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Projenin Amacı: Engelliler için kolay bilgisayar kullanımı, kullanıcılar için bilgisayara hızlı erişim, ve bilgisayarın klavye 

ve fareden bağımsız hale gelmesini sağlamaktır. 
 

. 

2)GİRİŞ 

 
Özellikle teknolojinin gelişmesiyle 

beraber ucuzlayan bilgisayar ve internet 

hizmetinin kullanımı yaygınlaşmış ve 

böylece bu ikili pek çok kitleye hitap 

etmeye başlamıştır. Artan kullanıcı 

kitlesiyle beraber bu teknolojileri bir 

şekilde kullanamayan ya da daha kolay 

bir kullanım olmasını isteyen bir kesim de 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bilgisayar 

kullanımının olabildiğince basitleştirilmesi 

gelişime açık bir konu haline gelmiştir. 

Bilgisayar kullanımını basitleştirme 

yaklaşımlarından biri de bilgisayarı ses 

komutları yardımıyla kontrol etme 

düşüncesidir. 

1)ÖZET 

 
Projede, kullanıcının söylemlerini algılayıp, 

verilen komutları yerine getiren bir kişisel asistan 

yaratılmıştır. Bu asistan 300’e yakın varsayılan 

komutu yerine getirmekle beraber, kullanıcıdan 

yeni komut ve konuşmaları da kendi bünyesine 

katabilmektedir. 

 

3)YÖNTEM 

 
Project Lead ME kapsamında geliştirilen 

yazılım, Visual Studio Platformunda C# 

ile geliştirilmiş olup geliştirme esnasında 

sesi algılamak için Windows Recognizer 

8.0 ve sesi kullanıcıya iletmek için Ivona 

Voices kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)SONUÇ 

 
Proje başlangıcında mikrofon yarımıyla 

kullanıcıdan aldığı sesleri, kendi içinde 

bulundurduğu işlem ve diyalog komutlarıyla 

karşılaştıran, sonuca göre kullanıcının 

istediği olayı yerine getiren aynı zamanda 

kullanıcının da kendi komutlarını girebildiği, 

fare hareketi ve Windows da kurulu olan 

uygulamaları yönlendirme gibi işlevleri olan, 

internetten çekeceği veriler sayesinde hava 

durumu ve döviz bilgilerini kullanıcıya 

verebilen, sorulduğunda saati, tarihi, günü 

söyleyebilen bir proje geliştirilmesi 

amaçlanmış ve bahsi geçen tüm hedeflere 

ulaşılmıştır 

 

4)PROJENİN ÖZELLİKLERİ 
 

 Belirli konuşmalara cevap verme 

 Belirli işlem komutlarını yerine 

getirme  

 Konuşarak fareyi hareket ettirme 

 Komutlarla klavye kontrolü 

 Mail gönderme 

 İnternetten veri çekebilme 

 Konuşma ve işlem komutlarını 

güncelleyebilme 

 ÇALIŞMA PRENSİBİ 

 
Kullanıcı konuşursa yazılım bu sesi algılar yorumlar ve komutu yerine getirme konuşmaya cevap verme yada yok sayma seçeneklerinden birini yerine 

getirir. 

 

Şekil 3’de görüldüğü üzere kullanıcı komut eklerse yazılım komutu kaydeder ve opsiyonel olarak günceller. Böylelikle kullanıcı yeni girdiği komutu 

kullanmaya gerçek zamanda başlayabilir. 

 

Kullanıcı komut değil de sadece konuşma eklemek isterse sağda yer alan komut yazım alanına empty kelimesini yazarak programın bu satırın bir 

diyalog satırı olduğunu öğrenmesini sağlar. 

 

 

Şekil 2:UML Kullanım Durumu Diagramı 

Şekil 3:Komut Ekleme Sayfası Şekil 4:Mail Gönderme Sayfası Şekil 5:Kur Görüntüleme  Sayfası 


