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Özet: Telsiz Duyarga Ağı (TDA) uygulamaları günümüzde oldukça sık kullanılmakla birlikte 

çok sayıda küçük boyutlu duyarga (algılayıcı) düğümünün bir araya gelip ortak amaca yönelik 

bir dağıtık ağ oluşturması esasına dayanır. Bu duyargaların sınırlı enerjileri mevcuttur ve genel 

olarak ortamdaki basınç, nem, ısı, sıcaklık gibi ölçümlerde kullanılabilmektedir. Bu 

duyargaların gelişimi askeri alanlara dayanmış olsa da günümüzde endüstriyel ve sivil 

alanlarda da kablosuz duyargaların ve telsiz duyarga ağı uygulamalarının kullanımına sık 

rastlanmaktadır. 

Bu çalışmada, telsiz (kablosuz) duyarga ağlarının yardımıyla önceden belirlenmiş bir alana 

giriş yapan yabancı nesnelerin saptanması ve takip edilmesi amaçlanmıştır. Nesne takibini 

gerçekleştirmek adına, duyargaların nesneyi hissettiği (algıladığı) anlardaki nesnenin konum 

bilgisi ana istasyona gönderilmiştir ve böylece yaklaşık bir yol (patika) grafiği çıkarılmıştır. 

Çalışmada kablosuz duyargalar ile koruma amacı güdülen bir sahaya giriş yapan çok sayıda 

nesnenin takibi üzerine bir senaryo benzetimi (simülasyonu) gerçekleştirilmiştir. Benzetim 

ortamı olarak OMNeT++ platformu kullanılarak elde edilen test sonuçları sunulup 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Telsiz Duyarga Ağı, Duyarga, Benzetim, Nesne Takibi. 
 

Simulation of A Multi-Object Tracking Scenario in Wireless Sensor Networks 

Abstract: Wireless Sensor Network (WSN) applications are commonly used and they are 

basically consisted of a huge number of small-size sensor nodes. These nodes are combined to 

produce a distributed network with a common aim. The wireless sensor nodes have limited 

energy and may generally be used for measuring pressure, humidity, heat, temperature, noise 

and so on. Though the improvement of WSN technology is based on military applications, 

today wireless sensors and wireless sensor networks are used often in industrial and civil 

applications as well. 

In this study, it is aimed to keep track of the unknown objects (targets) entering into a pre-

specified region. For the purpose of target tracking, once a sensor node senses any target, the 

location data is sent by this node to the base station (sink). Therefore, based on these data, an 

approximately predicted target path can be obtained at base station. In this study, with the help 

of wireless sensor nodes, a multi-object tracking scenario on a pre-specified region is 

simulated. The test results obtained using OMNeT++ simulation platform are presented and 

evaluated. 
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1. Giriş 

Telsiz Duyarga Ağı (TDA), temelde çok 

sayıda duyargadan oluşan, kısıtlı enerjisi ve 

bellek kapasitesi olan bu duyargalar 

(algılayıcılar) yardımıyla ısı, sıcaklık, basınç, 

nem gibi çevresel faktörlerin algılanmasında 

kullanılan, algılanan verilerin bir baz 

istasyona veya veri biriktirici “sink” düğüme 

aktarılarak bu verilerin işlenmesine yardımcı 

olan kablosuz bir ağ çeşididir [1]. TDA 

içerisindeki “sink” düğüm, dışarı ile 

bağlantıyı sağlayan ve diğer düğümlere 

nazaran daha güçlü olan, baz istasyon olarak 

da adlandırılabilen bir çıkış kapısı vazifesi 

görür. Duyargaların ortak amaca yönelik 

büyük oranda veri üretebilmesi için hepsinin 

takım halinde çalışması ve TDA içerisinde bir 

arada daha fazla bölgede etkin olması 

genellikle ihtiyaçtır. Genelde sensörlerin 

(duyargaların) sayısı oldukça fazla olup 

üzerinde çalışılacak sahaya rastgele 

dağıtılırlar. Uygulama alanına ve 

gereksinimlere göre değişik topolojilerde 

konumlanırlar ve kendi ağlarını meydana 

getirirler. 

