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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Projemiz genel olarak 2 asamadan oluşmaktadır.
1. Yazılım
 Gözlük kullanım için açıldığı, kameradan gelen görüntüleri aktarmak için dizayn edilen
bir devre aracılığı ile telefona aktarılacak ve oluşturulan algoritma sırasına göre yazılım
çalışmaya başlayacak.
 Algoritmadaki ilk işlem, alınan görüntülerde bulunan, önceden Tensorflow Lite
yöntemiyle tanımlanmış nesneler tespit edilecek.
 Tespit edilen nesnelerin, stereoskopik fotoğraf yöntemi kullanılarak, mesafeleri
ölçülecek.
 Birden çok nesne algılanmış ise kullanıcıya en yakın olanı ve yürüme yolunda
çarpma ihtimali en yüksek olan nesneye öncelik verilecek.
 Seçilen nesneleri seslendirmek için bir algoritma oluşturulup, her saniye sonunda
kullanıcıya en yakın nesnenin karakter ve mesafe bilgisi sesli olarak gönderilecek.
 Aile/arkadaş tanıma algoritması ile kişilerin kim olduğunu öğrenebilecek.
 Yazı okuma algoritması olacak.
 Aynı uygulama üzerinde Google Maps uygulaması ile yol bilgisi alınabilecek.
2. Teknik Tasarım ve Montaj
 Proje insan yüzüne uygun olarak tasarlanmış bir gözlük iskeleti dizaynı ve üretimi
yapılacak.
 Gözlükte aralarında en az 8cm olan 2 kamera için özel ayarlanmış bölümler
bulunacak.
 Kameraların kabloları ve kulaklık kablosu için gözlük çerçevesine kablo yuvaları
oluşturulacak.
 Gözlükten gelen görüntüleri ve lazer sensörden gelen bilgileri telefona aktarmak için özel
bir devre dizayn edilecek.
 Nesne eğitimleri bilgisayar üzerinde yapılıp uygulamayla birlikte telefona indirilecek.
 Telefon uygulamasının başlaması ile birlikte sesli komutlar sayesinde modlar arasında
geçiş yapılabilecek.
2. Problem/Sorun
Projemiz görme engelli insanların günlük yaşamlarında yolda yürürken veya günlük
islerini hallederken en önemli duyu organlarından biri olan görme işlevini yerine
getirememesinden doğmuştur. Görme engelliler, yoldaki engellerden kaçınmak için
çoğunlukla bir baston kullanıyorlar. Ancak bu baston baş hizalarındaki tabelalardan
başlarını çarpmalarını engelleyemiyor ya da yoldaki tüm nesnelere karşı doğru bir
sakındırma sağlayamıyor. Piyasadaki diğer ürünler genel olarak kullanıcının zemin hizasında
karşısına çıkan nesnelerin mesafe bilgisini vermeyi amaçlarken, nesnenin ne olduğunu
tanımlamamaktadır. Ancak görme engelli insanların bu bilgileri bilmesi de günlük
yaşamlarını kolaylaştırmak açısından bir lüks değil, gerekliliktir.
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2. Çözüm
Gözlüğümüzde kullanacağımız iki kamera sayesinde tanınan nesnenin mesafesi daha
kesin olarak ölçülüp, klasik mesafe ölçme sensörlerine nazaran çok daha geniş açılarla nesne
tespit edildikten sonra mesafesi ölçülebiliyor ve kullanıcıya daha kullanışlı olacak şekilde
mesafesi ve nesnenin ne olduğu sesli olarak iletiliyor. Bu sayede kullanıcı karşısına çıkan
engelleri tanımış oluyor ve engellere karşı daha kolay önlem alabiliyor. Ayrıca kullanıcının
nesne tanıma prosedürü için internete ihtiyacı olmaması ile birlikte, kullanıcı dış ve iç
ortamlarda, internete bağlı olmaksızın, rahatlıkla ürünü kullanılabiliyor.
Prototipimizde tek kart üzerinde birleşmiş olarak kullanılan kamerayı iki farklı kamera
şeklinde ayırıp daha uzak mesafeleri hassasiyetle ölçmek için ve gözlük dizaynını daha
estetik hale getirmek için kullanılacak. Kameralar kalibre edilip aralarındaki
senkronizasyonu sağlanılacak. Kameraların görüntü kaliteleri nesne tanıma kodunun daha
verimli çalışması için yükseltilecek. Programın saniyelik olarak, gecikme yaşanmadan
çalışması için kameraların telefon ile iletişimini kontrol etmek için özel bir devre dizayn
edilecek. Dizayn edilecek devrede kullanılacak olan mikrodenetleyici ile iletişim algoritması
kullanılacak ve işlemler tamamen dijital ortamda gerçekleşecek. Kulaklık ise tek bir
hoparlöre sahip olup, dışarıdan gelen sesi engellemeyecek şekilde olacaktır. Kullanıcı gelen
bildirimleri rahatlıkla dinlerken, dışarıdan gelen sesleri de duyabilecek.
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Şekil 3.1: Gözlüğün 3 boyutlu taslak çizimi
1. Gözlük çerçevesi
2. Nesne tanıma ve mesafe ölçümü için yerleştirilecek kameralar
3. Kameraların aldığı görüntüyü telefona aktarmak için haberleşme kartı ve pilin olacağı

