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Amacımız 
 Farklı teknolojileri bir araya getirmek. 

Sıcaklık 
Sensörü

Veri okuma

İnternet ortamına 
gönderme

Web Service ile 
Yayınlama 

Mobil Cihaza 
Aktarma 



Sıcaklık Ölçümü 

 Kontrol ünitelerinden en çok kullanılan parametrelerden
birisidir. (Sanayi,Tıbbı,Gıda …)

 Sıcaklığı sayısal olarak ölçebilen MAXIM/DALLAS firmasina ait
DS18B20 sensörü kullanılmıştır.
 One – Wire iletişim protokolü ile tek yol üzerinden mikro

denetleyiciye aktarılmakta.
 -55° C - +125 ° C arasında 0.5 ° C hassasiyette ölçüm

yapabilmektedir.



Mikrodenetleyici
 Elde edilen sıcak verisini uygun yöntemlerle işlenmesi ve 

bilgisayar aktarılması için kulanılmışıtr. 

 Mikrodenetleyici olarak
PIC16F877A kullanılmıştır.
İstenilen temel özelliklere sahip
olması belirleyici özellik olmuştur.

 Sensörden gelen 12 bitlik veri iki
ayrı şekilde işlenerek tam ve
ondalık kısmı hesaplanarak
bilgisayara seri port üzerinde
aktarılmıştır.



Arayüz Tasarımı
 MATLAB programı sayesinde alınan verinin bilgisayar

ortamında incelenmesi sağlanmıştır.
 Sıcaklık-Zaman Grafiği çizdirilmiş ayrıca bu veriler farklı

formatlarla kayıt altına alınarak istenildiğinde erişimi
sağlanabilecek şekilde kaydedilmiştir.



İnternet Ortamına Veri Gönderme

 Net Framework yapısı içerisinde yer alan WebRequest yapısı
kullanılarak bilgisayar ortamında olan sıcaklık verisini web
ortamındaki web servise gönderilir.

 CSV formatında gelen veriler web servis aracılığıyla JSON
formatında yayınlanır.



JSON Veri Yapısı
 JSON (JavaScript Object Notation) hafif bir veri değişim

formatıdır. İnsanların okuyup yazabilmesi kolaydır. JSON,
tamamen programlama dillerinden bağımsız, ancak C türevi
dillere yazılış bakımından çok benzeyen bir veri tanımlama
formatıdır.

Örnek Bir JSON Yapısı :Bir nesne (object), isim/değer çiftlerinin
sırasız birleşiminden oluşur. Nesne tanımlaması, { (kıvırcık
parantez aç) ile başlar ve } (kıvırcık parantez kapa) ile biter. Her
"isim"den sonra : (iki nokta üstüste) gelir ve isim/değer
çiftleri , (virgül) ile ayrılır.



JSON Veri Yapısı

JSON Veri Örneği



Mobil Uygulama
 Daha yaygın kullanımı olduğundan dolayı Android tercih 

edilmiştir. 

 Ayarlar bölümünden kontrol
sıklığı ile alt ve üst eşik
belirlenmektedir. İstenirse web
servis kapatılabilir.

 Ayarlar SharedPrefereces
kütüphanesi kullanılarak XML
olarak tutulmaktadır.



Mobil Uygulama
 İstenilen kontrol sıklığında cihaz tarafından web servis kontrol 

edilerek son 10 veri JSON olarak çekilir.
 Veriler işlenerek (parsing) arayüze aktarılır.
 Ayrıca son 10 veri için grafik çizilir.
 Cihaz kapalı olduğu durumlarda da veri kontrolü yapılabilmesi 

için BroadcastReceiver yapısı kullanılmış olup bir alarm yönetimi 
ile birlikte senkronize olarak istenilen kontrol sıklığında web 
servis çalıştırılmıştır.

 İstenilen eşik değerine ulaşıldığında bildirim düşmektedir.



Örnek  : Ekran Çıktı



Kullanılan Teknolojiler

 Mikrodenetleyici
 C 
 Matlab
 Net Framework (VB.Net)
 Web Servis (ASP & JSON)
 Andorid (Eclipse)



Sonuç

 Farklı Teknolojiler (Gömülü Sistem,Web, Mobil
Yazılımlar)bir arada kullanabilir.

 Bilgiye her yerden her şekilde ulaşma imkanı vardır.

 Bu uygulama endüstriyel, tıbbi vb. alanlarda uygulanabilir.



TEŞEKKÜRLER