İlk zamanlarda TDA uygulamalarının sıklıkla 

kullanıldığı alanlar özel askeri alanlardı ve 

genel olarak amaç, sınırları muhafaza etmek, 

savaş alanlarında gözlem yapmaktı. Ancak 

zamanla kullanım alanı sadece askeri 

sistemler olmaktan çıktı. Bugün tıpta, akıllı 

ev sistemlerinde, nesne takip sistemlerinde, 

volkanik arazilerde ve okyanuslarda veri 

analizi uygulamalarında, hayvanların doğal 

yaşamlarındaki faaliyetlerinin incelenmesinde 

ve daha birçok alanda kablosuz duyargaların 

izine rastlamak mümkündür [1, 2]. 

Telsiz Duyarga Ağları çeşitli sayıda ve tipte 

duyargalar içerebilir. Bunlara örnek olarak 

sismik, manyetik, termal, kızıl ötesi, akustik 

ve radar sensörler gösterilebilir. Bu ağlar, ısı, 

sıcaklık, basınç, araç hareketleri, gürültü 

seviyesi ölçümleri ve aynı zamanda belli 

nesnelerinin varlığının ya da yokluğunun 

saptanması gibi durumlarda kullanılabilir. 

Dolayısıyla, duyargaların başlıca görevlerinin 

sürekli hissetme, olay saptama, konum 

hissetme, mikro algılama, yerel kontrol ve 

benzeri algılama ve tetikleme işlemleri 

olduğu söylenebilir. 

2. Bir TDA için Karakteristik Özellikler 

Telsiz (kablosuz) iletişim altyapısı yanı sıra 

temel olarak kısıtlı kaynaklı çok sayıda 

düğümün ortak amaçla bir araya gelmesiyle 

oluşturulan bir TDA, diğer kablosuz ağlara 

kıyasla aşağıdaki başlıca farklılıkları 

göstermektedir: 

● Tasarsız (“ad hoc”) bir dağıtık ağ 

yapısında olduğu için farklı tip 

topolojiler barındırabilir. Gezgin 

(“mobile”) yapıda olanları içinse  

topoloji dinamik olarak sıkça değişebilir. 

● Temel olarak, enerji, işlemci ve bellek 

yönünden kaynak kıstılı düğümlerden 

oluşmaktadır. 

● Hataya meyilli bir ağ sistemidir. Gerçeğe 

yakın, dolayısıyla daha hatasız sonuçlar 

elde etmek adına, diğer ağlara nazaran 

çok daha fazla sayıda düğüm içerir. 

● Duyarga düğümleri, genelde çok sayıda 

ve rastgele biçimde sahaya dağıtılır. 

● Düğümler kendi kendine organize 

olabilen ve ortak amaçları için kendi 

ağlarını kurabilen bir yapıdadır. 

Düğümler etrafa dağıtıldıktan ve/veya 

konuşlandırıldıktan sonra görevlerine 

başlar ve görevlerini sürdürmek adına 

herhangi bir dış faktöre ya da insana 

gereksinim duymaz. 

● TDA içeriğindeki bir duyarga gücü 

tükendiğinde (pili bittiğinde) genel 

olarak değiştirilmez. 

Yukarıda sıralanan özellikler 

düşünüldüğünde, Telsiz Duyarga Ağı 

altyapısı üzerinde çalıştırılacak uygulamalar 



için önemli bazı zorluklar da şu şekilde 

sıralanabilir [3]: 

● Donanım kısıtları: TDA kapsamındaki 

düğümlerin temel olarak işlemci, bellek 

ve güç üniteleri kısıtlı kaynaklardan 

oluştuğu üzere, dağıtık uygulamaların, 

kaynak kısıtları dikkate alınarak 

tasarlanması ihtiyaçtır. 

● Güç tüketimi: Ağ ömrünü uzatabilmek 

adına düğümlerin güçlerini etkin 

kullanması anlamlı olur. 

● Çevresel faktörler: Düğümlerin 

uygulamadaki çevresel koşullara dirençli 

olabilecek biçimde seçilmesi önemlidir. 

● Hata toleransı: TDA üzerinde 

çalıştırılacak olan uygulamaların 

etkinliğinin arttırılması için, uygulamada 

hata toleranslı algoritmaların baz 

alınması mühimdir. Çünkü, TDA 

altyapısının hata toleransı düşüktür, 

fiziksel ortam koşulları duyargaların 

hasar görmesine sebep olabilir. 

● Ölçeklenebilirlik: Uygulamaların sadece 

az sayıda düğüm arasında dağıtık 

çalışabilmesi yeterli değildir. Düğüm 

sayısı çok olduğunda da ağın 

operasyonel performansını yitirmemesi 

için, etkin çalışabilecek ölçeklenebilir 

algoritma tasarımları ihtiyaçtır. 

