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Özet: Akıllı ev ve binalar, elektronik ve bilgisayar teknolojilerini yoğun olarak kullanan, 
zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan yapılardır. Akıllı ev sistemleri artık günümüzün bir 
mecburiyeti haline gelmiştir. Akıllı ev sistemleri hem kablolu hem de kablosuz olarak 
tasarlanabilmektedir. Fakat günümüzde kablolu cihazların yerini kablosuz ağların alması ile 
birlikte, bu teknoloji kablosuz olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kablosuz sensör ağlar, 
akıllı ev sistemleri için en uygun rolü üstlenmektedir. Bu çalışmada, akıllı ev sistemlerinde 
kablosuz  sensör ağlardan gelen verilerin web ortamında görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bu 
sayede, kullanıcı evini yer ve zaman gözetmeksizin izlemekte ve kontrol edebilmektedir. 
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Visualization of Smart Home Systems Developed Using Wireless Sensor Networks in 
Web Environment 

 
Abstract: Smart homes and buildings are timely and cost-saving implementations which uses 
electronic and computer technology. Today, smart home systems have become an obligation. 
Smart home systems can be designed both wired and wireless. But nowadays wired devices 
are being replaced by wireless networks, this technology is being tried to be developed 
wirelessly. Wireless sensor networks are the most appropriate for smart home systems. In this 
study, the data coming from wireless sensor networks in smart home systems are displayed on 
the web environment. At this point, the user can monitor and control the home regardless of 
time and place. 
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1. Giriş 
 
Kablosuz Sensör Ağlar, son yıllar da bir çok 
alanda kullanılmaya başlanmış yeni ve 
uygulanabilir bir teknolojidir. Veriler 
çevreden toplanarak, istenilen yerlere 
kablosuz olarak gönderilebilmektedir. 
Kablosuz Sensör Ağlar, akıllı ev 
sistemlerinde de yeni yeni kullanılmaya 

başlanmış olup, kabloların getirdiği maliyet 
ve karışıklıktan uzak ve kolay kurulumu ile 
popüler bir teknolojidir.  Kablosuz Sensör 
Ağları ile oluşturulan akıllı ev sistemleri, ister 
web ortamında, ister mobil ortamlardan 
yönetilebilmektedir. Bu çalışmada Kablosuz 
Sensör Ağlardan gelen verilerin, bir akıllı ev  
sisteminde, web ortamında nasıl 
görüntüleneceği ve bunun yönetilmesi  



anlatılmaktadır. Kullanıcı istediği zaman ve 
mekanda, kullandığı akıllı ev sisteminin 
arayüzüne girerek, ev de ki tüm sıcaklık, 
aydınlatma, güvenlik, multimedya gibi 
özellikleri görüntüleyebilmekte ve 
yönetebilmektedir. 
 
Literatürde akıllı ev sistemleri ile ilgili birkaç 
çalışma yapılmıştır.  Bunlar genellikle 
ZigBee, Z-Wave vb.‘dır. Diğer çalışmalarda 
şu şekildedir. Bai ve arkadaşları [1] ZigBee 
iletişimini kullanarak evde bulunan elektrik 
prizlerinin uzaktan kontrol edilmesiyle ilgili 
çalışma yapmışlardır. Lim ve arkadaşları [2] 
Xbee radyo düğümleri kullanarak akıllı ev 
kontrol sistemi tasarlamışlardır. Wang ve 
arkadaşları [3] ZigBee teknolojisinin Akıllı 
Ev Enerji Yönetiminde kullanabilirliği ve 
gerekliliği üzerine bir çalışma yapımışlardır. 
Tsang ve arkadaşları [4] Uzaktan ZigBee 
Kontrolörü tasarlamışlardır. Cihazlara 
uzaktan açma/kapama işlemleri 
uygulanabilmektedir.  Ajgaonkar [5], ZigBee 
Akıllı Ev otomasyonu ile ilgili simülasyona 
çalışmaları yapmıştır. Rao [6], ZigBee/IEEE 
802.15.4 teknolojisinin farklı yönlerden 
benzetim çalışmalarını yapmıştır. Callaway 
[7], Akıllı Ev sistemlerinde IEEE 802.15.4 
protokolünün rolüne değinmişlerdir. 
 
Gerçekleştirilen makale ise, bu teknolojilerle 
yürütülen bir Akıllı Ev Sisteminin web 
arayüzüyle ilgili bir çalışma içermektedir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde ZigBee 
teknolojisi anlatılmış olup, üçüncü bölümde 
gerçekleştirilen çalışma detaylı olarak 
sunulmuştur. Son bölüm ise çalışmaya ait 
sonuçları içermektedir.  
 