bölüm.
4. Yöntem

Çizim programı ile (Autocad) gözlüğün dış tasarımı yardım alınarak yaptırılacak. Gözlüğe
kameralar, lazer sensörü ve iletişim için tasarlanacak olan devre yerleştirilecektir.
Mikrodenetleyiciyi programlamak için C dili kullanılacaktır. ReactNative dili ise telefon
uygulamasını oluşturmak için kullanılacaktır. Yapılacak olan nesne eğitimleri için binlerce
görsel veri toplanılacaktır. Toplanan veriler TensorFlowLite kütüphanesinin içinde mevcut
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olan eğitim dosyaları kullanılarak eğitime başlanılacaktır. Yapılan eğitimler sonucu nesne
dosyaları oluşturulacaktır. Yapılacak sesli bildirim için önceden cihaz hafızasına ses kayıtları
eklenecektir. Yazılımla 3 farklı mod eklenecek. Kullanıcının isteğine göre bu modlar aynı
anda veya tek tek çalıştırılabilecektir.
Bu modlar şu şekilde olacak
Yürüyüş yolundaki engeller için;
• Nesne tanıma
• Tanınan tüm nesnelerin 2 kamera sayesinde, “stereoskopik resimler” metodu ve lidar sensörü
ile mesafesini ve konumunu tespit etme
• Merkeze yakın olan ve maksimum sınırı 5 metreden kısa olan, en yakın nesneyi belirleme
• Nesnenin ismini ve mesafesini sese dönüştürme
Aile/Arkadaş bildirim özelliği; (buna gerek var mı zaten sesle tanıyor insanlar?)
• Aile/arkadaşları yüz tanıma sistemi ile cihaza tanıtma
• Karşılaşılan tanıtılmış bireylerin sesli komut ile isminin kullanıcıya bildirilmesi
Yazı okuma algoritması ile geliştirilmiş navigasyon özelliği;
• Geliştirilecek olan mobil uygulama ile sesli olarak gidilecek yerin bildirilmesi
• Harita uygulamaları ile gidilecek konuma yönlendirme
• Yazı-tabela okuma sistemi ile gidilecek noktaya tam olarak sesli yönlendirme.
Kullanılacak Araçlar;
• Kulak arkası ses sistemi
• Yazılım kısmını çalıştıracak bir telefon
• Kameralar
• Lidar Sensörü
• Elektronik devre
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Günümüz teknolojisi ile projemiz, halihazırda görme engelliler için tasarlanmış sistemleri
hem daha ileri seviyeye taşıyacak hem de yeni özellikler ekleyecektir. Bu sistemler genelde
sadece telefon ile kullanılan uygulamalar veya fiziksel olarak dizayn edilmiş ve titreşimle
çalışan nesnelerdir. Prototipini yaptığımız gözlük, önceki cümlede bulunan teknolojileri
birleştirerek yepyeni ve bir o kadar da kullanışlı olanakları görme engelli insanlarla
buluşturup, günlük hayatlarının vazgeçilmez bir yaşam aracı haline getirecektir. Başlangıç
olarak, engel tespit sistemimiz önceden tanımlamış olduğumuz nesnelerin ne olduğunu
yapay zeka teknolojisi ile tanıyıp, nesnenin ismini ve kullanıcıyla arasındaki mesafesi
kullanıcıya bildirilecektir. Bu sayede kullanıcı etrafındaki nesnelerden haberdar olurken aynı
zamanda da kendini karşısına çıkabilecek herhangi bir tehlikeye karşı hızlı tedbirler ile
koruyabilecektir. Trafik ışıklarını tanıyacak olan gözlüğümüz, karşıdan karşıya geçerken
kullanıcıyı trafik ışığının renginde haberdar edecek ve yaya geçitlerini kullanması için yaya
geçidi tabelalarından bildirimler alacaktır. İkinci olarak, günümüzde vazgeçilmez olan
Google Map ile koordine bir şekilde çalışıp, kullanıcılara güvenli ve kısa süreli süreli ulaşım
imkanı sunacaktır. Bunlara ek olarak, kitapları ve dergileri rahatlıkla, bir başkasına ihtiyacı
olmadan, gözlük ile dinleyebilecek ve yolda tabela bildirimini duyunca modu değiştirip bu
tabelaların üzerinde yazan şeyleri sesli olarak dinleyebilecektir. Sonuç olarak, geliştirilecek
olan gözlük, görme engelli insanların yaşam kalitesini bir çok alanda olağanüstü şekilde
arttıracaktır.
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6. Uygulanabilirlik

