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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Bu proje ile hedef kitlemize (görme engelli bireyler) düşük maliyetli ,kolay bir şekilde
üretilebilen, yüksek geliştirme ve sınırsız özellik ekleme kapasiteli ,bireylerin öğretmen
desteğine bağlı kalmadan neredeyse her test kitabını çözebilmelerini sağlayacak eğitim
sistemi geliştirilecektir
Projedeki amaç; farklı engel grubundaki bireylere eğitim içeriği sunmak ve görme engelli
bireylerin sınavlara hazırlıkta çözecekleri test kitaplarını bir kamera sistemi altına
yerleştirerek sistemin soruyu tanımlayıp seslendirecek, standart OCR sisemlerinin
yapamadığı matematik, fizik, kimya ve biyoloji sorularını görüntü işleme ve makine
öğrenmesi yöntemleriyle tanımlayacak bir sistem geliştirmektir.
Projemiz her türlü kurum ve kuruluş ortamlarında bulunan engelli bireyler ve özel
gereksinim sahibi insanların eğitim kalitelerinin artırılması ve isteklerinin yanıtlanması,
anlık olarak paylaşılması ve denetlenmesi işlevlerinin yerine getirilmesini sağlayan bir
sistem olup, içerisindeki bilgilendirme ve kontrol sağlayan yazılım sistemi, birlikte öğren
sisteminin bilgilerini barındıran web sunucusu, sunucuda yer alan verilerle ilgili tüm
bilgilerin tutulduğu veri tabanı, gelen verileri anlamlandıran ve işleme imkânı veren web,
masaüstü yazılımları ve paylaşım ekranlarını içermektedir.

Proje Ekibi:

Sıra: İsim Soyisim

Okul

Görev

Rol

1
Rüzgar ERİK

2
Emirhan FIRTINA

Sivas
Lisesi

Fen Raporlama,
Test Takım Kaptanı
Tasarım, Kodlama

Sivas
Lisesi

Fen Gereksinim Analizi
Tasarım, Kodlama
Takım Üyesi

Proje ekibimiz Sivas Fen Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulmuştur. Nesnelerin İnternetiYenilikçi internet teknolojileri, 3d yazıcılar, web ve mobil projeler ile robotik kodlama
üzerine düşük maliyetli, kolay üretilebilir çözümler geliştirmek için çalışmalar yapmaktayız.
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2. Problem/Sorun:
Ülkemizde tüm insanların potansiyel bir engelli adayı olduğu unutulmakta ve engelli
bireylere karşı yapılması gerekenler önemsenmektedir. Engelli ve gereksinim sahibi
bireylerin akademik yaşamlarını bağımlı olmadan sürdürememeleri acil çözülmesi gereken
bir sorundur. Sınavlara hazırlık için ülkemizde öğrenciler tarafından soru bankaları
çözülmektedir. Bu soru bankalarını görme engelli öğrencilerin bir öğretmen ile beraber
olmadan çözmesi zordur. Bu sorunları çözmek için normal kitapları tarayıp sesli olarak
okuyabilen OCR sistemleri geliştirilmiştir ancak bazı matematik, fizik, kimya ve biyoloji
soruları görsele dayalıdır bu soruların ocr tarafından tanınması mümkün değildir. Farklı
engel gruplarındaki bireylerin tamamını kapsayan bir sistem geliştirilmemiş olmamasıda
tarafımızca dikkate alınan bir sorundur.
3. Çözüm
Uygun fiyatlı kamera modülleri ve pvc borulardan üretilebilecek bir sistem yapılacaktır.
Sistem kameradan gelen görüntü önce pytesseract 0.3.8 kullanılarak yazıya çevrilecektir,
okunan yazı içinde anahtar kelimeler kontrol edilerek çözülen testin ne olduğu hakkında
çıkarımlarda bulunacaktır ve ona göre hangi makine öğrenmesi modelleri ile şıkları ve
soruları anlamlandıracağına karar verecektir. Örneğin opencv ile koordinat sistemi
sorularının okunup öğrenciye bilgi verilecektir. Geometri sorularının algılanması ve
okunması için çalışma yapılması gereklidir.
Mekanik klavye tuşlarına braille işaretli kapaklar üretilerek sistem kontrolleri
sağlanabilecektir.
Geliştirdiğimiz versiyon birde ise bireyler gereksinimlere göre buton üzeridenseçim yaparak
eğitim içeriğine ulaşabilecektir.
Prototip bireyin eğitim öğretim ortamında rahatlıkla eklenebilecek (monte edilebilecek)

boyutta tasarlanmıştır.Cihaz etkileşimi sonucu web ortamında eğitim içeriği bireylere
sunulacaktır.
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4. Yöntem

