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1.Proje Özeti: 

Özgün değeri 

Günümüz koşullarında mobil cihazlarımız birçok sensör ile donatılmıştır. Bu sensörlerin 

güçlü yanlarını ve çevresel faktörleri analiz ederek, hava durumu tahminleri çıkarılabilir. Bu 

araştırmada, hava tahminlerine dayalı olarak, zengin bilgilerle desteklenen, insanlara 

navigasyon ve yer planlama konusunda tavsiye ve tavsiyeler sunan bir platform oluşturulması 

planlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında sensör verilerine dayalı olarak hava durumu 

tahminleri yapılabileceği gibi, bir mobil uygulama üzerinden anormalliklerin tespiti ve 

kişilere yol gösterici uyarılar veya bilgilendirme mesajları da gönderilebilmektedir. 

Yöntemi 

Bu çalışmada, mobil cihazlardan toplanan karmaşık sensör verileri, sensör tipine göre analiz 

edilip filtrelenecek ve nokta hava durumu ve anomali tahmini için geliştirilecek bir mobil 

uygulama ile birlikte uyarlanabilir bir veri kaynağına dönüştürülecektir. sunucu ve orada 

oluşturulan modelden uygulama sahibinin tercihlerine göre paylaşılacaktır. Örnek bir 

kullanım senaryosu için, kullanım kılavuzu uygulama modelini ve navigasyon uygulaması 

modelini entegre etmeyi düşünün. Başka bir deyişle, yol boyunca ilerlerken, renkli uyarılarla 

yolda riskler ve tavsiyeler belirtilir. Ayrıca şehir turları gibi sorgulamalarda sensörlerden elde 

edilen çıkarımlara göre kullanıcılar yönlendirilecek. Proje kapsamında Android mobil 

uygulamaları ve sunucu uygulamaları geliştirilecektir. 

  

Yönetimi 

Proje süresi 12 ay olarak planlanmıştır. Proje süresince çevik proje geliştirme yöntemleri 

uygulanarak, 5 iş paketinde tamamlanması ön görülmüştür. Sprint planlama ve süreçlerin 

işletilmesi ile proje süreci dinamik bir şekilde kontrol altına alınacaktır. Projede 4 kişi görev 

alacaktır. 

Yaygın etkisi 

Günümüz şartlarında trafikte yaşanan olayların takip edilmesi ve geri besleme ile kontrol altına 

alınması için akıllı ulaşım alt yapıları inşa edilmeye başlanmıştır. Fakat bu alt yapıların düzgün 

çalışabilmesi için son kullanıcı olan sürücünün interaktif bir şekilde takip edilmesi gerekir. 

Artan üretim maliyetleri ile araçlarda opsiyon olarak sunulan güvenlik paketlerinin dışında 

kullanıcıların alabilecekleri ve araca harici olarak takabilecekleri donanımlara ihtiyaç vardır. 

Bu çalışma kapsamında sensörler ile sürücüler için nasıl faydalı hizmetler sağlanabileceği ile 

ilgili çıkarımlar yapılacaktır. 

 Bu çalışma VANET (Vehicular Ad Hoc Network) ağına dahil olmadan araçlarda 

bulunacak harici bir IoT cihaz üzerinden kurgulanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan 

geliştirmeler ile çoklu ham sensör verisinin akıllı ev için yapılmış modelleri VANET 

kapsamında akıllı ulaşım için daha da etkin bir şekilde kullanılarak geliştirilecektir. Bu çalışma 

kapsamında sensör verilerinden elde edilen çıkarımlar trafikte oluşabilecek kazalar için kanıt 

toplama amaçlı ve sürücü davranışlarını sınıflandırma için kullanılacak ve buna uygun tavsiye 

ve karar destek sistemi geliştirilecektir. 

 Bu çalışma ile sentetik sensör kapsamında VANET uygulaması özgünlüğüne sahip 

olduğu için konferans yayını ve SCI-E makale çıkabileceğini öngörüyoruz. Söz konusu model 

ile oluşacak IoT ürün için patent/faydalı model başvurusu yapılacaktır. Ayrıca ön kuluçka 

merkezinden faydalanarak prototip çıkarma ve ticarileşme süreçlerine geçilecektir.  
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2.Problem/Sorun 

Hava durumu sitelerin ve uygulamaların konumdaki hava durumunu %100 doğru vermiyor 

olması ve bunun için insanların hava durumuyla ilgili kafa karışıklığına sebep olması nedeniyle 

projemiz bunun için çözüm olacaktır. 

