
Healthduino 
Mobil Sağlık 
İzleme Sistemi 

 Aydan Rende, Murat Ayaz, 
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Dalkılıç 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İzmir - 2015 



Anahat
• Projenin Tanımı

• Projenin Amacı

• Benzer Çalışmalar

• Geliştirilen Uygulama

• Donanım

• Mobil Uygulama

• Analiz Tasarımı

• Doktor Versiyonu

• Program Çıktıları

• Sonuçlar

• Kaynaklar



Projenin Tanımı
• Healthduino Mobil Sağlık İzleme Sistemi; kablosuz iletişim, 

bulut tabanlı veritabanı destekli, hem doktor hem de hasta 
versiyonlarında çalışan bir mobil uygulamadır.

• Hastaların vücut verilerini bulut veritabanlarında toplayıp 
analiz eden bir karar destek uygulamasıdır.

• Doktor ile hasta arasında hastanın verilerinin doktora 
ulaşmasında görev yapan bir donanım ve yazılım sistemidir.

• Doktora ulaşan verilerden yapılan yorumu hastaya ulaştıran bir 
iletişim kanalıdır.



Projenin Amacı

• Hasta sayısındaki artış nedeniyle zayıflayan doktor – hasta iletişimini artırarak erken 
teşhis şansını yakalamak temel esastır.

• Uyku apnesi gibi hastalıkların takip edilmesi gibi problemleri gidermek için mobil 
sağlık izleme sistemleri dünya çapında büyük öneme sahiptir.

• Özellikle engelli, yaşlı veya kronik hastalıkları bulunan kişilerin hastaneden bağımsız 
olarak sistemin sunduğu taşınabilir araçlar (Pulse Oksimetre, Elektro Kardiyografi 
(EKG), Elektromiyelografi (EMG), vs.) yardımıyla kendi sağlık durumunu kontrol 
edebilmesi ve vücut fonksiyonlarını yakından takip edebilmesidir. 

• Proje kablosuz iletişim, bulut tabanlı veritabanı, doktor ve hasta için iki farklı mobil 
uygulamayı destekler yapıda geliştirilmektedir. Böylelikle oluşturulan sistem, hem 
kullanışlı olması hem de verilerin güvenli saklanması özelliğiyle daha iyi bir sağlık 
hizmeti sunmayı hedeflemiştir. 



Benzer Çalışmalar

• Intelligent Mobile Health Monitoring System (IMHMS), hastalardan veri 
toplamak, toplanan veriler üzerinden veri madenciliği yapmak, tahminlerde 
bulunmak için kullanılan sağlık izleme sistemidir.

• Avustralya’daki New South Wales Üniversitesinde gerçekleştirilmiş Mobile e-
Health Monitoring projesinde, hastada meydana gelebilecek ataklara önceden 
müdahale etmek, doktor – hasta arasındaki iletişim kopukluklarını gidermek 
için tasarlanmış bir projedir.



Benzer Çalışmalar-II

• Holter Cihazı, çeşitli durumlarda 
hastanın EKG cihazından elde 
edilen uzun süreli verilerin alınıp,  
daha sonra üzerinde inceleme 
yapılmasına olanak vermektedir

• Bu zamana kadar yapılan mobil sağlık takip 
projelerinin genelinde mobil cihaz tarafında 
geliştirilen yazılımlar, grafiksel tasarıma dayalı bir 
akıllı telefon uygulaması olma özelliğine sahip 
değildir. 



Geliştirilen Uygulama

Healthduino aşağıda sıralanan özellikleri kapsamaktadır: 

•  Uyku apnesi şüphesi olan hastaların sensörlerle birlikte gecelik 
uykularını kayıt edebilmesi,

•  Uyku sırasında hastanın oksijen, kalp atışı ve nefes akımının 
anlık kontrolü ile tehlike anında hastayı uyandırmaya yönelik 
alarm üretilmesi,

•  EKG ve EMG sensörlerinden alınan anlık verilerin ekranda 
grafiksel gösterimi ve bunların internet’e yüklenmesi, 



Geliştirilen Uygulama-II
• Kişiye ait bir hesap oluşturarak alınan anlık verilerin bu 

hesapta kaydedilmesi,

• Kaydedilen verilerin istendiği zaman görüntülenmesi,

• Doktorun, sorumlusu olduğu hastanın verilerine internet 
üzerinden ulaşabilmesi ve yorum yapabilmesi,

• Hastanın verilerinin analizi ve bir geçmiş oluşturması olarak 
sıralanabilir. 



Donanım 

EKG sensörünün 
vücut bağlantı yerleri 

ve elektrotları
EMG sensörünün 

vücut bağlantı yerleri 
ve elektrotları

Hava akım 
sensörünün vücut 
bağlantı yerleri ve 

elektrotları



Donanım-II

Vüzut pozisyonu 
sensörü ve vücuda 

takılması

Spo2 sensörü ve 
parmağa takılması

Bluetooth modül ve 
Arduino uno R3 ile 

bağlantısı



Mobil Uygulama
• Healtduino, mobil uygulama odaklı tasarlanmış bir 

projedir.

• Giyilebilir sensörler ve e-Health kalkanı vasıtasıyla alınan 
veriler ilk olarak Arduino’da işlenerek anlamlı hale 
getirilir.

• Daha sonra hastanın 
akıllı telefonundaki mobil 
uygulamasına Bluetooth 
ile iletilir.



Mobil Uygulama-II

• Kullanıcının sistemi kullanabilmesi için gerekli kişisel 
bilgileri girerek bir hesap oluşturması gerekmektedir.

• Telefon ile donanımın Bluetooth eşleşmesi 
gerçekleştirildikten sonra sensörlerden veri alınmaya 
başlar.