2. ZigBee 
 
ZigBee, kişisel alan ağları, IEEE 802.15.4 
standardına dayanan, düşük güç tüketen, üst 
düzey haberleşme protokolleri için uygun bir 
standarttır. ZigBee kısa menzilli ve düşük 
veri transfer hızına sahip kablosuz 
haberleşme protokol kümesi olarak 
tanımlamıştır. ZigBee'nin temel olarak düşük 
veri transfer oranlarında, düşük maliyetli ve 

uzun batarya ömrü özelliklerinin barınacağı 
uygulamalarda kullanılması hedeflenmiştir. 
ZigBee standardı, yarı iletken endüstrisi, 
yazılım geliştiriciler, orijinal parça 
üreticilerinden (OEM) oluşan yüzlerce 
şirketin üyesi olduğu ZigBee Alliance 
tarafından geliştirilmiştir. 
 
ZigBee standardının temel özellikleri aşağıda 
verilmiştir. 
 
• Düşük güç tüketimi, 
• Düşük veri hızı, 
• Düşük maliyet, 
• Tek bir ağ için 65000 düğüm desteği, 
• Wi-Fi ve Bluetooth ile kıyaslandığında 

daha küçük paket kullanımı, 
• Kendi ağında otomatik olarak 

kurulabilmesi 
 
ZigBee, bluetooth ve Wi-fi kablosuz ağ 
standartlarının çeşitli özellikler açısından 
kıyaslanması Tablo 1’de görülmektedir. 
ZigBee standardı ile mesafe olarak kullanılan 
radio alıcı-vericinin gücüne bağlı olarak, 
arada kablosuz bağlantıyı engelleyebilecek 
engeller olmadan 1600 metreye kadar veri 
iletimi gerçekleştirebilmektedir. Batarya 
ömrünün uzun oluşu özellikle elektrik 
enerjisinin olmadığı coğrafi koşullarda 
ZigBee’yi ön plana çıkarmaktadır. Veri iletim 
hızı diğer standartlara göre düşüktür. 
Özellikle yüksek veri hızı gerektiren 
endüstriyel uygulamalarda bu bir dezavantaj 
olarak görülebilir. Düşük maliyet, yüksek 
güvenilirlik ve ağdaki düğüm sayısının çok 
oluşu ZigBee’yi bluetooth ve Wi-fi 
standartlarından üstün kılan diğer 
özelliklerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo 1. ZigBee, Bluetooth ve Wi-Fi 
Karşılaştırılması 

 
 
3. Akıllı Ev Sistemi 
 
Gerçekleştirilen akıllı ev sistemi 3 bölümden 
oluşmaktadır. İlk 2 bölümü yönetici 
gerçekleştirirken, 3. Bölümü kullanıcı 
gerçekleştirmektedir. 
 

• Kayıt 
• Seçim 
• Kullanıcı 

 
3.1 Kayıt 
 
Bu kısım da  tasarlanan akıllı ev 
uygulamasında, yeni bir akıllı ev kullanıcısı 
eklemek için kullanılan yönetim paneli ele 
alınmaktadır. Öncelikle akıllı ev hesabı 
oluşturacak olan yönetici, gerekli kullanıcı 
adı ve parola bilgilerini girerek giriş yapar. 
Yönetici girişi onaylandıktan sonra yönetici 
ana ekranı gelmektedir. Bu ekranda mevcut 
kullanıcıları görme ve yeni kullanıcı ekleme 
işlemleri yapılabilmektedir. Yönetici ilgili 
kişinin, Ad Soyad, Kullanıcı adı ve Parola 
bilgilerini girerek, kişinin kaydını oluşturur. 
 
3.2 Seçim 
 
Yeni bir hesap açılan kullanıcının evinde 
hangi bölümlerin bulunduğu veyahut 
kullanıcının hangi ortamlarda akıllı sistem 
istediği bilgileri baz alınarak seçim işlemi 
gerçekleştirilir. Evde bulunabilecek bölümler 
aşağıda verilmektedir. 

 
• Giriş 
• Salon 
• Mutfak 
• Çocuk odası 
• Yatak odası 
• Misafir odası 
• Banyo 
• Tuvalet 
• Bahçe 
• Sinema salonu 
• Havuz 

 
Ardından seçilen ortamlarda hangi 
özelliklerin kullanılacağı belirlenecektir. Her 
bir seçilen ortam için aşağıda verilen 
bölümler listelenecek ve kullanıcının izleme-
kontrol yapacağı nesneler spesifik olarak 
belirlenecektir. 
 

• Aydınlatma 
o Tavan Aydınlatma 
o Aplik Aydınlatma 

• Sıcaklık 
o Kombi 
o Klima 
o Fan 

• Enerji 
o Buzdolabı 
o Çamaşır Makinesi 
o Bulaşık Makinesi 
o Fırın 

• Güvenlik 
o Kapı kilidi 
o Cam kilidi 
o Garaj kapısı 

• Multimedia 
o Televizyon 
o Bilgisayar 
o DVD 
o VCD 

• Kamera 
• Perde 

 
Bu şekilde, her bir ortam için özellikler 
belirtildikten sonra seçim işlemi sona 
erecektir. 
 