 Hava durumu sitelerinin tam zamanlı bir hava durumunu belirtmemesi nedeniyle çoğu 

kişilerde olan akıllı telefonların sensör verilerini kullanarak o andaki hava durumunu bildirmesi 

gibi bir çözüm olanağı mevcuttur. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/gece-yarisi-facia-kotu-haberler-pes-pese-geldi-41422650 

Bu linkte projemizin ele adığı bir çok sorundan birini ele alıyor. 

 

3.Çözüm 

Problemin çzöümü için akıllı telefonlardaki karmaşık sensörlerden elde ettiğimiz verileri sensör 

tiplerine göre analiz edilerek filtrelenecek ve uygulanabilir bir veri kaynağı elde edilecektir. 

Hava ve anormallilik tahminleme işlemi için geliştirilecek mobil uygulama ile sunucuya 

aktarılacak ordanda uygulamayı kullanan kullanıcılara veriler iletilecektir. 

 Örnek kullanım senaryosu için rehber uygulama modeli ile navigasyon uygulama 

modelinin bir bütün olarak kullanılması düşünülmektedir. Yani navigasyon üzerinden rota 

belirlediğinde yol üzerinde riskler ve önerilere göre renkli uyarılar ile belirtilecektir. Ayrıca 

kent rehberi gibi yapılan sorgulamalarda sensörlerden yapılan çıkarımlara göre de kullanıcılar 

yönlendirilecektir. Proje kapsamında android mobil uygulama ile sunucu uygulamaları 

geliştirilecektir.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Şekil 1 Kullanım Senaryosu ve Mimarisi 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/gece-yarisi-facia-kotu-haberler-pes-pese-geldi-41422650
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Bu projede öncelikle bir mobil uygulama üzerinden sensör verileri toplanacak. Burada akıllı 

telefondaki ivme, nem, ışık, barometre, gps, jiroskop, hall-effect, yakınlık, termometre sensör 

[6] verileri kullanılacaktır.  

 

Projede açık kaynaklı projeler ve platformlar arası geliştirme ortamları kullanılacaktır. React-

native uygulama geliştirme altyapısı kullanılarak bir mobil uygulama geliştirilecektir. Harita 

için OpenStreetMap kullanılması planlanmaktadır. 

 

Üniversite bünyesinde hazırlayacağımız sunuculara mobilden topladığımız sensör verileri 

göndererek, Apache Spark gibi analitik alt yapıları ile analizlerini sağlayacağız.  

 

Sunucuya erişim, API Ağ Geçidinden geçecektir. Kullanıcı, mobil uygulama üzerinden e-

postası ile kaydolacak ve kullanıcı yetkilendirme modülü aracılığıyla kullanıcıyı cihazıyla 

ilişkilendireceğiz. Profil yönetimi ile kullanıcı tercihleri saklanır. Bu tercihler ve çevresel 

faktörlere dayalı olarak yapılan çıkarımlar sonucunda kullanıcıya rehberlik edilecek ve önerilen 

önerilerden gelen geri bildirimlere göre model iyileştirilecektir. 

 

Sunucu tarafında sürekli analitik analiz yapan bir modül çalışacak ve kullanıcıdan aldığı bilgiler 

veya tercihlerine göre oluşabilecek riskler ile ilgili mobil uygulama üzerinden bildirim yapacak.  

 

Navigasyon tercihlerinde yol üzerindeki riskleri renklendirme ile göstermeyi planlıyoruz.  

 

Sensör verileri işlenirken sensör modellerine göre ve veri kaynağının güvenilirlik skoruna göre 

modelde etkisi olacak. Bu şekilde modeldeki sapmaları da azaltmayı düşünüyoruz.  

 

Proje geliştirme ortamları: 

- Mobil uygulama için android ve IOS (opsiyonel) için react-native geliştirme ortamları 

denenecek 

- Web Frontend ve Backend için C# veya Java teknolojileri kullanılacak 

Modelleme için Apache Spark gibi güncel veri analitiği alt yapıları denenerek en uygunu 

üzerinde geliştirme yapılacak. Modelleme için Python/C#/Java dilleri güncel kütüphaneler ile 

kullanılacaktır. 

 

5.Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Bu çalışma kapsamında herkesin erişimine sahip akıllı telefonlara yükleyecekleri uygulama 

ile navigasyon ve kent rehberi hizmeti sağlanacak ve bunu yaparken de mobil uygulamayı 

kullanan kişilerin sensör verileri kullanılarak noktasal hava durumu tahminleri ve anomali 

analizleri ile risk analizleri yapılacak. Bu analizler ve çıkarımlar ile kişilerin gündelik 

gittikleri yerler ve bulundukları konumlar arasında ilişkiler kurularak kendilerine faydalı 

öneriler veya riskler ile ilgili uyarılar sunulacak ve kişilerin profillendirilmesi sağlanacak. 