● Maliyet: Her ne kadar bir düğüm maliyet 

açısından değerli görülmeyebilse de, 

altyapısında çok fazla sayıda düğüm 

kapsanan geniş ortam uygulamalarına 

yönelik bir TDA içindeki düğüm başına 

düşen maliyet önem kazanmaktadır. 

3. TDA ile Nesne İzleme 

Kablosuz duyargaların oldukça yaygın 

kullanım alanlarından biri olan nesne izleme 

konusu, bu bildiride aktarılan projemizin 

çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 

projemizde, birbiriyle organize olan telsiz 

duyargaların enerjiyi etkin kullanmak 

suretiyle içinde bulundukları ağda 

haberleşmesi sağlanıp önceden saptanmış bir 

sahaya giriş yapan hareketli yabancı 

nesnelerin varlığının algılanması ve bu hedef 

nesnelerin takibettiği patikaların 

izlenebilmesi esasına dayanan bir senaryonun 

benzetimi amaçlanmıştır. 

3.1 Motivasyon 

Bu çalışmada aktarılan proje, İzmir Ekonomi 

Üniversitesi Mühendislik ve Bilgisayar 

Bilimleri Fakültesi bünyesinde son sınıf 

bitirme projesi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bitirme projesi konusu olarak seçilen TDA 

kavramı, bilgisayar bilimlerinde yer edinmiş 

bir alan olup yaşamımızın hemen her 

alanında da varlığını hissettirecek güce 

ulaşmıştır. Projemizi gerçekleştirirken asıl 

amacımız, bu konuyla ilgili algoritmaları, 

çalışmaları incelemek olmuştur. Daha sonra 

literatür taraması neticesinde TDA 

uygulamalarında karşılaşılan güçlükler baz 

alınarak bu konuda iyileştirme çalışmaları 

yapılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 

projede belirli bir senaryonun üretilmesi ve 

bunun benzetiminin geçekleştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaca uygun görülebilen 

çeşitli ağ benzetim ortamları gözden 

geçirilmiştir. Bunların arasında öne çıkan 

platformlar, TOSSIM, Network Simulator 

(ns2 veya ns3) ve OMNeT++ olmuştur. 

Neticede, benzetim ortamı olarak simülatör 

seçimimizi OMNeT++ [4] olarak 

belirlememizin ana sebepleri şöyle 

sıralanabilir: (a) kullanılan programlama 

dilinin C++ olması; (b) başarılı arayüzünün 

ve görsel desteğinin olması; (c) kullanıcı 

dostu bir tasarımının olması; (d) ortamdaki 

varlıkların tümünün şematik gösterimlerinin 

mevcut olması; (e) proje uygulamalarının 

modüler olarak “.ned” , “.h” , “.cc” uzantılı 

dosyalar aracılığıyla alt kısımlardan oluşması 

ve modüler ortamın yazılımı anlaşılır kılması. 

Projemizde nesne takibi senaryosu 

vurgulanmak istenirken, aslında düşünülen 

genel bir saha koruma projesiyle yola 



çıkmaktır. Bu projenin senaryosunu, farklı 

senaryolarla da birleştirip modifiye etmek 

mümkündür. Örnek olarak, korunmak istenen 

saha herhangi bir askeri deponun bulunduğu 

bir alan olabilir. Alana dağıtılan telsiz 

duyarga düğümleri yardımıyla bölgeye giren 

yabancı bir nesneyi takibe almak 

istenenebilir. Başka bir örnek olarak, bu alan, 

tarlasını domuz saldırılarından korumak 

isteyen bir çiftçinin sahası da olabilir. 

Proaktif çözümler üretmek adına, zarar 

gelmeden olası zararın saptanması niyetiyle, 

saha koruma etiketi altındaki senaryolar 

benzetim ortamında incelenebilir. 

3.2 TDA ile Nesne Takibi Senaryosu 

Bu çalışmada ele alınan senaryonun kullanım 

maksadı esasen bir saha koruma uygulaması 

olarak düşünülebilir. Senaryomuzda 

düşünülen ortamın aktarıldığı Şekil 1’de, 

örnek bir grid ortamı ele alınmış ve bu ortama 

dağıtılmış kaynak kısıtlı homojen düğümlerin 

ve güçlü bir “sink” düğümün oluşturduğu 

TDA altyapısı gösterilmiştir. Çoklu nesne 

takibi senaryosu açısından ortamda birden 

fazla hedef nesne de belirtilmiştir. 

