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Özetçe 

Bu çalışmada gezgin bir robotun İnternet üzerinden 

erişimi ve kontrolüne yönelik   bir sistem 

tanıtılmaktadır. Bu sistemde entegrasyon çalışması ile 

donanımsal ve yazılımsal bir bütünlük sağlanmış ve 

uzaktan robotun hareketlerinin kontrolü ve kamera 

görüntülerinin karşı tarafa aktarılması sağlanmıştır.  

Bu iki yönlü iletişim çerçevesi içinde değişik 

algılayıcılardan gelen bilgilerin İnternet üzerinden 

kullanıcılarının erişimine sunabilmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda, dışarıdaki kullanıcıların da  

gönderecekleri komutlar aracılığı ile sistemle 

etkileşimlerine imkan tanınmalıdır. 

1 Giriş 

 

İnternet’in her yere girmesi ile, robotlar dahil her türlü 

makine ve cihazların web üzerinden erişimi önemli bir 

konu haline gelmeye başlamıştır. Kullanım alanları 

gittikçe yaygınlaşan tele-robotlar, insanlar için 

tehlikeli ortamlarda kritik işler veya uzaktan fiziksel 

erişim gibi görevler üstlenebilmektedirler.  İnternet 

üzerinden kontrol edilen robotlar, son yıllarda oldukça 

ilgi çekmeye başlamıştır.  Biz bu çalışmamızda, 

laboratuarımızda tasarımı yapılmış ve 

gerçekleştirilmiş olan APES robotunun İnternet 

üzerinden uzaktan erişimi sağlayan bir sistem 

entegrasyonu geliştirmeyi amaçlamaktayız. Robotun 

farklı kullanım alanlarında, tek başına hareket 

etmesini gerektiren durumlarda,  uzaktan çift yönlü 

kontrolü sağlayan sistemimiz devreye girecektir. 

APES, görsel işlemlerini seçici olarak yapan ve dikkat 

yetisine sahip bir robottur [7,8]. Herhangi bir anda, 

görme alanındaki bir noktaya odaklanabilmekte ve 

görsel alanın çevresel alanındaki veriye göre 

odaklanma noktasını değiştirebilmektedir. Bu süreçte 

yaptığı işlemler, gerektiği takdirde dışarıdan verilen 

komutlara göre değişebilmektedir. Dolayısı ile APES, 

hem dışarıya bilgi göndermekte, hem de dışarıdan 

bilgi alabilmektedir. Günden güne yaygınlaşan 

İnternet ağları ile, APES’in uzaktan erişimi artık 

kaçınılmaz olmaya başlamaktadır. Burada APES’in 

kontrolünü ve çift yönlü veri aktarımını sağlayabilmek 

gerekmektedir.   

 

1.1 Internet Erişimli Robotlar 

 

Uzaktan robotları kontrol edebilmek, uygulama 

paylaşımı sayesinde bir çok kişinin aynı anda robotun 

çıktılarına ulaşabilmesi,  bu konudaki çalışmalar için 

ulaşılmaya çalışılan hedefler olmuşlardır. Web erişimli 

robot uygulamalarına ilk örnekler,  bir masa 

üzerindeki tahta parçalarını hareket edebilen ASEA 

Irb-6 [18],  sanal bahçede işler yapabilen “Telegarden” 

ortamı [17], müze erişimi sağlamak amaçlı 

tasarımlanmış [16] robotlarıdır. Ilk uygulamaların 

çoğunda, HTML-CGI kullanılmış ve imge aktarımı 

JPEG olarak kodlanarak “off-line” bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalar da, 

genelde CGI bazlı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Internet’teki değişken bantgenişliği  ve gecikme 

sorunlarına daha gerçekçi çözümler bulmak üzere 

sunucu-istemci yapısı ile Java bazlı bir sistem 

önerilmiştir [13,19]. Ancak imge aktarımı yine “off-

line” olarak gerçekleştirilmiştir.  

1.2 Seçici Görme 

 
Seçici görme, insanın görme ve gördüğünü algılama, 

işlemlerini nasıl bir sistematik içinde başarıyla 

yürüttüğünden esinlenerek oluşturulmuş bir görme 

yöntemidir. Yapılan araştırmalar insan gözünün,, 

görmeye daha duyarlı olan fovea kısmını farklı 

noktalara odaklaması ve bu noktalar arası hareketi ile 

çalıştığını göstermiştir [1,2,3]. Bu biyolojik 

bulgulardan esinlenerek, yapay görme sistemlerinin de 

bir seferde görüntünün tamamını incelemek yerine, 

önemli yada ilginç kısımlarını seçerek algılaması 

önerilmiştir [4,5,6]. APES isimli robotumuz bu 

prensiple çalışan bir robottur [7].  Robot ön-ilgi 

aşamasında ile yeni bir odaklama noktası belirler, 

kamerasını bu noktaya merkezleyecek şekilde hızlı 

hareket ettirir ve sonra bu noktayı ayrıntılı bir işleme 

tabii tutar. Böylece, incelenme alanlarının belirlenmesi 

imgeye geri beslemeli olarak yapılmaktadır. 