Projenin uygun maliyet ve yüksek geliştirme kapasitesine uyum sağlayabilmesi, yenilikçi
teknolojiler ve akıllı sistemlere entegre edilebilmesi için projenin web ortamında
yapılmasına karar verilmiştir. Projenin web tarafında iki farklı mimari kullanılacaktır. İlk
mimaride kullanıcılara html,css,javascript teknolojileri ile iot cihazlardan gelen verilerin
gösterilme işlemi yapılacaktır ve gerektiğinde kullanıcılardan geri dönüş alınıp iot cihazlara
veri gönderilecektir. İkinci mimaride ise kullanıcılara gösterilecek verileri iot cihazdan alma
ve tekrar kullanıcılardan alınan işlemleri iot cihazlara gönderme sunucu tabanlı olarak php
yazılım dili ve mysql veritabanı ile işlem yapılacak.Burada veriler sunucu tarafında
veritabanında saklanacak.Daha sonra multimedya içerikler ilk mimari yardımıyla
kullanıcılara sunulacak. Projenin devamında eğitim verileri telefonlar üzerinden takip
edilerek hibrit ve mobil uygulamalar geliştirilecektir.
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4.1 Ocr Masası
Çoğu test kitabı A4’ten küçüktür ancak kullanıcya kolaylık olması adına sistem yan
yana 2 a4 kağıdını okuyabilecek şekilde su borularından ve bağlantı ekipmanlarından
üretilecektir. Yaklaşık 2.5 metre su borusu kullanılacaktır, kameranın bağlantı ekipmanı 3d
yazıcıdan üretilecektir. Üretilecek düzenek Şekil 1 de verilmiştir.
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Şekil 1 OCR Masası
4.2 Elektronik Kısım
Projenin yaygın kullanılabilmesi için Raspberry Pi 3+ modeli üzerinde Pi Camera V2
modülü kullanılacaktır. Kontrol kısmında blue switch kullanılarak tuşa basıldığında sesli bir geri
bildirim veirilmesi sağlanacaktır. Tuşlar Arduino nano kullanılarak sisteme bağlanacaktır, gelen seri
akış pyserial kütüphanesi ile yakalanacak yakalanan tuşlara göre işlem yapılacaktır.
Tablo 1 Elektronik Aksam Maliyet Tablosu
Kullanılacak Malzeme
Raspberry Pi 3+
Mekanik Klavye Tuşu 5 Adet
Pi Camera V2
32 GB SD Kart
Güç Kaynağı ve Kasa

Fiyatı
400₺
6₺
400₺
50 ₺
50 ₺

4.3 Yazılımsal Kısım
Proje üretilirken tespit edilen eksikler görselli sayısal sorularının çözümüyle alakalı
olduğu için görüntü işleme ve makine öğrenme kütüphaneleri kullanılacaktır. OpenCV,
pytesseract, TensorFlow kullanılarak soruların okunması sağlanacaktır.
Kullanıcı çözmek istediği test dökümanını kameranın altına koyarak başlatma tuşuna
basacaktır. Kameradan görüntü kaydedilecek ve OpenCV’de bulanıklık kontrolü
yapılacaktır. Kaydedilen görüntü bulanık değilse pytesseract yazıları okumaya başlayarak
soru numarasını , soru metnini ve şıkları barındıran bir sözlük objesi oluşturacaktır. Sözel
sorular için bu yeterlidir, gTTS kütüphanesi ile soru 1 den başlanarak önce soru kökü sonra
paragraf okunacak ve şıklar söylenecektir. Sayısal sorular için öncelikle koordinat
düzlemlerinin algılanması, çizgi grafiklerinin okunması, üzerinde sonra geometri sorularının
okunması üzerinde çalışılacaktır.
Proje pytesseract ve ses sentezinde Gtts kütüphanelerinin desteklediği her dilde
kullanılabilecektir.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemizin inovatif yönü görme engelliler için test çözme ve sınavlara hazırlanmayı
kolaylaştırmak ve bunu sadece ocr yöntemleri kullanarak değil sayısal derslerde kullanılan
grafik, koordinat düzlemi, vektör gösterimleri gibi konuların sorularının bir eğitici yardımı
olmadan bilgisayar görüşüyle kolaylaştırmaktır. Farklı engel gruplarının sorun ve yaşantısına
aynı anda çözüm üretmesi projemizin özgün ve yenilikçi özelliklerindendir.
Projemizde çeşitli iot cihazlar kullanılarak haberleşme yaptırılarak nesneler arası
iletişim sağlanması yenilikçi internet teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Daha yüksek
kitlelere erişim, anlık haberleşme, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilme, sınırsız geliştirme
kapasitesi ve sürekli yenilebilir olması gibi özgün özellikler sayesinde sosyal yaşam ve
bilime katkı sağlanacak ,bu katkı sağlanırken mümkün mertebe yerli ürün tercih edilerek
yerli bir sistem geliştirilecektir.
6. Uygulanabilirlik
Projenin geliştirme yol haritası belirlenerek öncelikle lise matematik müfredatı soru
bankaları incelenecek görsel olarak sorun çıkarabilecek soru tipleri (grafik, şifreleme, yeni
nesil) analiz edilecek, soruda kullanılan görsel gösterimin (grafik, koordinat düzlemi, açı)
tanımlanması için bir model eğitilecek bu eğitilen modelle soru soru giderken karşılaşılan
görsellerin tipinin ne olduğu algılanacak ve başka bir modelle grafiğin okunması
tamamlanacaktır. Proje 1200₺ civari bir maliyete sahiptir, çeşitli engelli dernekleri ve maker
toplulukları bu sistemi üreterek kütüphane vb. gibi kullanım alanlarında kullanıma sunabilir.
30 Haziran 2021 saat 15.53 euro kuruna göre projemiz 110 euro maliyete sahiptir, ekonomik
durumu iyi ülkelerde kişisel olarak üretilip kullanılabilir.
Dünya sağlık örgütü kronik sağlık sorunlarına bağlı olarak engellilerin sayısının ve dünya
nüfusu içindeki oranının artacağını ön görmektedir. Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı
ve hayatta olan engelli sayısı; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın olmak üzere
2.511.950*’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı 775.012’dir. (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, 2021) Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış
ve hizmet almak için devletle temasa geçmemiş bireylerin bu sayılara eklenmediği
unutulmamalıdır. Bu sayıdaki bireyler için aynı anda birden çok engel grubunu kapsayacak
şekilde özgün bir şekilde gerçekleştirilecek projemiz 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunun
83.maddesinin 6.fıkrasına göre sanayiye uygulanabilir yapıdadır.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin tahmini bütçesi 1668₺ olarak hesaplanmıştır. Oldukça minimal bir tasarım yapılmaya
çalışılıp en az maliyetle proje gerçekleştirmek hedeflenmiştir.
Ürün Adı
Ortalama Fiyat(TL)
920,82 TL
112,29 TL
84,54TL

