonksiyonu çalıştırmaktadır. 3.sü ise bilgisayara kaydedilen kişileri tanıyıp kişinin
kulağına iletilmesini sağlayan fonksiyonu çalıştırmaktır.

4

2. Problem/Sorun:
Görme engelli bireyler genel bir ifade ile görme yetersizliğinden etkilenen kişilerdir.
Görme engelli bireylerin gündelik yaşamda yer almaları, sosyalleşerek hayata bağlanmaları,
motivasyonlarını yüksek tutmaları ve görme yetersizliğinin yaşama devam etmek için bir engel
olmadığı fikrini kabul etmelerine yardımcı olmak için bu projeyi hayata geçirme kararı aldık.(2)
Görme engelli bireylerin en büyük sıkıntılarından birisi iletişim kurmakta yaşadıkları
zorluklardır. Projemiz iletişimi doğrudan görme engelli bireyin başlatmasına imkan sağlayarak
bu soruna çözüm olma niteliğindedir. İletişim sürecinde iletişimi başlatan sürekli kaynaktır.
Görme engelli bireyler genelde iletişim kurmaya başlarlarken çoğunlukla alıcı ve geri dönüt
veren konumdadır. Bu proje ile görme engelli bireyleri iletişimi başlatan kaynak yapmak ana
hedefimizdir. Bu soruna çözüm olmanın, beraberinde birçok pozitif sonucu da ortaya
çıkarmasını umut ediyoruz.
Yaptığımız araştırmalarda görme engelli bireylere yönelik böyle bir fikre ve
çalışmaya rastlamadık.
3. Çözüm
Görme engelli bireylerin karşılaştığı insanları onların yardımı olmadan
tanıyamaması projemizin çözüm üretmeye çalıştığı problemdir. Projemiz
bilgisayara önceden kaydedilen kişilerin görüntülerini kameradan aldığı anlık
görüntü ile karşılaştırır. Bilgisayarda var olan kişi ile kameradaki kişinin
görüntüsü aynı ise prototipimizde bulunan kulaklık aracılığıyla görme engelli
bireyin kulağına kişinin ismi ses(MP3) olarak iletilir. Bu şekilde bahsedilen
soruna çözüm üretilip beraberinde motivasyon artışı, sosyal hayata dahil olma
gibi olumlu sonuçların da açığa çıkması en büyük beklentilerimiz arasındadır.
Şekil-2

Şekil-3
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4. Yöntem
Projemizin amaç, hedef ve çözümü belirlendikten sonra akış diyagramı(Şekil-3) çizildi.
Kullanılacak araçlar, programlama dili, kurulacak ve kullanılacak işletim sistemlerine karar
verildi. Kodlar Pardus işletim sisteminde Python kullanılarak yazılmasına karar verildi.
Takım olarak yaptığımız fikir alışverişleri sonucunda yaptığımız projede 3 farklı
fonksiyon kullanmamız gerektiğine karar verildi.

1) Sesli Kullanım Kılavuzu:
Bu fonksiyon sesli bir kullanım kılavuzudur. Yardım butonuna basılmasıyla önceden
kaydedilmiş bir sesli kılavuzu Pydub kütüphanesi kullanılarak çalar.
2)Görüntü ve ses kaydı:
Bu fonksiyon kaydet butona
basılarak çalıştırıldıktan sonra görüntü
akışı başlar. Haarcascade yöntemiyle
OpenCV
kütüphanesi
kullanılarak
karşıdaki kişinin görüntüsü yakalanır.
Kamera kişiye odaklandıktan sonra
gelen uyarı sesiyle kişi tekrardan kaydet
butonuna basar ve kişinin görüntüsü OS
kütüphanesi ile
Şekil-4
fotoğraflar klasörüne kaydedilir(Şekil-5).
Ardından kişinin ismi scipy kütüphanesi
kullanılarak mikrofon aracılığıyla alınır,
OS kütüphanesiyle sesler klasörüne
kaydedilir(Şekil-4). Fotoğrafların ve
seslerin aynı isme sahip olabilmesi için
fotoğrafın çekildiği anın zaman damgası
başına “kisi’’ adı konularak aynı isimle
kaydedilir.
Şekil-5
3) Kişi Tanıma:
Bu fonksiyon kişi tanıma butonuna basılarak çalışmaktadır. Bu fonksiyonun
çalışmasıyla görüntü akışı başlatılır. Fotoğraflar klasörüne kaydedilen görüntüler bir döngü
kullanılarak anlık görüntü içerisinde “matchtemplate” yöntemi kullanılarak aranır. Eşleşme,
belirlenen oranın üzerinde gerçekleştiğinde sesler klasöründeki sesler bir döngüye alınarak
tespit edilen fotoğrafla aynı isme sahip ses dosyası bulunur, Pydub kütüphanesi kullanılarak
çalınır.
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Şekil-6