Çalışmalarımız işlem sayısındaki azalmayla birlikte 

normalde gerçek-zamanlı olarak uygulanamayan 

birçok tanıma ve görme işlemini gerçek zamanlı 

olabileceğini göstermiştir [8]..  

 



1.3 Problem Tanımı 

 
Bu projede APES  robotuna Internet üzerinden gerçek-

zamanlı, etkin ve güvenilir erişim ve etkileşimi 

sağlayan bir sistemin gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Böyle bir sistemin birkaç bileşeni 

olmalıdır: 

 

1. APES’in görsel sistemine  İnternet üzerinden 

gerçek-zamanlı ve etkileşimli  erişim ve 

kontrolün sağlanması; 

2. .Kameradan alınan görüntülerle ve motorlardan 

gelen durum bilgileriyle kullanıcıya geri-besleme 

yapılması;  

3. Birden fazla kullanıcının aynı anda olayları takip 

etmesinin sağlanması ve önceden onaylanmış tek 

bir kullanıcının APES’i kontrol etmesinin 

sağlanması hedeflenmektedir. 

1.4 Katkılar 

 

Literatürdeki sistemler incelendiğinde, özellikle imge 

aktarımının genelde off-line bir şekilde yapıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmada ise, imge aktarımını,   

gerçek-zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısı 

ile tüm sistemin tasarımı buna göre yapılmıştır.  Buna 

ek olarak,  robot ile kullanıcı arasındak etkileşimi en 

güvenilir şekilde sağlayabilmek amacı ile  Java bazlı 

sunucu-istemci yapısı  bazlı tasarlanmıştır. Kullanıcı 

tarafının tek bir bağlantı açık olacak şekilde 

tasarlanmasına karşın, sunucu yazılımı gelen her 

bağlantı isteğini alıp yeni bir kullanım (thread) 

aracılığı ile elinde tutmakta ve istenen bilgi iletişimini 

çoklu-kullanım olarak yürütmektedir. 

 

1.5 Mekanik ve Elektronik Altyapı 

 

APES seçici olarak görebilen, olabildiğince ufak bir 

gövde üzerinde iki serbestlik dereceli bir kafaya sahip, 

doğrusal ve dönme hareketleri yapan mobil bir 

robottur [10]. Robotun kafasının  bakış açısı, iki adet 

doğru akım motoru ile sağlanılmaktadır. Kafanın 

mekanik tasarımı buna uygun olarak yapılmıştır. Kafa 

haraket sinyalleri, parallel arabirim bağlı bir 13bit 

DAC devresinden ve bunun çıkışındaki sinyal 

koşullandırıcı devre  üzerinden sağlanmaktadır. 

Motorların miline bağlı kodlayıcılardan alınan geri-

beslemeyle PID haraket kontrolü yapılmaktadır. 

Kafada bulunan iki adet kamera, APES’in bulunduğu 

ortam ile ilgili bilgileri sürekli olarak algılar. Buradan 

gelen veri, imgeleme kartı ve mikroişlemci kartı  

üzerinde koşan yazılımlar ile gerekli işlemlere tabi 

tutulur. İmge isleme için Microsoft Visual C++ ve 

Matrox MIL kütüphanesi kullanılmaktadır. Motorlar 

ayrı bir kart tarafından sürülmekte ve kartlar arası 

iletişim IBM paralel arabirimi üzerinden 

aktarılmaktadır. Motor kontrol kartı, ayrı bir işlemci 

tarafından kontrol edilen bir adım motor sürücüsüdür. 

Güncellenen kontrol sistemi tasarımı, robotun gövde 

yüksekliğinin daha da alçalmasına ve böylece daha 

seri hareketlere olanak vermektedir. 

 

 

 

 

Şekil 1  Sistem bileşenleri. 

