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Özet: Bilgi teknolojisi sistemlerinin (Internet teknolojisinin) gelişimi ve yaygınlaşması ile internet hayatımızda 
yer etmeye başlamıştır. Internet birçok bilgisayar sisteminin birbirlerine bağlı olduğu, küresel ve sürekli büyüyen 
bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama / paylaşma ve 
ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde insanlar edinmek 
istedikleri bilgilere ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. Günümüz teknolojisi geldiği noktada 
internet tarayıcısından veya mobil cihazlardan gömülü sistemlere ve sensör verilerine erişmek ve kontrol etmeyi 
akıllı hale getirebilme özelliği sunmaktadır. Çalışmamızda internet tabanlı denetim uygulaması bilgisayardan 
daha az maliyetli bir donanım olan ve web sunucusu görevi gören Microchip firmasının PIC18F4620 
mikrodenetleyici birimi kullanılarak tasarlanmış, ENC28J60 ethernet denetçisi ile yerel ve genel ağda veri 
alışverişi gerçekleştirilmiş olup internet tarayıcısı ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar üzerinden web 
sunucusuna erişim sağlanıp kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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Abstract: In the recent time, Internet has begun to be part of our lives with development and expansion of 
information technology systems. Many computer systems are connected by the Internet to each other and an 
ever-growing global communications network. At the same time, people are growing with each passing day 
"knowledge storage / sharing and access it easily" requests is a technology that emerged in the aftermath of 
requests. Thanks to this technology, people can obtain the information cheap, fast and are able to access in a safe 
way. Today's technology comes the point that, web browser or mobile device to access the embedded systems 
and sensor data and control offers the ability to make intelligent. This study is an Internet-based application that 
has a less costly control hardware from the computer acts as the web server was designed using Microchip 
PIC18F4620 microcontroller unit of the company, ENC28J60 Ethernet controller has been carried out by local 
and global network data exchange and via web browser and Android operating system smartphones whether it 
requires access to the web server, control and inspection operations have been performed. 
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1.Giriş 
 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte uzak noktalardan 
denetim imkânı sağlayan uygulamaların sayısı 
giderek artmaktadır [1]. Bu uygulamaların alt 
yapılarında sistem kurulum maliyeti, mesafe ve veri 
iletim hızı gibi ihtiyaçlara bağlı olarak RS-485, 
CAN (Controller Area Network), Bluetooth, GPRS 
(General Packet Radio System), GSM (Global 
System for Mobile Communications) ve Internet 
gibi farklı iletişim protokolleri kullanılmaktadır. 
Ancak, son yıllarda internet protokolü yaygın 
kullanımı, hızı ve alt yapıda geniş alanlara yayılımı 
ile uzaktan veri iletişiminde ön plana çıkmıştır. 
Günümüzde akıllı ev uygulamalarında, endüstriyel 
otomasyon sistemlerinde, tarım arazileri ya da sera 
otomasyon sistemleri gibi farklı alanlarda internet 
üzerinden kontrol ve izleme sistemleri 
geliştirilmiştir [1]. 
Bu sistemde TCP/IP protokol grubu kullanılarak 
internet tabanlı denetim sistemi modeli tasarımı ve 
bu sistemin akıllı telefonlarla kontrolü 
amaçlanmıştır. Çalışma, uzaktan kontrol denetim 
işlemlerinin internet ortamından yapılabilmesi, 
sunucu tarafında bir bilgisayar değilde gömülü bir 

donanım kartının kullanılması ve uzaktan kontrol 
ve denetim işleminin konsol bir uygulamanın 
yanında akıllı telefonlar ile de yapılabilmesi 
bakımından mevcut sistemlerden farklıdır. Mevcut 
uzaktan denetim sistemleri, birbirlerinden uzak 
konumlara yerleştirilmiş iki ayrı bilgisayar 
arasındaki veri iletişimi mantığı üzerine 
kuruludurlar. Bu durum hem sistem maliyetini hem 
de sorun yaşanma olasılığını arttırmaktadır. 
Geliştirilen internet tabanlı denetim sistemi 
modelinde tüm işlemler tasarlanan sunucu 
donanımı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sunucu 
donanımı üstüne bulunan mikrodenetleyici birimi 
ile sistem denetimi ve kontrolü yapılırken internete 
bağlantısı bulunan bir cihazla istenilen yerden, 
gerçek zamanlı olarak gömülü sunucu donanımının 
flash belleğine programlanan web arayüzüne 
bağlanılarak sensör değerleri izlenebilmekte ve 
sistem yönetilebilmektedir. 
 