4.1 Kütüphaneler
Kütüphaneler Kullanılma gerekçesi
GPIO
OpenCV(cv2)
Scipy(5)
Sounddevice
Os(6)
time
numpy
pydub

Fonksiyonların çalışmasını tekiklememek için kullanıldı
Yüz yakalama, kaydetme ve bulmak için kullanıldı
Ses dosyası yazmak için kullanıldı
Ses dosyasının uzunluğunun belirlenmesi için kullanıldı
Klasör ve dosya yollarını belirtmek için kullanıldı
Dosya isimlendirilirken bilgisayarın anlık zaman verisini almak için
kullanıldı
Eşleşen görüntünün verisinin bir liste verisine dönüştürmek için
Ses dosyalarını oynatmak için kullandık

Kullanıldığı
fonksiyon
1.
1. ve 2.
1.
1. ve 2.
1. 2. ve 3.
1.
1. ve 2.
1. 2. ve 3.

Yazmış olduğumuz kodlar bir dizüstü bilgisayarda yazıldı ve denendi. Sonra dizüstü
bilgisayarda sorunsuz çalışan kodlar Raspberry Pi’ye RaspianOS işletim sistemi kurularak
aktarıldı, aynı denemeler Raspberry Pi’de de yapıldı.
Not: İlk prototip ile çekiğimiz projenin çalışma prensibi videosudur.
https://youtu.be/TY1sBAUSbRY
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Tasarımsal olarak benzer ürünler olsa da görme engellilere yönelik fonksiyonları olan
başka bir ürün yoktur. Piyasadaki diğer ürünlerin görüntü tanıma, kişi kaydetme ve kullanım
kılavuzu gibi fonksiyonları bulunmamaktadır. İşlenen verinin kulaklıkla işitme engelli bireyin
kulağına gönderilmesi piyasada gördüğümüz bir özellik değildir.
Tasarımımızda kullandığımız bilgisayarı korumak için 3 boyutlu yazıcıda bastığımız kasa
ve gözlüğün teknik çizimlerini kendimiz tasarladık. Yazdığımız yazılım hem masaüstü
ekrandan hem de gömülü bir sistem gibi GPIO pinlerinden bağlanan butonlarla kullanılabilir.
Yazılımı Linux tabanlı bir dağıtım olan Raspian OS’ta yazmış olsak da Windows için de gerekli
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testler yapıldı. Yazılımımız ekip üyeleri tarafından yazılmıştır.
6. Uygulanabilirlik
Tasarımımız taşınabilir ve giyilebilir teknolojiler sınıfında yer alıyor. Yaptığımız
projenin mobil uygulamasının da yapılması halinde ticari getirisinin ve maliyetlerin daha da
düşebileceğini ve ihtiyaç duyan görme engelli olsun veya olmasın herkes tarafından
kullanılabileceğini düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda düşük ışık koşullarında çalışması için
ldr sensörü yardımıyla bir flaş yakılması(projenin tasarımı aşamasında fazla güç harcayacağı
gerekçesiyle vazgeçildi) ve navigasyon(kablosuz bağlantının çok güç tüketeceği gerekçesiyle
vazgeçildi) gibi özellikler eklenebilir. Projemize gerekli yatırım ve imkanlara ulaşabilirsek daha
fazla ticari bir ürüne dönüşebilir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Malzemeler

Fiyat(KDV Dahil)

Adet

Toplam

Raspberry pi 4b

₺685,00

1

₺685,00

Cat 6 kablo

₺8,00

2 metre

₺16,00

Push buton

₺3,50

6

₺21,00

PLA (Zaxe marka) filament

₺245,00

1

₺245,00

Logitech C270 Hd webcam

₺285,00

1

₺285,00

Kablolu kulaklık

₺15,00

1

₺15,00

Yaka Mikrofonu

₺20,00

1

₺20,00

Fan

₺20,00

1

₺20,00

Powerbank

₺150

1

₺150

Alüminyum Soğutucu

₺3,60

1

₺3,60
Toplam: ₺1.460,60

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

1. hafta

Proje Detay Raporu’nun
yazılması ve maliyet
hesaplanması ve ilk
prototipin yapılması

