




Analitik ve Teknoloji A.Ş.

Akıllı Teknolojiler 
üretir - uygular - projelendirir

Tarihsel derinliğe sahip büyük veri kullanır.
Geçmişteki desenleri ve değişimleri görünür kılar.
Biriktirilen verinin amaçlana değere dönüşümünü sağlar.

Makine öğrenmesi algoritmaları üretir
Karar alma desteği sağlar ve uygulama 
tavsiyesi üretir. Kendini yeniler.

Akademi
Akademik tabanlı bir yapıda çalışır.
İşe özel alan bilgisi ile modelleme, kurgulama ve 
uygulama aşamalarını bilinen en iyi tekniklerle 
gerçekleştirir.
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Şu ana kadar neler yaptık ?

İstanbul Trafik Otoritmi

İstanbul içinde 4084 km’lik bir karayolu ağını izliyoruz.

Kullandığımız verinin tarihsel derinliği son 5 yıla uzanıyor.

İçin kent içi hareketlilik
kabiliyeti
ritmi
rejimi

Tüm zamanlar
Tüm yönler

Tüm konumlar

½ milyon adet aracın GPS izlerini kesintisiz takip ediyoruz.

Ne sağlıyoruz ?

Ne işe yarıyor ?

Trafiğe bağlı emisyon hacmini azaltır, kontrol 
altında tutulmasını sağlar.

Trafik yoğunluğuna bağlı zaman ve enerji 
kaybının düşürülmesini sağlar.

Kentsel donatı ve hareket dokusunun 
bilinirliğini artırır, erişilebilir kılar.



BASINDA OTORİTİM
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Şu ana kadar neler yaptık ?

Kişiselleştirilebilir Trafik Otoritmi

Belirlediğiniz başlangıç ve varış noktaları arasındaki 
hareketlilik kabiliyetini görünür kılabilirsiniz.

Önceden ve doğru seçimlerle hareket kabiliyetinizi 
artırabilir, zaman ve enerji kayıplarınızı azaltabilirsiniz.

Trafiğe bağlı gürültü ve çevre kirliliğini denetleyebilirsiniz.

Hareketlilik performansınızdaki değişimleri zamanlara, 
yönlere ve konumlara göre karşılaştırabilirsiniz.
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Şu ana kadar neler yaptık ?

Bir konumun ve çevresindeki bölgenin
sağladığı hareketlilik kabiliyetini ölçer,
sayısallaştırır.

Farklı durumlar ve farklı zaman
dilimleri için 0 ile 1 arasında
değerler oluşturur.

Aynı sürede daha fazla alana
erişilebilecek en iyi zaman ve en
iyi yönlerin bilinmesini sağlar.

Trafikteki akışışındaki değişimlere göre 
iki konum arasındaki ulaşım süresini 
tarihsel derinlikte ve kümülatif olarak 
hesaplar.

API

API

API



Analitik ve Teknoloji A.Ş.

Şu ana kadar neler yaptık ?

Görselleştirme ve Raporlama
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Kime Ne Sağlıyor ?

Özel İşletmeler

Operasyonel hareketlilik kabiliyetinin
artırılması

Ulaşım maliyetlerinin ve kayıplarının
azaltılması Yer seçimi

Zaman seçimi
Yön seçimi

Rekabet avantajı
sağlanması

ÖĞRENEN
Yenilenebilir
Kişiselleştirilebilir

Farklılaştırılabilir

Yeni kazanç
üretilmesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR
Dinamik Fiyatlama

Ölçek ekonomisi
koşulları

Yenilenebilir
Çoğaltılabilir

Ölçme / değerlendirme

İzleme / düzenleme
görselleştirme

raporlama

DİNAMİK

AKILLI

Daha fazla 
müşteriye

Daha fazla 
bayiye

Daha fazla 
stratejik 
konuma

En iyi reklam 
zamanları
konumları

En iyi kampanya 
zamanları
konumları

En düşük 
değişim maliyeti

Sıfıra yakın 
değişken 

maliyet
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Kime Ne Sağlıyor ?

Kamu Kurumları

Kentiçi hareketlilik kabiliyetinin
artırılması

Ölçme
İzleme
Görselleştirme

Raporlama

Lojistik faaliyetlerde verimliliğin
artırılması

Yer seçimi
Zaman seçimi
Yön seçimi

Akıllı şehir teknolojilerinin
oluşturulması

Akıllı Hareketlilik
Akıllı Yardım
Akıllı Turizm

Akıllı Haritalar

Büyük Veri ve Analitik yeteneğinin
kazanılması Büyük Veri Analizi

Kişiselleştirilebilirlik
Çoğaltılabilirlik

Yenilenebilirlik
İzlenebilirlik

Dinamik 
ölçme/değerlendirme

Trafiğe bağlı çevre kirliliğinin
denetlenmesi , azaltılması

Ölçme
İzleme
Görselleştirme

Raporlama

Düşük Emisyon
Bölgelerinin

oluşturulması
Trafik sevk ve 

yönetim 
tavsiyelerinin 

üretilmesi

Kent 
olanaklarının 

bilinirliğinin
ve 

erişilebilirliğinin
artırılması

En düşük işlem 
maliyeti

Sıfıra yakın 
değişken 

maliyet
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Nasıl Çalışıyoruz



Zaman, iki konum arasındaki en uzun mesafedir.
Tennessee Williams, 1944

trafipper.com