Projede elde edilen çıkarımlar uygun görülürse meteoroloji müdürlüğünün veritabanına ek 

veri olarak bile sağlanabileceği gibi elde edilecek davranışsal model raporları ile insanların 

gittikleri yerlerdeki hizmet sektörü unsurlarına da hizmetlerini iyileştirebilecekleri analitik 

hizmeti olarak sunulabilecektir. Mobil cihazların sensörlerinin kullanılması ile hava durumu 
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tahmini yapılması hizmeti örneği mevcuttur fakat bunun bir navigasyon ve kent rehberi gibi 

veya istatistiksel tavsiye ve karar destek sistemi gibi uygulama haline dönüştürülmüş hali 

mevcut değildir. OpenSignal [1] tarafından WeatherSignal [2] uygulaması 2013 yılında servis 

edilerek noktasal hava durumu tahmini verilmesi amaçlanmıştır fakat hizmet sonrasında 

verilerin tutarsızlığı nedeniyle sonlandırılmıştır[3]. Benzer şekilde 2015’de [4]’de mobil cihaz 

sensörlerinin hava tahmin için kullanılabilirliği ile ilgili çalışma yapılmış olup sensör 

verilerinin yetersizliği ile ilgili çekinceleri ortaya konulmuş olsada [3]’de yapılan istatistiksel 

yaklaşımla sensör verilerinden faydalanılabileceği gösterilmiştir ve bu istatistiksel yaklaşımın 

uydu görüntülerileri birleştirilmesi ile farklı potansiyeli yüksek sonuçların çıkarılabileceği 

[5]’deki çalışmada desteklenmiştir. Bu çalışmada diğer çalışmalarda mevcut olmayan dinamik 

sensör seçimi ve sensör modeli oluşturma verilerin temizlenmesi sağlanacak bu noktada 

hedefimiz  davranışını bildiğimiz sensör dataları ile model oluşturmak olacak. Ayrıca 

literatürdeki analizlerden de[3]  faydalınalacak. Hava tahmini ötesinde kişisel profillendirme 

topluluk profillendirme gibi süreçlerde işletilecek ve yapılacak çıkarımlar grup veya bireysel 

olarak paylaşılacak. Bu çerçeve ile bakıldığında özgünlüğünü korumaktadır. Özellikle 

pandemi döneminde de kullanılabilir hizmetler oluşturulabilir. 

 

6.Uygulanabilirlik 

Mobus projemiz hayata geçirilebilir ve ticari bir ürüne dönüştürülebilir bir projedir. Projemiz mobil 

uygulama olduğu için maliyeti düşük ve her akıllı telefonlarda kullanılabilir olması sayesinde geniş bir 

kitleye hizmet etmektedir. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bütçe Türü  Talep Edilen 
Bütçe Miktarı 

(TL) 

Talep Gerekçesi 

Sarf Malzeme 0 Mevcut Değil 

Makina/Teçhizat 
(Demirbaş) 

48.000 Proje için 3 adet telefon veri toplamak ve mobil uygulama geliştirmek için 
gerekmektedir. Proje geliştirirken üst seviye API’lere göre uygulamayı 
oluşturabilmemiz için üst seviye telefon modellerine ihtiyacımız vardır. Veri 
paylaşım senaryosu ve uygun veri toplayıp modellemek için 2 adet farklı ölçüm 
ve analiz noktasına ve 1 adet referans noktasına ihtiyacımız var. Normal 
şartlarda bu sayı çok fazla olması gerekir ama maliyetler nedeniyle 3’e 
indirilmiştir. Sadece mobil cihaz maliyet 48000 TL tutmaktadır.  
 
Mobil uygulama geliştirme, test etme ve veri toplama için gerekmektedir. 
 
Samsung Galaxy S22 Akıllı cep telefonu 
https://www.vatanbilgisayar.com/samsung-galaxy-s22-128-gb-akilli-telefon-
green.html 
3x15.999 TL 
 
Fiyat Tarihi: 09.05.2022 

Hizmet Alımı 0 Mevcut Değil 

Ulaşım 0 Mevcut Değil 

TOPLAM 48.000  
 

https://www.vatanbilgisayar.com/samsung-galaxy-s22-128-gb-akilli-telefon-green.html
https://www.vatanbilgisayar.com/samsung-galaxy-s22-128-gb-akilli-telefon-green.html
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İP 
No 

İş Paketlerinin Adı ve 
Hedefleri 

Kim(ler) Tarafından 
Gerçekleştirileceği 

Zaman 
Aralığı 

(..-.. Ay) 

Başarı Ölçütü ve Projenin 
Başarısına Katkısı  

1 Mobil Uygulama Geliştirme 

Veysel GÖRGEN (mobil 
uygulama kabuğu) 

