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Bu kısmın ardından proje noktasında yazılımı
yazarken işimizin daha kolaylaşması ve veri tabanından veriyi çekerken daha rahat bir sistem oluşması adına tüm ürünlerimizi tek bir alanda birleştirerek numaralandırma işlemleri ile kendi içerisinde
gruplara bölüp verileri kendi içerisinde sistematik
bir sınıflandırma haline getirdik.
Tablo 2. Veri Sınıflandırma Tablosu.

Şekil 2. Glutenli Ürün Ekranı.

B. Uygulama Yazılımı ve Mimari Tasarımı
Glutenless uygulaması IOS işletim sistemine ait
mobil cihazlar üzerinde çalıştırılması ve Apple
Store’dan kullanıcılara sunulması düşünülen bir
uygulama olarak planlandı. Bu yüzden yazılımın
geliştiricisi IOS işletim sistemine uygun olan yazılım araçları kullanıldı. [2]
Uygulama mimarisi kısmında Xcode Kiti ve
Swift programlama dilinden faydalanıldı. Sunucu
mimarisinde ise Digital Ocean, Python ve SQLite
yazlım araçları kullanıldı. [2]
Uygulama mimarisi ile sunucu mimarisi arasındaki haberleşme ise JSON veri formatı tarafından
sağlandı. [2]
III.

Şekil 3. Glutensiz Ürün Ekranı.

UYGULAMA KULLANIMI

Uygulamamızda toplamda 5(beş) adet farklı
sekmemiz mevcuttur. Bu sekmeler hakkında kısa
bilgi verecek olursak;
1- Barkod taramasının yapıldığı “Tarama Ekranı” bölümü.

Şekil 4. İz Miktarda Glutenli Ürün Ekranı.

Şekil 1. Barkod Tarama Ekranı.
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Şekil 8. Diyet Ekranı.

Şekil 5. Veri tabanında Kayıtlı Olmayan Ürün Ekranları.

4-

Çölyak hastaları ile ilgili ulusal ve yerel
haberle birlikte resmi gazete, TBMM bildirgesi…gibi yasal süreçler hakkında kullanıcıları bilgilendiren “Yasal Bilgi Ekranı” bölümü.

Şekil 6. Yeni Ürün Kaydı Sonrası Ekranı.

2-

Çölyak hastalığı ve gluten ile ilgili sık sorulan sorulara uzman hekimler tarafından
cevap verilen “Soru&Cevap Ekranı” bölümü.

Şekil 9. Yasal Bilgi Ekranı.

5- Uygulama veri tabanı ve bilgi akışının nasıl sağlandığı, elde edilen verilere nasıl
ulaşıldığı ve uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlayan kişilere anatomik veya
fizyolojik olumsuz bir olay karşısında herhangi bir sorumluluk kabul edilmediğine
dair bilgilendirmelerin yapıldığı “Kullanıcı
Bilgi Ekranı” bölümü.

Şekil 7. Soru&Cevap Ekranı.

3- Uygulamamızın ilerleyen aşamaları için
tasarlanan ve çölyak hastalarına ait uzman
bir diyetisten tarafından hazırlanacak olan
özel beslenme ve diyet programlarının olacağı “Diyet Ekranı” bölümü.

Şekil 10. Kullanıcı Bilgi Ekranı.

415

27-29 Ekim 2016

IC Hotel Santai Family Resort, Antalya

Biyoinformatik 2
IV.

3. Gün / 29 Ekim 2016, Cumartesi
SONUÇLAR VE YORUM

Glutenless uygulaması IOS veri tabanında çölyak
Hastalığına sahip bireylerin istedikleri gibi kullanabileceği ve tüketimini rahatlıkla yapabilecekleri ilaç
ve gıda ürünlerinin içeriğinde gluten olup olmadığı
bilgisini sorgulatabildikleri ilk ve tek uygulamadır.
Uygulamanın dilinin Türkçe olması da ülkemizde bu tarz bir IOS uygulaması olarak yine ilk sıradaki yerini almıştır.
Ayrıca gıda ürünlerinin yanında ilaç sektörü
hakkında gluten bilgisi veren tek mobil uygulama
Glutenless uygulamasıdır.
Bu uygulama ile ülkemizde çölyak hastalığına
sahip bireylerin ilaç ve gıda ürünlerinin tüketimini
daha rahat yapması sağlanmaya çalışılmıştır.
Uygulamanın üretici ve çölyak Hastaları tarafından ilaç veya gıda ürünlerine ait bilgi eklemesi
durumunda veritabanının daha da geliştirilerek
sistemin Türkiye’de bulunan tüm ilaç ve gıda ürünlerini kapsaması mümkün olacaktır.
Uygulama içerisinde zamanla eklenecek ve güncellenecek birçok kısım olup ana hedef öncelikle
çölyak hastaları başta olmak üzere uygulamayı gıda
ürünlerine allerjenlik gösteren tüm hastalara yönelik daha geniş bir platforma taşımaktır.
V.
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