Proje gerçek hayatta görme engellilerin karşısına çıkabilecek sorunları çözmek için
geliştirildi. Görme engellilerin normal yaşama adapte olabilmesi için her geçen gün yeni
ürünler(WeWalk, Gören Göz, HoloLens vb.) üretiliyor. Yazılım ve donanım kısmı
birleştikten sonra kullanılabilir ticari ürün olarak kullanıcıya sunulabilir. Sağlık
kurumlardan alınacak izinlerden ve gerekli bütçe desteği alınır ise daha da geliştirilip, seri
üretime geçirilebilecek bir üründür.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Beyaz Gözlük
Proje Zaman Çizelgesi
Süresi
(Ay)

Proje Adımları

1 - Donanım
Geliştirme/İyileştirme

3

2 - Yazılım
Geliştirme/İyileştirme

3

3 - Test süreci

1

Malzeme Adı
Lidar Sensör

Kullanım Amacı
Görüntülenemeyen
bölgelerin mesafesini
ölçmek

1

2

Malzeme Giderleri
Miktarı
Miktarın Gerekçelendirilmesi

3

Birim Fiyatı Toplam Tutarı

2

Aşağı ve karşıya bakacak şekilde
konumlandırılacak

500

1.000,00

Tekli Kamera
Modülü

Görüntü almak için
kullanılacak

4

Her Raspberry Pi ile 2 adet
kamera kullanılıyor.

400

1.600,00

Kulaklık

Kullanıcı sesli geri bildirimi
için kullanılacak

2

Sesli geri bildirim için her
Raspberry Pi cihazına bir tane
bağlanacak.

100

200,00

PCB Baskı

PCB üretimi ve Dizgisi

2

Gözlüğün her kulak bölümü için 1
adet baskı alınacak

200

400,00

1

Prototip olduğu için tek üretim

28000

28.000,00

Gözlük Tasarım Kullanılacak gözlüğün
Maaliyeti
iskelet dizaynı ve üretimi

31.200,00

7
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)

Sağlık sektörü, teknolojinin gelişmesi ve engelli insanların yaşama adapte edilmesine
yönelik projeler ile her geçen gün sürekli olarak güncellenen bir sektör. Hedeflenen ürün
sağlık sektöründen görme engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı bir cihaz olarak piyasaya
girecektir. Dünya’da, Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre görme engelli sayısı 284
milyondur. Bu sayı Türkiye’de is 286bin’dir. Türkiye Görme Engelliler Derneği Gaziantep
Şubesi yetkilileri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan görme engellilerle
yapılan görüşmeler doğrultusunda proje fikrinin gerçekleştiği takdirde görme engelliler
tarafından çok rağbet göreceğini ve günlük yaşantılarını kolaylaştıracağı bildirildi.
9. Riskler

İlk aşamalarda kodlarda oluşacak yazılım hatalarından dolayı sorun yaşanabileceği
düşünülüyor. Fakat bu risk çözülebilir ve geliştirilebilir. İkinci risk faktörü ise kullanıcıların
günlük hayatında karşılaşacağı sorunlar olacaktır. Bu sorunlar ise güncel bir şekilde
kullanıcıların geri bildirimleri sayesinde düzeltilebilir ve geliştirilebilir. Bu tür sorunları test
sayısını yüksek tutarak ve farklı mekanlarda gözlük denenerek fark edip önceden engel
olunabilir. Proje hayata geçirilirken ise reklam konusunda ihtiyaç olunan destek sağlanırsa
ve projenin gelişme aşamasındaki sorunlara çözüm getirilebilir. Proje de büyük bir engel
olarak görülebilecek bir diğer sorun ise sağlık kuruluşlarından gelebilecek olumsuz raporlar
olabilir. Fakat proje herhangi bir teknolojik üründen farksız olup, insanların sağlığını
olumsuz yönde etkileyecek bir sistem barındırmadığından dolayı, bu sorun olmaktan
çıkmaktadır, bununlar ilgili Etik Kurul görüşmeleri başlamıştır. Üretim için gerekli maddi
destek alındıktan sonra test ürünlerini gerçekten görme engelli olan insanlarla ürünün
geliştirilebilir ve eksik yerlerini tespit edildikten sonra ürün kullanıma açık hale
gelebilecektir.
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edition, Butterworth-Heinemann Ltd., 1994.
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7. Docs, OpenCV. “Face Detection Using Haar Cascades.” OpenCV: Face Detection Using
Haar Cascades, 4 Aug. 2017, Face Detection using Haar Cascades
8. Mathworks, Mathworks. “Train a Cascade Object Detector” Mathworks, 2017, Train a
Cascade Object Detector