2 Genel Yaklaşım 

 

Söz konusu sistemin yazılım kısmının üretilmesinde, 

mümkün olduğu derecede İnternet bağlantılı 

programcılıkta en yaygın kullanılan programlama dili 

olan JAVA kullanılması uygun görülmüştür. Java’nın 

platform bağımsız, nesne tabanlı ve modüler bir dil 

olması önemli bir avantaj getirmektedir. Böylece 

ileride doğabilecek donanımsal ve yazılımsal 

değişikliklerden en az derecede etkilenilmesi 

sağlanacaktır. APES’in uzaktan erişimini sağlayan 

sistem, ’de gösterildiği üzere dört ana kısımdan 

oluşmaktadır. 

2.1  Sunucu 

 

APES üzerinde çalışacak bu sunucu yazılımı belirtilen 

bir ‘port’ (varsayılan:4444) üzerinden gelecek bağlantı 

isteklerini Kullanıcı adı ve şifre bilgilerine göre kabul 

veya reddeder. Kabul edilen bağlantılar her seferinde 

yeni bir ‘soket’ nesnesi yaratılarak oturum açılmış 

olur. Bu şekilde ayni ‘port’ kullanılarak birden çok 

Kullanıcıya aynı anda bağlantı imkanı sağlanmış 

olmaktadır. Kullanıcılar yetki kapasitelerine göre 

farklı emir verme ve bilgi alma imkanlarına sahip 

oturumlar acarlar. JAVA ile yazılmış sunucu yazılımı 

Internet üzerinden gelen komutları önceden 

tanımlanmış programlanabilir komut setlerine uygun 

olarak yorumlar ve gerekli işlemleri yapacak olan 

diğer yazılım kısımlarıyla haberleşir. Yapılan işlerin 

sonuçlarını da (kameradan alınan anlık görüntüler 

veya motorlardan gelen konum bilgisi, vs) kullanıcıya 

iletilmek üzere İnternet’e aktarır. 

2.2 İstemci 

 

İletişimi sağlayan duy (socket) bazlı kısmı kullanıcı ile 

sunucu arasında çift yönlü haberleşme için sadece tek 

bir bağlantı kullanmaktadır.   Bu bağlantı üzerinden 



boyutu, değiştirilebilir sekizli sayısı uzunlukta olan, 

paketler aracılığıyla haberleşme sağlanmaktadır. 

Paketin içeriği kullanıcı adı, şifre, konum ve yönelim 

bilgisi gibi ASCII metin olabileceği gibi; alınmış 

imgenin sekizlilerinin belirli bir kısmı da olabilir. 

Paketin sunucu tarafında da kullanıcı tarafında da 

ortak anlaşılan bir algoritmayla oluşturulup, gerekli 

bilgilerin paket başlığı ile gönderilmesi, 

haberleşmenin her iki şekilde de sorunsuz yürümesini 

sağlamaktadır. Kullanıcı tarafının tek bir bağlantı açık 

olacak şekilde tasarlanmasına karşın, sunucu yazılımı 

gelen her bağlantı isteğini alıp yeni bir kullanım 

(thread) aracılığı ile elinde tutmakta ve istenen bilgi 

iletişimini çoklu-kullanım olarak yürütmektedir. 

2.3 Kullanıcı Arabirimi 

 

Internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar 

üzerinde çalıştırılmak üzere JAVA ile yazılmış bir 

programdır. Temel olarak grafik Kullanıcı ara birimi 

olan (JAVA Swing kütüphanesi ile ) bir Java 

uygulamasıdır. Kullanıcının oluşturduğu komutları 

APES üzerindeki sunucu’ya aktarmakla yükümlüdür. 

Kullanıcı ilk olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı 

adi ve şifreyi girmek suretiyle bir oturum acar. 

Program bu noktada girilen değerleri sunucu tarafına 

iletir ve kontrol yapıldıktan sonra sonuç olumlu ise 

önceden belirtilen bir ‘port’ dan TCP/IP protokolü ile 

bir bağlantı kurar. Bağlantı kurulduktan sonra 

kullanıcının yetki seviyesine göre yapabileceği 

işlemleri belirten bir grafik ara birimi görüntülenir. 

Kullanıcının ilgili alanları kullanarak girdiği değerler 

sunucuya ulaştırılırken, sunucudan gelen cevaplar da 

bu arabirimde kullanıcıya gösterilir. Gelen cevap 

APES hakkında belirlenmiş bir özelliğin değerini 

belirten bir veri (konum bilgisi, kamera açısı, vs) 

olabileceği gibi yakalanmış imge de olabilir. Bu çift 

yönlü ve hem ASCII hem ikili transfer aynı TCP/IP 

bağlantısı üzerinden yapılmakta ve kullanıcı bu 

transferin sonucuna göre bilgilendirilmektedir. 