 

Şekil 1. TDA senaryo ortamı. 

Senaryomuz iki adımda gelişen bir yapıda 

düşünülebilir. İlk adımda 2 boyutlu MxN grid 

alanda, k adet durağan (hareketsiz) duyarga 

yardımıyla, sahaya bırakılan durağan bir 

yabancı nesnenin algılanması gözlenmiştir. 

Bu adımda, duyargalar da nesne de statik 

olup, duyargalar arası bir kümelenme 

(“clustering”) söz konusu değildir. 

Duyargaların algılama aralığı sonsuz olarak 

varsayılmıştır. Bu adım, projeye giriş 

açısından test amaçlı bir çalışmadır. Bu kısım 

bir alarm sistemi gibi düşünülebilir. 

İkinci adımda, yine 2 boyutlu MxN grid 

alanda, sahaya giriş yapan yabancı nesnelerin 

algılanmasından sorumlu k adet duyargadan 

oluşan bir TDA düşünülmüştür. Bu 

duyargalar yine durağan olup bu kez alana 

giriş yapan nesneler hareket halindedir. Sabit 

hızlı hareket eden bir nesne, kendisine en 

yakın duyargalar tarafından algılanır. 

Duyargalar arası kümelenme yine söz konusu 

değildir. Duyargalardan alınan bilgiler ana 

istasyona aktarılır ve ana istasyon (“sink”), 

aldığı bu verileri işler. Örneğin, işlenen 

veriler ışığında hareketli nesnenin aldığı 

yolun, yani takibettiği patikanın grafiği 

çıkarılabilir. Hatta, bu sayede yabancı 

nesnenin nereye ulaşmak istediği de tahmin 

edilmeye çalışılabilir [5]. 

3.3 İster Analizi 

Projemiz için ana hatlarıyla 2 tip ister analizi 

yapılmıştır ve aşağıda sunulmuştur. 

İşlevsel isterler: 

a. Duyarga düğümlerinin lokalizasyonu 

ihtiyaçtır (Lokalizayon konusu [6] çalışma 

kapsamı dışında bırakılıp sistemimizde bu 

kısım varsayım olarak düğümlerde yapılmış 

kabul edilmektedir). 

b. Nesne takibi her bir duyarga tarafından 

yapılabilmelidir. 

c. Algılanan veri, duyarga tarafından ana 

istasyona iletilmelidir. 

d. Duyargalar ana istasyona bağlı olmalıdır. 

İşlevsel olmayan isterler: 

a. Sistemimiz ölçeklenebilir olmalıdır. 



b. Ağın dayanıklı olması beklenmektedir. 

Yani ağdan ayrılan duyarga düğümleri olsa 

bile, bütün ağın zarar görmemesi gerekir. 

c. Enerji etkin bir uygulama ihtiyaçtır. 

d. Düşük maliyetli bir TDA yapısı ele 

alınarak birim duyarga başına düşen 

maliyetin düşük olması beklenmektedir. 

e. Senaryoların test edilebilir olması 

ihtiyaçtır. (Benzetim sonuçları projenin 

gerçek hayatta nasıl çalışacağına dair ışık 

tutacaktır. Bu sonuç verileri ışığında 

algoritmalarda iyileştirme yapılabilir. Maliyet 

hesapları da yine bu verilere göre 

şekillenebilir. Bu çalışmada simülatör, 

projeyi test edilebilir kılmıştır.) 

f. Hata toleransı mevcut bir sistem ihtiyaçtır. 

Çevresel faktörler sebebiyle bazı duyargalar 

bozulsa bile ağda büyük çaplı bozulma 

görülmemesi, yani ağın hatalar için toleranslı 

olması gerekir. Dayanıklılıkla paralellik 

gösteren bu durum sistemimizde ihtiyaçtır. 

4. Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirimi 

Sistem tasarımımıza göre, kablosuz duyarga 

ağında yer alan her bir düğümün, ana 

istasyona tek sıçramada ulaşabildiği 

varsayılmıştır. Ayrıca yine vaarsayım olarak, 

her düğüm ağda yer alan diğer düğümlerle de 

tek sıçramada iletişim kurabilmektedir. 