(sensör ve navigasyon 
arayüzü) 

 (kent bilgi sistemi ve tavsiye 
arayüzü) 

(kent bilgi sistemi ve tavsiye 
arayüzü) 

0-3 Ay (3 
ay) 

akıllı telefonlarda bulunan 
ivme, nem, ışık, barometre, 
gps, gyro, hall-effect, proximity, 
thermometer sensör verilerinin 
%5 hata ile okunacak şekilde 
ön filtreleme yapılması ve 
Navigasyon ve Kent Rehberi 
Alt yapısının oluşturulması 

2 
Temel Sunucu Girdi Çıktı 
Modüllerinin Geliştirilmesi 

Veysel GÖRGEN (web api)  
 (olay günlüğü ve sistem 

izleme modülleri) 
 (kullanıcı profil yönetimi) 
 (uyarı ve bilgilendirme 

modülü) 

3-6 Ay (3 
ay) 

Kendisine gönderilen istekleri 
10 sn altında cevaplayan veri 
kayıt ve yetkilendirme sunucu 
alt yapısının oluşturulması 

3 
Sunucu Veri Analitiği 

Modülünün Geliştirilmesi  
Veysel GÖRGEN  

 
6-9 Ay(3 

ay) 

Dinamik modelleme 
yapılabilecek alt yapının 
sağlanması 

4 

Verinin İşlenmesi ve 
Modellerin Oluşturulması, 

Testlerin Yapılması ve 
Uyarı, Yönlendirme ve 
Tavsiye Çıkarımların 

Kullanıcıya Ulaştıracak 
Modüllerin Geliştirilmesi 

Veysel GÖRGEN  
 

9-12 ay(3 
ay) 

Hava durumunu %90 oranında 
başarılı tahminleme, Tavsiye 
sisteminde %80 oranında 
memnuniyet sorgulama, Risk 
ve anormallik durumlarını %80 
oranında doğrulama 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Projemizin hedef kitlesi günlük yaşantımızda yolculuk yapan kişiler içindir. 

 

Günlük hayatta yollarda ağır hava koşulları yüzünden işe veya varmak istenilen yere geç 

gidilebilir olmasıdır. 

 

 

9. Riskler 

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU 

İP 
No 

En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 

Sensörlerden gerekli doğrulukta 
çıkarımların yapılamaması 

Hata düzeltme için uydu görüntülerinden ortalama değerlere göre 
normalizasyon yapmak için açık API desteği olan hava durumu 
hizmetleri ile entegrasyon yapılacak. Bu hava durumu servisleri geniş 
bir bölgenin hava durumu ile ilgili tahmin vermektedir. Fakat bölge 
istatistiği elimizdeki modeli iyileştirmek için kullanılabilir.  

2 
Mobil geliştirici cihaz teminindeki 
eksiklikler 

Proje limitleri çerçevesinde temin edilecek mobil cihazlar üzerinde 
geliştirmeler yapılarak testler yapılacaktır. Bu durum hata oranını 
yükseltebilir.  

 



8 

 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

[1] Daengsi, T., Ungkap, P., Pornpongtechavanich, P., & Wuttidittachotti, P. (2021, August). QoS 

Measurement: A Comparative Study of Speeds and Latency for 5G Network Using Different 
Speed Test Applications for Mobile Phones. In 2021 IEEE 7th International Conference on 
Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA) (pp. 206-210). IEEE.  

[2] Tsiolias, D., Keramydas, C., Iakovou, E., & Vlachos, D. (2015). Big Data and Agricultural 

Supply Chains: opportunities for increased food security. In Operational Excellence in Logistics 
and Supply Chains: Optimization Methods, Data-driven Approaches and Security Insights. 
Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Vol. 22 (pp. 331-
354). Berlin: epubli GmbH.  

[3] Chakraborty, A., Lahiri, S. N., & Wilson, A. (2020). A statistical analysis of noisy crowdsourced 

weather data. The Annals of Applied Statistics, 14(1), 116-142. 

[4] Dalğın, S., & Doğru, A. Ö. (2015). Investigation of the Usability of Mobile Sensors for Weather 

Forecasting. International Journal of Environment and Geoinformatics, 2(2), 46-55.  

[5] Roberts, A. D. (2021). Correlation of Warm Season Crowdsourced Temperature with Satellite-

Derived Temperature within the City of Atlanta and Its Application to Localized 
Prediction. Papers in Applied Geography, 7(4), 408-436. 

[6] S. Das, “Mobile Phone Sensors | Types of Sensors in Smartphone,” mobilecellphonerepairing, 

2019. http://www.mobilecellphonerepairing.com/mobile-phone-sensors-types-of-sensors-in-

smartphone.html. 

 

 

 

 

 


	HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