 

 

 

Şekil 2: APES uzaktan kontrol kullanıcı ara 

yüzü 

 

2.4 Robot Temel Yazılım 

 

APES üzerinde çalışan bu yazılım JAVA 

sunucusundan gelen komut ve bilgilere göre imge 

yakalama, imge isleme, motor ve hareket kontrolü gibi 

birincil işlemleri gerçekleştiren Visual C++ tabanlı bir 

uygulamadır. İmge işleme işlemler için Matrox MIL 7.  

kütüphanesinden yararlanmakta, motor kontrolleri için 

ise paralel porttan sürülen yardımcı bir ek sistem 

kullanılmaktadır. Kamera kontrolleri ise RS-232 seri 

portundan yapılmaktadır. 

2.5 Duraksız Video İletimi 

APES’in üzerindeki kameralardan yakalanan video 

çerçevelerinin İnternet üzerinden duraksız video 

iletimini beş ana kısımda toplayabiliriz. Bunlar i.) 

Ham çerçeve yakalayıcısı, ii.) Ön işleme modülü, iii.) 

Dodlayıcı, iv.) Duraksız video sunucusu, ve v.) Kod-

çözücüdür. Bunların ilk üçü APES üzerinde çalışmak 

zorundadır. Duraksız video sunucusu ise APES 

üzerinde veya işlemci gücü yüksek herhangi bir  vekil 

bilgisayarda çalışabilir. Son olarak kullanıcı bilgisayar 

üzerinde de duraksız video oturumunu başlatacak bir 

modül ve kodlanmış video akımını çözecek kod-

çözücüye ihtiyacı vardır. 

 

Ham çerçeve yakalayıcısı, APES üzerindeki 

kameralardan Matrox Meteor-II PCI arabirimini 

kullanarak RGB veya YUV formatında, istenilen 

çözünürlük ve çerçeve hızında gerçek zamanlı ham 

çerçeve yakalanmasını sağlar. Bu çalışmada 

yoğunlaşmış (packed) RGB formatında, 384x288 

ebatlarında ve 20 çerçeve/sn hızı ile imge dizinlerini 

oluşmaktadır. İkinci modül ise çerçeve ön işleme 

birimidir. Seçici ilgi alanına göre ön işleme yapılan bu 

birimde amaç düşük bant genişliğinde bile verimli bir 

şekilde gerçek zamanlı video iletimi yapabilmektir. 

Çalışmamızda kullanılan ön-işleme modülüne ait 

ayrıntılı bilgiler [12]’de verilmektedir. Ham 

çerçeveleri herhangi bir işleme tabi tutmaksızın 

iletilirse,   3x384x288x20x8 = 50,625 megabit/sn’lik 

bir bant genişliği gerekmektedir. Ancak böyle bir 

durumda APES’in gerçek-zamanlı imge aktarımına 

imkan tanımayacaktır.  Gerekli olan bant genişliği 

düşürmek amacı ile H.263 tabanlı Real kodlayıcısını 

kullanılmaktadır.. Bu kodlayıcı farklı bant genişliğine 

sahip kullanıcıların farklı kalitelerde bağlanabilmesi 

imkan tanımaktadır.. Böylece oturum anındaki 

herhangi bir bant-genişliği probleminde bile video 

sunucusu otomatik olarak daha düşük kalitede 

kodlanmış video katarına dönebilir. 

 

Kodlanmış video, belirlenmiş bir duraksız video 

sunucusunda kullanıcılara iletilmeye hazır bir şekilde 

durmaktadır. RTSP protokolü yardımı ile herhangi bir 

kullanıcı, video sunucusuyla oturum üzerinde anlaşıp 

sunucudan kullanıcıya doğru IP üzeri UDP üzeri RTP 

ile duraksız video akımı başlatır. RTSP protokolünün 

video akımını durdurma, yeniden başlatma ve oturumu 

kapatma gibi fonksiyonları da mevcuttur.   



3 Sonuç 

 

Bu çalışmamızda  bulunduğu ortamı seçici ilgiye 

dayalı olarak algılayan APES robotuna İnternet 

üzerinden erişimi ve denetimi sağlayacak bir sistem 

geliştirilmiştir. Java ile yazılmış olan istemci ve 

sunucu parçalardan oluşan haberleşme sistemi 

sayesinde hem İnternet üzerinden daha kolay veri 

aktarımı yapılması sağlanmıştır, hem de sistem 

kullanıcı bilgisayarından bağımsız hale getirilmiştir.  