Senaryomuzda her düğümün kendi 

lokalizasyonu varsayım olarak kabul 

edilmiştir, yani her düğüm kendi konumunu 

bilerek işleme başlayacaktır. 

Ağ iletişim altyapısında kablosuz fiziksel 

katman ve ortam erişim kontrol protokolleri 

açısından IEEE 802.15.4 spesifikasyonu [7] 

ele alınmıştır. Bu standardın TDA için uygun 

olduğu bilinmektedir [8]. TDA projemizdeki 

senaryo benzetimlerinde, OMNeT++  

simülatörü konfigürasyon ayarlarında 

altyapıda IEEE 802.15.4 standardı seçilerek 

belirtilmiştir. Bu açıdan, OMNeT++ 

konfigürasyon ayarları, sistem tasarımında 

kolaylık sağlamıştır ve senaryo 

benzetimlerinde altyapı iletişimine ek bir 

müdahale yapılmasına ihtiyaç kalmamıştır. 

Senaryolar için topoloji, grid olarak seçilip 

Şekil 1 benzeri bir yapı ele alınmıştır ve 

duyargaların ağda rastgele konuşlandıkları 

yerler girdi olarak düşünülerek uygulama 

katmanında senaryolar kodlanmıştır. Çıktı 

olarak, ağda hareket halindeki hedef 

nesnelerin farkedilmeleri sonucunda iletilen 

veriler ışığında izlenen (takip edilen) 

nesnelerin katettikleri patikalar (yollar) için 

ilgili grid topolojideki iki boyutlu koordinat 

değerlerinin birleştirilip görsel olarak 

sunulması amaçlanmıştır. 

5. Deneyler ve Test Sonuçları 

Sistemin OMNeT++ (versiyon 4.6) benzetim 

ortamında gerçeklenmesi safhasında 

kodlamalar için C++ programlama dili 

kullanılmıştır. Senaryoların benzetim 

ortamında kodlanması ve uygulama olarak 

çalıştırılması sonucunda, deney çıktı verileri 

OMNeT++ 4.6 platformunda varsayılan 

olarak “.elog”, “.vec” ve “.sca” uzantılı 

dosyalar içinde tutulmaktadır. Bu 

dosyalardaki skaler ve vektörel verilerek 

görselleştirilerek deneyler değerlendirilmiştir. 

Tablo 1’de, sistem tasarımında planlanan ve 

OMNeT++ platformunda canlandırılan 

senaryo deneylerinde her düğüm için ortak 

ayarlanan ilgili önemli parametrelerin 

değerleri belirtilmektedir. Bu parametreler, 

düğümlerde yer alan duyarga cihazlarının iki 

boyutlu bir düzlem içinde çembersel yarıçap 

açısından mesafe olarak algılama (hissetme) 

aralığı, düğümlerin enerji koruması amacıyla 

periyodik biçimde uykuda kalacakları süre, 

düğümlerin aktif durumda uyanık kalacakları 

süre, düğümlerdeki güç açısından varsayılan 

ilk pil enerji değeri, TDA kapsamında 

sahadaki dağıtılmış toplam düğüm sayısı ve 

takibi yapılan toplam hareketli hedef nesne 

sayısıdır. Sistem test edilirken, bazı 

parametreler simülatör ortamında 

değiştirilerek girdi olarak kurulup oluşan 

farklı çıktılar analiz edilmiştir. Senaryo 



sonuçlarını kıyaslamak adına, farklı 

deneylerde, ağdaki toplam düğüm sayısı 10 

ile 80 değerleri arasında, ağdaki takip edilen 

hareketli hedef nesne sayısı ise 2 ile 10 

değerleri arasında değiştirilerek 

kullanılmıştır. Tablo 1’de belirtilen diğer 

değerler tüm deneylerde sabit tutulmuştur. İlk 

değeri 5 Joule olan bir düğümdeki pil 

enerjisinin simülasyon boyunca mevcut 

değeri, o düğümün deney esnasında harcadığı 

güç tüketimine göre simülatör tarafından 

azalarak değiştirilmiştir. 

Parametre Değer 

duyargaların algılama aralığı 25 m 

düğümlerin uykuda kalma süresi 90 s 

düğümlerin aktif durumda 

bulunma süresi  
60 s 

düğümlerdeki pilin ilk enerjisi 5 J 

ağdaki toplam düğüm sayısı [10, 80] 

ağdaki takibi yapılan toplam 

haraketli nesne sayısı 
[2, 10] 

Tablo 1. Sistemde tanımlanan değerler. 