2. Sistemin Çalışma Prensibi 
 
Tasarlanan sistemin mimarisi Şekil 1’de 
gösterilmektedir. Sistem iki ana kısımdan 
oluşmaktadır. İlk kısım sistemde donanımsal 



yapının bulunduğu ve çevresel verilerin alındığı ve 
denetlendiği altyapıdır. İkinci kısım ise sabit ve 
mobil kullanıcıların web sunucusuna erişip ortam 
parametrelerini izlediği ve denetlediği yazılım 
altyapısıdır. 

 

 
 

Şekil 1.Sistem Mimarisi 

 

2.1 Donanımsal Yapı 
 
Donanımsal yapı kontrol ve denetim işlemlerinin 
gerçekleştirildiği mikrodenetleyici birim ve 
sunucunun yerel ve genel ağda veri alışverişini 
gerçekleştirdiği ethernet denetçisi kısımlarından 
oluşmaktadır ve prototip Şekil 2’de verilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 2.Donanımsal Prototip 

Gömülü web sunucusunun kontrol ve denetim 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Microchip 
firmasının düşük güçlü mikrodenetleyici serisinden 
PIC18F4620 kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyicinin 
seçilmesinde birçok programlama dili ile kolay ve 
rahat bir şekilde kontrol edilmesi, Microchip 
TCP/IP Stack kod kütüphanesine sahip olması, 
sistemin gereksinimlerini sağlayacak sayıda analog 
ve dijital giriş ve çıkışa sahip olması göz önünde 
bulundurularak seçilmiştir. Ayrıca bu 
mikrodenetleyicinin 64K (kilobyte) flash program 
hafızasına sahip olması içinde gömülü bulunan web 
arayüzünün rahatça kullanılmasına olanak 
sağlamaktadır [2,3]. Tasarlanan denetim sisteminde 
3 adet kontrol çıkışı ve 1 adet analog sensör girişi 

kontrol ve denetimi için tasarlanmıştır. Bu tasarım 
ihtiyaca göre mikrodenetleyicinin giriş çıkış (I/O) 
port sayısına göre genişletilebilir. 
 

 
 

Şekil 3.PIC18F4620 Mikrodenetleyici Birimi 

Web sunucunun kontrol ve denetim işlemlerini 
gerçekleştiren mikrodenetleyici biriminden gelen 
veriler web sunucusunun yerel ve genel ağa 
bağlantısını sağlayan ENC28J60 ethernet 
denetleyicisi (Şekil 4) ile internet ortamına 
aktarılmaktadır. Mikrodenetleyici birimi ile 
ENC28J60 ethernet denetleyicisi arasındaki veri 
iletişimi SPI seri haberleşme arayüzü ile 
gerçekleştirilmektedir [4]. 

 

Şekil 4.Ethernet Denetleyicisi 

İnternet tabanlı denetim uygulaması “Microchip 
TCP/IP Stack” kod kütüphanesi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Microhip TCP/IP Stack 
geliştirilen uygulamaların çeşitli modüller ile 
kablolu veya kablosuz olarak alt ağlara veya 
internete bağlanmasını sağlayan kütüphanedir [5]. 
Stack kütüphanesi, TCP/IP referans modelini 
kullanmaktadır. Bu model dört katmanlı bir 
referans modeli olmakla birlikte internet üzerinde 
uyulması gereken bazı kuralları 
standartlaştırmaktadır. TCP/IP referans modeli ile 



stack yapısının karşılaştırılması Şekil 5’de 
verilmiştir. 