• Uygulama hangi modda çalıştırılıyor ise ona uygun 
veri alınır ve ekranda gösterilir. Bu veriler kaydedilip 
istendiği zaman erişilebilir.



Mobil Uygulama-III
• Uygulama “Uyku Apnesi” modunda ise Pulse oksimetre, hava akımı ve 

vücut pozisyonu sensörlerinden saniyede bir alınan veriler Bluetooth ile 
telefona iletilir.

• Alınan veriler mobil uygulama tarafında anlık grafik çizimleriyle 
kullanıcıya gösterilir.

• Eğer kullanıcı gece boyunca uykusundan aldığı verileri kaydetmek 
isterse, alınan veriler internet aracılığıyla Amazon İlişkisel Veritabanı 
Servisi’nde bulunan bulut veri tabanlarında saklanır.

• Ayrıca, gece boyunca sensörlerden alınan veriler izlenerek hastanın uyku 
apnesine girmesi durumunda hastayı uyandırma amacıyla alarm çalması 
fonksiyonelliğiyle hastanın ölüme varabilecek herhangi bir tehlikeli 
duruma girmesi engellenir.



Mobil Uygulama-IV

• Uygulama EKG veya EMG modlarında ise, EKG/
EMG sensörleri devreye girer. Aynı şekilde 
Arduino, bu sensörlerden alınan verileri akıllı 
telefona yönlendirir. Veriler grafik şeklinde anlık 
olarak kullanıcıya gösterilir ve eğer kullanıcı 
kaydetmek isterse veriler buluta yüklenir.



Analiz Tasarımı
• Uygulamanın analiz kısmı, kullanıcının isteği 

dahilinde devreye girer.

• Analiz için kullanıcının eski kayıtları alındığı 
tarihleriyle beraber listelenir, seçilen kayıta 
göre veriler analiz edilir.

• Pulse oksimetre, hava akımı ve vücut 
pozisyonu sensörleriyle alınan kandaki oksijen, 
kalp atım sayısı ve hava akımı verilerinin 
ortalaması ve standart sapmaları hesaplanıp 
veri tabanında kaydedilerek ekranda 
kullanıcıya gösterilir.

• Ayrıca, vücut pozisyonu verileri toplanarak 
yüzdelik dağılımları pasta diyagramında 
gösterilir.



Analiz Tasarımı-II
• Kullanıcı eğer uygulamayı kullanan diğer kişilerle karşılaştırmaları görmek 

isterse, verilerinin analizine izin vermiş kişilere göre bazı kriterleri (yaş, 
cinsiyet, kilo, boy, bulunduğu şehir) seçerek analiz sonuçlarına ulaşabilir.

• Eğer bulunduğu şehre göre analiz sonuçlarını görmek isterse, telefonundaki 
GPS modunu aktif hale getirip lokasyon bilgisinin alınmasına izin vermesi 
gerekmektedir. 

• Kriterler belirlendikten sonra, kullanıcılardan alınan verilerin ortalamaları 
ve standart sapmaları hesaplanır, daha sonra kullanıcıya o tarihe ait 
belirlenen kriterlerdeki kişilerin durumları ve kendi durumları ekranda 
gösterilir.

• Örneğin kullanıcı, İzmir’de yaşayan 20-25 yaş arası 160-170 cm boy 50-60 
kg kilo değerlerine sahip bayanların kanındaki oksijen değerlerini, kalp 
atım ritmini vs. gözlemleyerek kendi sağlık durumu hakkında bir öngörüye 
sahip olabilir.



Doktor Versiyonu

• Kullanıcı eğer bir doktor ile bağlantı kurmak isterse doktordan gelen 
isteği onaylaması gerekmektedir.

• Uygulamanın doktor tarafında ise doktorun, sistemde bir hesap 
oluşturduktan sonra hasta listesi oluşturup verilerine ulaşmak istediği 
hastayı bu listeye eklemesi gerekmektedir.

• Doktor hastanın kayıtlarına ulaşıp verileri istediği zaman grafiksel 
olarak görüntüleyebilir ve hastasını bilgilendirmek üzere yorumlarda 
bulunabilir.

• Hasta daha sonra bu yorumları görecek şekilde bilgilendirilir.



Program Çıktıları
• Vücut izleme sensörleriyle anlık veri gösterme 

ve verileri bulutta toplama sistemine dayalı 
Healthduino projesinde, doktor ve hasta 
sürümü olarak iki ayrı Android tabanlı mobil 
uygulama geliştirilmektedir.

•  Hastanın uygulamasında, sensörlerden alınan 
verilerin anlık gösterilmesi, hastanın ileride 
görüntüleyebilmesi için verilerin kaydedilmesi, 
istendiği zaman verilerin görüntülenebilmesi ve 
analiz sonuçlarının görülebilmesi gibi 
fonksiyonlar bulunmaktadır.

• Doktor uygulamasında ise hastaların verilerini 
görüntüleme ve yorumlarda bulunabilme gibi 
fonksiyonlar bulunmaktadır.



Sonuçlar

• Maliyet açısından piyasadaki benzer ürünlerin (verileri kaydeden daha 
sonra çıktı veren ürünler) çok çok altında bir maliyet hedeflenmiştir.

•  Healthduino projesinin, Bluetooth kullanılarak kablosuz iletişim 
teknolojisini destekleyip taşınabilir olmasının yanı sıra bulut tabanlı veri 
tabanlarını kullanarak, fazla veri yüklemelerinde sistemin yavaş 
kalmasını engellemek ya da veri kaybını önleyerek sistemi daha güvenilir 
hale getirmek amaçlanmıştır. 

• Yakın zamanda her iki uygulamanın da testleri tamamlanarak, hastalar 
ve doktorlar tarafından kullanıma sunulacaktır.
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