3B yazıcıda basılacak
malzemelerin tasarımı,
ergonomisi üzerine
fikir alışverişi

Prototip olarak kullanılacak
bilgisayara gerekli
yazılımların, yazmış
olduğumuz programın ve
donanımların kurulumlarının
yapılması

2. hafta

Proje Detay Raporu’nun
yazılması ve maliyet
hesaplanması ve ilk
prototipin yapılması

3B yazıcıda basılacak Prototip olarak kullanılacak
malzemelerin tasarımı bilgisayara gerekli
yazılımların, yazmış
olduğumuz programın ve
donanımların kurulumlarının
yapılması

Proje sunumlarının
hazırlanması

3. hafta

Proje Detay Raporu’nun
yazılması ve maliyet
hesaplanması ve ilk
prototipin yapılması

3B yazıcıda
tasarlanan
malzemelerin basımı

Prototip olarak kullanılacak
bilgisayara gerekli
yazılımların, yazmış
olduğumuz programın ve
donanımların kurulumlarının
yapılması

Proje sunumlarının
hazırlanması ve projenin
sonlandırılması

4. hafta

Proje detay raporunun
yazılması ve sisteme
yüklenmesi

Proje için raporda
belirtilen
malzemelerin temini

Projenin denenmesi ve
aksaklıkların giderilmesi

TEKNOFEST

Prototipin denenmesi ve
aksaklıkların giderilmesi
ve proje sunumlarının
hazırlanması

21 Eylül 2021
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Etki
Derecesi

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizin ulaşacağı hedef kitle görme engelli bireylerdir. Görme engelli bireylerin
yaşadıkları sorunları daha iyi anlayarak onlara yardımcı olma isteğimizden dolayı hedef
kitlemizi görme engelli bireylerden yana belirledik.
9. Riskler
Projemiz kullanan kişiye ve çevresine ciddi riskler teşkil etmemektedir. L tipi risk
matrisi ve risk değerlendirmesi aşağıdadır.

1

Yok

2 Düşük
etki
3 Minör
etki
4 Majör
etki
5 Saha
ve
ölüm

Seviye 1 Seviye
2
İhtimal Pek az
dışı
Anlamsız
1
Düşük
2
Düşük
3
Düşük
4
Düşük
5

Gerçekleşme Olasılığı
Seviye Seviye 4
Seviye 5
3
Ara
Muhtemel
Sık
sıra
tekrarlanan

Düşük Düşük
2
3
Düşük Düşük
4
6
Düşük
Orta
6
9
Orta
Orta
8
12
Yüksek Yüksek
10
15

Düşük
4
Orta
8
Orta
12
Yüksek
16
Yüksek
20

Düşük
5
Orta
10
Orta
15
Yüksek
20
Yüksek
25

Risk Değerlendirme
Risk
No

Risk Tanımı

Etki

Olasılık

Ürünün sudan etkilenmesi
1

1

3

Suya dayanıklı donanım kullanılması
3 ve sigorta eklenmesi

4

1

Bataryanın belirli aralıklarla servis
4 bakımının yapılması

1

2

2 Vücutla sabitlenmenin kaliteli olması

Batarya patlaması
2
3

Kısa devre

Risk Önlemler
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10. Kaynaklar
1) https://www.aa.com.tr/tr/saglik/turkiyede-her-bin-kisiden-3u-gormeengelli/687335#:~:text=T%C3%BCrk%20Oftalmoloji%20Derne%C4%9Fi%20Ba%C
5%9Fkan%C4%B1%20Ers%C3%B6z,g%C3%B6rme%20engeli%20bulunuyor.%22
%20dedi
2) Tekkurşun Demir, G , İlhan, E . (2019). Spora Katılım Motivasyonu: Görme Engelli
Sporcular Üzerine Bir Araştırma . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4
(1) , 157-170 . DOI: 10.31680/gaunjss.525455
3) https://tr.wikipedia.org/wiki/Braille_alfabesi
4) https://www.brailletr.org/hakkinda
5) https://realpython.com/playing-and-recording-sound-python/
6) https://python-istihza.yazbel.com/standart_moduller/os.html
7) https://stackoverflow.com/questions/42559985/python-opencv-template-matchingusing-the-live-camera-feed-frame-as-input
8) https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/python/README.md