3.3 Kullanıcı 
 
Kullanıcı, kendisine sunulan kullanıcı adı ve 
şifre ile sisteme girişini gerçekleştirebilir. 
Akıllı Ev sistemine erişen kullanıcı Şekil 1’de 
gösterilen ekrana ulaşmaktadır. Gelen 
ekrandaki ortamlar daha önce seçilen verilere 
göre oluşmaktadır. 
 

 
Şekil 1. Akıllı Ev Sistemi 

 
Burada evine ait ortamları gören kullanıcı 
hangi bölümle ilgili işlem yapmak istiyorsa o 
bölüme tıklaması gerekir. Örneğin, kullanıcı 
Giriş bölümünde işlem yapmak isterse, buna 
tıkladığı zaman Şekil 2’de verilen ekranla 
karşılaşmaktadır.  
 

 
Şekil 2. Giriş Kategorisi 

 
Bu ekranda gelen özellikler, yine daha 
önceden seçilen verilere göre oluşmaktadır. 

Örneğin, ekranda görüldüğü gibi bu bölümde 
kullanıcı, Giriş ortamına ait Aydınlatma, 
Sıcaklık, Enerji, Güvenlik, Multimedia, 
Kamera ve Perde’den oluşan kategorilerden 
dilediğini seçebilir. Buradan istenilen 
kategori seçilip, o kategori altında bulunan 
cihazlar yönetebilir ve değerler 
görüntülenebilir.  
Aydınlatma kategorisi (Şekil 3) seçildiğinde, 
aydınlatma bölümleri karşımıza çıkmaktadır. 
Bu kategoriye ait 2 kısım bulunmaktadır. 
Tavan ve Aplik aydınlatma. Kullanıcı isterse 
bu aydınlatmaları, aç/kapat butonları 
sayesinde açıp kapatabilir, isterse de ışığın 
derecesini yukarı/aşağı oklar sayesinde 
ayarlayabilmektedir.  
 
Buraya gelen değerler, veritabanında o 
kullanıcıya ait olan tablo ve satırda bulunan 
aydınlatmaya ait kısımdan gelmektedir. Aç ve 
ya Kapat denildiğinde, veritabanında bulunan 
ilgili satıra giderek, 0/1 değerleri girilir. 
Kablosuz sensör ağlar da, veritabanında ki bu 
alanı kontrol ederek, ilgili cihaza değeri 
gönderir ve böylece istenilen komut 
gönderilmiş olur. Işık değerini ayarlama 
konusu da aynı şekilde işlev görmektedir.  
 

 
Şekil 3. Aydınlatma Kategorisi 

 
Sıcaklık (Şekil 4), Enerji (Şekil 5),  Güvenlik 
(Şekil 6), Multimedia (Şekil 7) 
kategorilerinde de aynı işlem basamakları 
geçerli olmaktadır. Multimedia kategorisinde 
diğerlerinden farklı olarak, durdur/oynat, 
kanal değiştirme ve ses değerleri ayarlama 
özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin 
işlevide aynı mantık çerçevesinde 
çalışmaktadır. 



 
Şekil 4. Sıcaklık Kategorisi 

 

  
Şekil 5. Enerji Kategorisi 
 

 
Şekil 6. Güvenlik Kategorisi 

 

 
Şekil 7. Multimedya Kategorisi 

 
Buradan gönderilen değerler, veritabanına ve 
oradan da sensör düğümlere giderek, ilgili 
cihaza ulaşmakta ve istenilen komut 
gönderilmektedir. Kamera kategorisi (Şekil 
8) seçildiğinde, ilgili bölüme ait kamera 
görüntüleri bulunmaktadır. Bu görüntüler 
sensör düğümler aracılığı ile, uygulama 
arayüzüne yansıtılmaktadır. İstenirse kamera 
bu kısımdan kapatılabilir veya açılabilir. 
 

  
Şekil 8. Kamera Kategorisi 

 
Perde kategorisinde (Şekil 9) ise, ilgili 
bölümde bulunan perde/panjur'un 
açılıp/kapatılması özellikleri bulunmaktadır. 
Bu kısımda istenirse perde/panjur'un açılıp-
kapatılması sağlanabilir. 
 
 

 
Şekil 9. Perde Kategorisi 

 



4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, akıllı ev sistemlerinde 
kablosuz  sensör ağlardan gelen verilerin web 
ortamında görüntülenmesi sağlanmaktadır. 
Bu sayede, kullanıcı evini yer ve zaman 
gözetmeksizin izlemekte ve kontrol 
edebilmektedir. Ayrıca, yapılan çalışmada bir 
akıllı ev kullanıcısı hesabının açılması ve bu 
hesabın yönetilmesi ile, Kablosuz Sensör 
Ağlardan gelen verilerin web ortamında ki 
yönetiminden de bahsedilmektedir. 
Çalışmanın Kablosuz Sensör Ağlar ile akıllı 
ortam yönetimi hususunda yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir. 
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