Raspberry Pi 4 4 GB Kombo Set
Arduino Node Mcu (3 Adet)
LCD Ekran (2 Adet)
Lipo Pil (2 Adet)
Soğutma Fanı
üretilecek kasa

100,84 TL
Heatsink 3d Yazıcıda 50,00 TL

Kamera Modülü

400,00 TL
1668 TL

Toplam :

AYLAR

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Problemin
✓
Belirlenmesi
Literatür
Taraması
Verilerin
Toplanması
ve Analizi
Projenin
Hazırlanması
Ve
Test
Edilmesi
PDR
Hazırlanması

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizin hedef kitlesi herhangi bir nedenden ötürü gereksinimlerini tek başına
karşılayamayan özel gereksinim sahibi ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm dünyada yaşayan
insanlardır. Bu kitle tüm insanların yaşanılacak herhangi bir sebepten ya da kalıtsal sebeplerden ötürü
engellilik durumunun sürekli devam etmesi düşünülerek seçilmiştir . Projemizin özel kitlesi ise
görme engelli bireylerdir.T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mart 2020 istatistiğine göre

ülkemizde 1.039.000 kişi görmekte sorun yaşamaktadır (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, 2020). Projemizin hedef kitlesi ana olarak B1 seviyesi engelli öğrencileridir.
Takımımız ortaöğretim öğrencilerinden oluştuğundan ilk testleri B1 seviyesi görme engelli
ortaöğretim öğrencileri yapacaktır.
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9. Riskler
SWOT Analizi
Sıra:

Risk Açıklaması

Risk Yönetimi (B Planı)

Olasılık

1

İnternet erişiminin olmaması

Kablolu internet erişiminde kopma Orta Risk
olduğunda, telefondan usb ile internet
bağlanabilir,

2

Alınan görüntünün çok parlak Parlaklığı ayarlanabilir LED ve görüntü Yüksek
ya da karanlık olması
işleme teknikleri kullanılabilir
Risk

3

Google
TTS
erişilememesi

4

Okunamayan karakterler ile Fizikte veya matematikte Yunan Orta
karşılaşılması
harfleri
ve
varyasyonları
kullanılabildiğinden ocr kütüphanesinin
birden fazla dilde kontrol etmesi
sağlanacaktır.

5

Grafiklerin hatalı okunması

servisine İnternette Türkçe kullanıma izin veren Düşük Risk
başka TTS API’ler kullanılır

Sürecin çalışmalarla geliştirilmesi Orta
beklenmeketedir, uzman görüşünden
faydalanılacaktır
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