Şekil 2’de, OMNeT++ benzetim ortamında 

senaryo deneyi uygulama olarak 

çalıştırıldığında herhangi bir anlık ağın 

durumunu belirten bir ekran görüntüsü 

sunulmuştur. Şekil 2’deki yeşil renkli 

duyargalar, ekran görüntüsünün alındığı anda 

uyanık ve aktif, sarı renkli duyargalar ise 

uyku durumundadır. Şekil 2’de kırmızı renkli 

çizgi ile çevrelenerek gösterilenler, sahaya 

giriş yapan hareketli nesneleri 

simgelemektedir; sağ alt köşede yer alan öğe 

ise “sink” düğüm olarak TDA çıkış noktasını, 

yani ana istasyonu temsil etmektedir. 

 

 

Şekil 2. Örnek bir ekran görüntüsü. 

Toplam 4 adet hareketli hedef nesne 

üzerinden alınan, simülatörden gelen sonuç 

verileri ışığında patikaları görselleştirmek 

adına çizilen grafikler Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 

ve Şekil 6 olarak sunulmuştur. Şekillerde 

sonuçları sunulan ilgili senaryo deney sahası, 

16 düğümün grid topolojide rastgele 

dağıtıldığı bir 640×560 m² alana sahiptir. 

Benzetim ortamında bulunan düğümlerden, 4 

adet hedef nesneden herhangi birisini 

algılayanlar, hissetme anında ilgili hareketli 

nesnenin konum bilgisini merkez olarak baz 

istasyona aktarır. Merkezde, sahadaki 

düğümlerden gelen bu (x,y) koordinat verileri 

ışığında, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 

grafiklerindeki gibi ilgili takip edilen nesneler 

için tahmini patikalar çizdirilmiştir. 

Simülasyon varsayımında algılanan hareketli 

nesnenin 4 adet hedeften hangisi olduğu 

bilinmektedir. Gerçek hayat uygulamasında 

bu ayrım için, algılanan nesne özellikleri 

açısından özel bir ek uygulamaya (mesela 

kamera görüntüsü verisi için özel bir ek 

filtreleme kullanımına) ihtiyaç olabilir ki bu 

konu bu çalışmanın kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 



 

Şekil 3. Birinci hedef nesnenin patikası. 

 

Şekil 4. İkinci hedef nesnenin patikası. 

 

Şekil 5. Üçüncü hedef nesnenin patikası. 

 

Şekil 6. Dördüncü hedef nesnenin patikası. 

Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6, 

simülasyonda zaman ilerledikçe, hedef 

nesnelerin (x, y) koordinat düzlemindeki 

konumlarının tahmini değerlerini 

göstermektedir. Bir duyarga, kendi hissetme 

aralığına giriş yapan herhangi bir nesne 

olduğunda, algıladığına dair merkeze mesaj 

gönderdiği için alınan veriler gerçek konum 

değerleri ile tamamen örtüşmeyecektir. 

Nesnenin konumunun lokalizasyonu, (a) 

düğümde hissedilen sinyal gücü 

değerlendirilerek veya trilaterasyon tekniği 

uygulanarak, (b) merkezde trilaterasyon 

uygulanarak hesaplanırsa bu patikaların 

grafikleri gerçek değerler ile daha kesin 

örtüşecektir. Kısacası, bu grafiklerde yer alan 

koordinat değerleri düğümün +/- algılama 

mesafesine göre yukarı, aşağı ve sağa, sola 

ötelenebilir. Tahmini patika grafikleri bu 

mantık çerçevesinde oluşturulmuştur.  

Netice itibarı ile, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve 

Şekil 6 grafikleri ile, sahaya giriş yapan 

yabancı bir ya da birçok nesnenin takibini 

sağlamak adına, kablosuz duyarga 

düğümlerinin kullanabileceği gösterilmiştir. 

Bu yabancı nesnelerin izledikleri tahmini 

patika grafikleri çıkarılabildiğine göre, proje 

bazı ek düzenlemeler ile gerçek hayat 

uygulamasına evrilebilir. Örneğin, duyargalar 

ile korumak istediğimiz alanda erişilmesi 

istenmeyen bir depo mevcut olduğunu 

varsayarsak, eğer yabancı bir  nesnenin 

tahmini patikası izlendiğinde nesne depoya 

doğru yakınlaşıyorsa, yani koruma alanına 

doğru hareket halinde ise, erken bir önlem 

alınması için sistem bir koruma 

mekanizmasını tetikleyebilir. 