Sunucu ile kullanıcı arasındaki çift yönlü iletişim 

bulunmaktadır. Sunucu, kullanıcıdan aldığı komutlar 

doğrultusunda yapılması gereken işleri, “Temel APES 

yazılım birimi” ne aktarmaktadır. Böylece kullanıcı, 

APES’e verdiği komutlar uygulanırken ayni zamanda 

APES’in kameralarından o anki görüntüleri de 

seyredebilmektedir. Ayrıca başka kullanıcılar da aynı 

şekilde sistem çalışırken anlık görüntüleri kendi 

bilgisayarlarından seyredebilmektedir. 

 

4 Teşekkürler 

 

Bu çalışma BAP02S106 kodlu Boğaziçi Üniversitesi 

Bilimsel Araştırmalar Projesi  ile desteklenmiştir. 

Robotun mekanik-kafa tasarımı ve gerçekleştirilmesi 

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden ve 

Prof. Emre Aksan’ın katkıları ile yapılmıştır. Sürücü 

kartların programlanması  Cengiz Pehlevan, Murat 

Tümer ve Muhammet Sert‘in katkıları ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

5 Kaynakça 

 

1. Akins, K. editor, Perception, pages 290-3 Oxford 

University Press, 1996. 

2. Kowler, E. editor. Eye Movements and Their 

Role in Visual and Cognitive Processes, 

Elsevier,1990. 

3. Kowler, E. Eye movements. In S.M.Kosslyn, 

D.N. Osherson, editors, Visual Cognition, pages 2 

5-266.  MIT Press, 1995. 

4. Ballard, D.H. Animate Vision. Artificial 

Intelligence,  48: 57-86, 1991 . 

5. Ballard, D.H. and C.M.Brown. Principles of 

Animate Vision. CVIP: Image 

Understanding,,56(1 ), July 1992 

6. Koch, C. and L. Itti. “ A Saliency-Based Search 

Mechanism for Overt and Covert Shifts of Visual 

Attention”, Vision Research, 2000.  

7. Soyer,Ç., H.I.Bozma, Y.Istefanopulos, “A mobile 

robot with a biologically motivated active vision 

system”, Proceedings of IEEE RSC International 

Conf. On Intelligent Robots and Systems, pp: 

680-687, 1996. 

8. Soyer, Ç., H.I. Bozma, Y. Istefanopulos. 

“Attentional Sequence Based Recognition: 

Markovian and Evidential Reasoning”, (to 

appear) IEEE Transactions on Systems, Man and 

Cybernatics, 2002. 

9. K. Wiebe, A.Basu, “Improving image and video 

transmission quality over ATM with foveal 

priorization and priority dithering” Pattern 

Recognition Letters 22, 2001 

10. D. Comaniciu, F. Berton, V. Ramesh, “Adaptive 

Resolution System for Distiributed Surveillance”, 

Real Time Imaging 8, 2002. 

11. R. Andrew McCallum. Learning with Incomplete 

Selective Perception (1993) 

12. Ç. Dikici, I. Bozma, R. Civanlar, U.A. Alp, H. 

Ayaz, M. Karadeniz,.” İlgiye Dayalı  Gerçek 

Zamanlı Robot-Video  Kodlama Ve İletimi”, SIU 

2003, Istanbul, 2003. 

13. A. Malinowski, T. Konetski, B. Davis, D. 

Schertz, “Web-Controlled Robotic Manipulator 

using Java and Client-Server Architecture”,IEEE 

1999 

14. T. M. Chen, Ren C. Lou “Remote Supervisory 

control of an Autonomous Mobile Robot via 

World Wide Web” ISIE 97 Portugal 

15. D. Schulz, W. Burgard, D. Fox, S. Thrun, A. B. 

Cremers, “Web Interfaces for Mobile Robots in 

Public Places”, IEEE Robotics & Automation 

Magazine, March 2000 

16. Paulos, E. , J. Canny. Delivering Real Reality to 

the World Wide Web,  Proceedings of the 1996 

IEEE Int. Conf. On Robotics and Automation, pp: 

1694-1699, 1995. 

17. Goldberg, K., M. Mascha, S. Genther, N. 

Rothenberg, C: Sutter, J. Wiegley.Desktop 

teleoperation in the WWW, pp: 654-659, 1995. 

18. Taylor, K., B. Dalton. Internet robots: A  new 

robotics niche. IEEE Robotics and Automation 

Magazine, pp: 27-34, March 2000. 

19. Park, K, J. Bae, D. Ahn. Interacting Mobile 

Robots for Tele-Operation System Using the 

World Wide Web, Proceedings of ISIE 2001, pp: 

2083-2088, 2002. 

 
 

 

 


