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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul # 12.09.2018 - 02/18/21-2 

Başvuru Sahibi: Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Maltepe Mah. Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri  

54100 Sakarya / TÜRKİYE 

Proje Adı: Dağıtım Şebekesi Kablosuz Haberleşme Ağı Projesi 

Proje Bölgesi: SEDAŞ BÖLGESİ  

Proje Süresi: 12 AY  

Proje Sorumlusu: İlyas Volkan TURAN  

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Rapor döneminde içeriği iş paketi 1(Proje Yönetimi), iş paketi 2(Kalite Temini) ve iş paketi 3(Literatür 

Taraması ve Dünya Uygulamaları Araştırması) olan 1. faz çalışmaları tamamlanmış ve faz kabulü yapılmıştır. 

1. faz çıktıları olarak Proje Yönetim Dokümantasyonu ve Literatür Raporu tamamlanmıştır. Literatür Taraması 

Raporunda da yer alan çalışmalar ışığında yönlendirme algoritması, kullanılacak örgü ağı protokolleri, 

kullanılacak modüller ve sistem şeması hakkında kararlar verilmiştir.  

İş paketi 4(Tasarım Çalışmaları ve Elektronik Prototip) ve faz 2 kapsamında, yazılım tasarım çalışmaları 

ve elektronik kart tasarımı gerçekleştirilmiştir. İletişim cihazının oluşturulması kapsamında komponentler 

belirlenmiş ve gerekli testler yapılmıştır. Modüller ile menzil testi yapılmış, kullanılacak modüllerin yaklaşık 8 

km’ye kadar iletişim yapabildiği ölçülmüş, tutanak altına alınmıştır. Fazın son adımı olan prototipleme 

çalışmaları devam etmektedir. Dizayn edilen elektronik kartlar üretime henüz gönderilmemiştir. Kartların 

üretimi tamamlandıktan sonra yazılımları yüklenip direkt olarak test edileceklerdir. 

İş paketi 5(Yönlendirme Yazılımı) ve faz 3 kapsamında da, algoritma tasarımı tamamlanmış, “pseudo 

code” ile ifade edilmiştir. Simülasyon ortamı hazırlanmış ve testler yapılmaya devam edilmektedir. Test 

sonuçlarına göre algoritmada iyileştirmeler yapılmaktadır. Algoritma tamamen programlanmış olup 

iyileştirme yapılması sürecine devam edilmektedir. Yazılımın sahada kullanılması için faz 2 çıktısı olan 

elektronik kart beklenmektedir. Karta yüklendiğinde her iki fazın sonucu birleşmiş ve her iki faz da başarıyla 

tamamlanmış olacaktır. 

Diğer iş paketi faaliyetlerine henüz başlanmamış olup sadece bazı ön hazırlıklar yapılmıştır. 

 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje planına uygun şekilde çalışmalar devam etmektedir.  

 

 

PROJE ÇALIŞMASI ZAMAN PLANI  
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B.3. İş Paketleri 

İş paketi bazında yapılan çalışmalar ve tamamlanma oranları yüzdeye vurulduğunda; 

 İş paketi 1(Proje Yönetimi) 100% 

 İş paketi 2(Kalite Temini) 100% 

 İş paketi 3(Literatür Taraması ve Dünya Uygulamaları Araştırması) 100% 

 İş paketi 4(Tasarım Çalışmaları ve Elektronik Prototip) 90% 

 İş paketi 5(Yönlendirme Yazılımı) 95% 

 İş paketi 6(Uygulama ve Test Çalışmaları ) 10% 

 İş paketi 7(Bilgilendirme ve Paylaşım) 0% 

şeklinde ifade edilebilir. Buradaki yüzde oranları, iş paketlerindeki bitirilen çalışmalar ve henüz 

tamamlanmamış çalışmaların tamamlanma oranları göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

İş paketlerinin iş planına uygun bir şekilde yürüdüğü görülmüş, iş paketlerinin alt kırılımlarının 

tamamlanma zamanları yaklaşık olarak planlanan zamanlara denk düştüğü gözlemlenmiştir. Teknik açıdan 

daha zorlayıcı iş parçalarının, ilk dönemdeki iş paketlere alınmasının daha avantajlı olduğu proje önerisinde 

düşünüldüğü gibi, proje gidişatı ile de ispatlanmıştır. Böylece daha zorlayıcı olan kısımlar, proje devam 
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İP1  Proje Yönetimi                         

İP2  Kalite Temini                         

İP3 Literatür Araştırması ve Dünya Uygulamaları                          

İP4 Tasarım Çalışmaları ve Elektronik Prototip                           

  Yazılım ve Sistem Dizaynı(UML)                         

  Elektronik Dizayn                         

  Elektronik Kart Üretimi                         

  Prototipleme                         

İP5 Yönlendirme(Routing) Yazılımı                          

  Algoritma Tasarım                         

  Simülasyon Sistemi Hazırlanması                         

  Algoritmanın gerçekleştirilmesi                         

  Simülasyon yapılması ve optimizasyon                         

İP6 Uygulama ve Test Çalışmaları                         

  Sinyal Toplama Sistemi                         

  Arayüz                         

  Entegrasyonlar ve Tüm Test çalışmaları                          

İP7 Bilgilendirme ve Paylaşım                         

  Teknik Dökümanların Hazırlanması                         

  Kapanış Raporu Hazırlanması  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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ederken önceden tamamlanmış olacak ve daha fazla teste maruz kalacaklardır. Bu da olası hatalar ve teknik 

problemlerin çözülebilmesi için avantaj sağlamaktadır. 

Son olarak proje ilerledikçe yeni projeler, yeni ürünler ve teknolojiyi daha farklı yerlerde de 

kullanma fikirleri türemiş ve proje ekibinin konu ile ilgili know-how birikimi artmıştır. 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Projede karşılaşılabilecek riskler, proje önderisinde olduğu gibi proje esnasında da tartışılmış, ve ne 

gibi tedbirler alınacağı belirlenmiştir. Proje sürecinde en merak edilen ve en riskli bulunan husus, cihazların 

menzil ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağıdır. Eğer istenilen uzaklıklara ulaşılamazsa, kullanılan radyo 

modüllerinin değiştirilmesi mümkün olduğu gibi, sahadaki uygulamada problemli bölgelere tekrarlayıcılar 

yerleştirilierek iletişimin sağlanmasının mümkün kılınacağı tedbirleri düşünülmüştür. Tekrarlayıcılar ayrıca 

sahada uzaklıkların uygulamanın yapılmasını imkanını yok ettiği yerlere yerleştirilerek, uygulamanın yapılması 

görevini de yerine getirecektir. Menzil yetmezliği durumunda, bu önlemlerden bağımsız olarak sahadaki cihaz 

dağılımını göz önünde bulundurarak yönelimli antenler kullanmak şeklindeki bir tedbir de cihazların ve ağın 

sağlıklı işlemesi için kullanılmasına yarayacaktır. 

İkinci bir risk olarak, üretilen cihazların sahaya kuruldukan sonra yazılımının yenilenmesinin gerektiği 

bir durumun oluşmasıdır. Bu risk proje sürecinde ortaya çıkan bir risk olup, tedbir olarak, üretilen cihazlarda 

Wi-Fi erişim noktasının bulunması ve bu erişim noktalarına uzaktan bağlanılabilip güncelleme ve 

konfigürasyon yapılabilmesi özelliği eklenmiştir. 