Senaryo benzetim testlerinde duyarga 

düğümlerinin görev döngüsü (“duty cycle”) 

% 40 olarak düşünülmüştür. Aktif operasyon 

durumunda bulunma süresi 60 s olarak atanan 

duyargalar farklı zaman aralıklarında aktif 

olup aradan 60 saniye geçtikten sonra 

enerjilerini korumak adına uyku durumuna 

geçmiştir. Enerjiyi etkin kullanıp ağ ömrünü 

uzatmak adına, 150 saniyelik bir periyodun 

90 saniyesi bir duyarga için uykuda 

geçmektedir. Bu zaman zarfında duyarga, 

algılama ve veri gönderme açısından yetkin 



olmamaktadır, tamamen pasif kalır. Uykudan 

uyanan duyarga için 60 saniyelik bir 

algılamaya yetkinlik evresi başlar. Bu şekilde 

sanki bir nöbetleşe saha koruması 

varmışçasına, önceden tanımlı alanda yabancı 

nesneler takip edilmeye çalışılmıştır. 

Benzetim ortamındaki testlerin ham çıktı 

verilerine bir örnek teşkil etmesi adına Şekil 

7’deki ekran görüntüsü sunulmuştur. Şekil 

7’de algılama veya veri iletimi olaylarını 

temsil eden “event”, bir olayın hangi zaman 

aralığında gerçekleştiği bilgisini içeren 

“time”, mesaj iletiminde göndericiyi ve 

alıcıyı simgeleyen “src” ve “dst”, olayın ne 

olduğunu ifade eden “name” sütunları 

mevcuttur. Bir duyarga  kendi periyodunun 

aktif zaman aralığında  bu işlemleri 

gerçekleştirme yetkinliğinde olup uykuya 

geçtiğinde bu yetkinliği kaybetmektedir. 

 

Şekil 7. Benzetim çıktılarından bir görüntü. 

6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar 

Bu bildiride, İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 

çatısında lisans son sınıf bitirme projesi 

kapsamında gerçekleştirilen TDA ile çoklu 

nesne takibi benzetimi çalışması aktarılmıştır. 

Projede, önceden belirlenmiş bir 2 boyutlu 

grid alanda, kablosuz duyargaların yardımıyla 

alana giriş yapan yabancı nesnelerin 

saptanması ve takibi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda, TDA ile nesne takibine yönelik 

genel bir senaryo planı kurgulanıp 

OMNeT++ 4.6 benzetim ortamında deneysel 

uygulama olarak hazırlanmıştır. Test edilen 

senaryonun benzetim ortamından alınan 

sonuçları görselleştirilerek sunulup 

değerlendirilmiştir. 

Gelecek çalışma olarak, sırada ilk düşünülen, 

bu TDA uygulamasının küme yapıları 

barındırmasıdır. Bu bağlamda, enerji 

verimliliğini arttırmak adına hiyerarşik bir 

topoloji düşünülerek düğümlerin ağ içinde 

kümelenmesi denenebilir. Böylece, planlanan 

enerji etkin bir TDA uygulama sonuçları bu 

çalışmada sunulan sonuçlar ile 

karşılaştırılabilir. LEACH [9] veya PEGASIS 

[10] benzeri algoritmalar ile duyargalara 

kümelenme imkanı kazandırılması halinde 

ağın tükettiği toplam enerjide azalma olması 

beklenmektedir. Çünkü, bölgesel olarak 

hareket algılayan her düğümün baz istasyona 

veri iletmesi yerine ilgili bölgelerde sadece 

lider düğümler veri ilettiğinde, ağdaki 

mesajlaşma azalacaktır. Heinzelman v.d. [9] 

tarafından, LEACH algoritması kullanan bir 

TDA içinde kümeleme işlemini 

gerçekleştirirken, genel ortalama olarak, 

toplam düğümlerin % 5 kadarının lider 

(“cluster-head”) seçilmesinin uygun olacağı 

belirtilmiştir. 

Ayrıca, diğer bir gelecek çalışma açısından, 

senaryo olarak tasarlanan bu çalışmadaki 

TDA uygulamasının daha gerçekçi bir ortamı 

temsil edebilmek adına çok sıçramalı iletişim 

altyapısında test edilmesinin de anlamlı 

olacağı düşünülmektedir. 
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