 

Şekil 5.Stack yapısı ile TCP/IP referans modeli 
karşılaştırılması 

2.2 Yazılımsal Yapı 
 
Geliştirilen internet tabanlı denetim uygulaması 
üzerinden gömülü web arayüzü ve Android işletim 
sistemli akıllı telefonlar ile sensörlerden ölçülen 
değerlerin görüntülenmesi ve denetim sistemlerinin 
kontrolünü kullanıcıların internet bağlantısının 
bulunduğu uzak noktalardan hızlı bir şekilde 
gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. 

Gömülü web arayüzü tasarımında HTML (Hyper 
Text Markup Language) betik dili kullanılmıştır. 
HTML  web sayfalarını oluşturmak için kullanılan 
standart metin işaretleme dilidir [6]. Örnek kodlama 
Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6.HTML Kodlama Örneği 

Uygulamamızda HTML bedik dili tasarlanan 
gömülü web arayüzü ile sistemin kontrol ve 
denetim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gömülü web 
arayüzüne ait kontrol sayfası Şekil 7’de, gömülü 
web arayüzüne ait denetim sayfası ise Şekil 
8’deverilmiştir. 

 

Şekil 7.Gömülü Web Arayüzü Kontrol Sayfası 

 

Şekil 8.Gömülü Web Arayüzü Denetim Sayfası 

Kullanıcılar web tarayıcıları üzerinden kontrol ve 
denetim işlemlerini sabit bir şekilde 
gerçekleştirebildikleri gibi Android işletim sistemli 
akıllı telefonlarlada mobil bir şekilde kontrol ve 
denetim işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 
Android, Google, Open Handset Alliance ve özgür 
yazılım topluluğu tarafından geliştirilmiş 
olan, Linux tabanlı, mobil cihaz ve cep 
telefonları için geliştirilmekte olan, açık kaynak 
kodlu bir mobil işletim sistemidir [7]. Android 
uygulama geliştirmede Microchip TCP/IP Stack 
kütüphanesinin sağladığı en önemli avantaj 
sistemin denetiminin gömülü web sayfasının URL 
(Uniform Resource Locator) web adresleri 
kullanılarak yönetilmesi olmuştur. Örnek vermek 
gerekirse 1. sistemin kontrolünü istiyorsak gömülü 
web sunucusuna IP_ADRES/?kontrol1=1 URL 
uzantısıyla ulaşarak 1. sistemin kontrolü aktif hale 
getirilmiş olacaktır. Uygulama Şekil 9’da 
verilmiştir. 



 

Şekil 9.Uygulama 

 
3.Sonuç ve Öneriler 
 
Donanımsal ve yazılımsal olarak yapılan bu 
çalışmada günümüzde hızla ilerleyen ağ iletişim 
protokollerinden biri olan internet teknolojisinin 
PC’den bağımsız hale getirilmesi ve farklı 
teknolojilerin (gömülü sistem, mobil işletim 
sistemleri) bir araya gelmesiyle herhangi bir 
ortamın denetim ve kontrolünün gerçekleştirilmesi 
gösterilmiştir. Geliştirilen internet tabanlı denetim 
uygulaması, herhangi bir ortam içerisinde 
mikrodenetleyiciye sahip gömülü sunucu kartının 
kullanımı ile otomasyon sisteminin denetim ve 
kontrolü tek bir aygıt üstünden sağlanmıştır. 
Böylece, düşük maliyetli ve uzun dönemde sistem 
üzerinde yapılacak değişikliklerle esnek bir 
altyapıya sahip kontrol ve denetim sistemi 
tasarlanmıştır. Birçok sistem için uygulanabilir olan 
çalışmamız, güncel uygulamalara bir alternatif 
oluşturmakta ve geliştirilerek her türlü endüstriyel 
ya da zirai uygulamalarda kullanımı yaygınlaşabilir. 
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