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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

DERİN ÖĞRENME (DEEP LEARNING)

kdnuggets.com

Yapay Zeka(AI), hakkında yeni bir makale
veya haber okumadığımız bir gün yok gibi.
Elon Musk, Bill Gates gibi isimlerin skeptik
yaklaştığı bu konuda yapılan haberlerin
bazıları abartı veya yanıltıcı içeriklere
sahip olabiliyor.
Makine öğrenmesi, derin öğrenmesi ise
artık oldukça bilinmeye başlanan ya da en
azından kulağa tanıdık gelen kavramlar. İşin
biraz da pazarlama kısmı devreye girince
şirketler bu terimleri kullanmayı gerçekten
seviyor.
Bununla
ilgili
RapidMiner
CEO’sunun sözü “ Eminim ki birileri her
seferinde lineer regresyona yapay zeka
diyerek pazarlamaya çalıştıklarında Gauss
mezarında ters dönüyordur.” buraya
gerçekten uyuyor diyebiliriz. Bu alanlarda
kullanılan
matematiksel
yaklaşımlar,
algoritmalar insan hayatında yeni olmasa
da bunlar için gerekli işlemci gücüne
uygun maliyetlerle sahip olmaya yeni
başladık diyebiliriz. Bugün de bir şekilde
duyduğumuz veya okuduğumuz derin
öğrenme (deep learning) kavramına biraz
daha yakından bakalım, kısaca beraber
inceleyelim dedik.
Yapay
zeka
bilgisayarların
insan
hareketlerini taklit etmesini sağlayan tüm
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tekniklerin toplamı diyebiliriz. Makine
öğrenmesi ise bu yapay zeka tekniklerinin
alt kümesi olarak, istatiksel metodlar
ve algoritmalar kullanan, deneyimle
birlikte öğrenen teknikler bütünü olarak
adlandırmak mümkün. Derin öğrenme ise
makine öğrenmesi tekniklerinden biri olan
Yapay Sinir Ağları’nın (ANN) çok katmanlı
ve halidir diyebiliriz.

nvidia.com

Yapay Sinir ağları verilen değişken
bilgileri girdi katmanında tanımlanarak
hidden layer denilen ağırlıklandırılmış
fonksiyonlarında tekrar ağırlıklandırılarak
en son çıktı katmanındaki genelde bir
aktivasyon
fonksiyonundan
geçerek
ortaya bir sonuç olasılığı veren teknik
olarak
tanımlanır. Giriş katmanında
elimizde ki problem için tanım verileri ve
çıkışta ise istediğimiz sonucun olasalığını
elde etmemizi böylece sağlar.

curiousily.com
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

DERİN ÖĞRENME (DEEP LEARNING)

Örneğin her seferinde gerekli özellikleri
girilen bir evin satış fiyatı tahmini yapan
bir sistem kurmak istiyoruz. Bunun
için; öncelikle yatak odası, metrekare,
bulunduğu
semt
gibi
özellikleri
girdiğimizde gizli katman denilen kısımda
bu özelliklerin her biri puanlanarak
çıktı fonksiyonuna girerler. Bu gizli
katmanda gerçekleşen fonksiyonları tam
olarak bilemeyiz çünkü her iterasyonda
oluşturulan program bu fonksiyonları
ve ağırlıkları değiştirebilir. zingat.com
internet sitesindeki ev değeri hesaplaması
için çalışan uygulamanın arkasında da
benzeri bir algoritma yapılanması vardır.
Bu uygulamayı zingat.com web sitesine
girerek “evinizin değerini öğrenin”
kısmından deneyebilirsiniz.

Derin öğrenmenin farkı ise bizim
girerken belirlediğimiz bu özelliklerin
kendisinin çıkarabilmesi ve daha fazla
gizli katmandan sayısı sayesinde daha
kompleks problemleri çözebilmesidir. Bu
yüzden görsel tanıma, Google Assistant
yada Apple’ın Siri’si gibi uygulamalarda
ses algılama, yazı madenciliği gibi
uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Normalde
bir
aracı
görselinden
tanımlamasını istediğimiz bir sistem
geliştirecek olsak arabaların özelliklerini
tek tek belirtmemiz ve elimizdeki veriler ile
sistemi buna göre eğitmemiz gerekecekti.
Ancak Derin öğrenmede bunu yapmamıza
gerek kalmadan verilen veri setinde ki
(örneğin çeşitli arabaların görsellerinden
oluşan bir veri seti düşünebiliriz) değişen
örüntüleri de her katmanda dikkate alarak
genel özelliklerini kendisi çıkarabilen bir
sistem kurabiliriz. Böylece geliştirdiğimiz
uygulamaya yeni bir araba resmi
yüklediğimizde bunun belirli bir olasılıkla
marka, model bilgilerini veya görselin
araba olup olmadığının bize söyleyebilir.

nvidia.com

deeplearning.ai

Derin öğrenme 2000’lerin sonrasından
beri hayatımızda olsada artan işlemci
gücü ve maliyetlerin azalması ile bu tip
karmaşık problemler daha kolay çözülür
hale geldi diyebiliriz.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

OTOMOTİVDE DERİN ÖĞRENME
Derin öğrenme, geçtiğimiz yıllarda
otomotiv sektöründe de oldukça önemli
bir yere sahip olmaya başladı. Sürücüsüz
araç fikri otomotiv dünyasındaki payını
arttıran derin öğrenme, aracın çevresini
anlaması ve buna göre hareket edebilmesi
için kullanılan yazılımların temel mantığını
oluşturuyor.
Aracın
sürücüsüz
olarak
hareket
edebilmesi için objeleri tanıması ve
bunları birbirinden ayırt edebilmesi
gerekiyor. Obje tanıma için de görüntü
işleme teknolojileri kullanılıyor. Görüntü
işlemenin birçok yolu var, ancak derin
öğrenme ile görüntü işleme bu yollardan
en hızlı ve doğru sonuç vereni. Bu
nedenle sürücüsüz araçlarda kullanılan
görüntü işleme teknolojisi derin öğrenme
yazılımları üzerine kurulmuş durumda.

youtube.com

Sürücüsüz araçlar, çevresinde bulunan
nesneleri farklı renkler ile tanımlıyor.
Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi
gökyüzü gri renk iken arabalar koyu mavi
ve bisikletler açık mavi ile tanımlanmış. Bu
tanımlama sayesinde karmaşık görüntüler
basit ve anlaşılabilir hale getiriliyor.
Sürücüsüz araçlarda kullanılan derin
öğrenme yazılımlarının karşılaştığı bir zorluk
da görüntünün sürekli ve çok hızlı bir şekilde
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gelmesi. Görüntünün gelir gelmez işlenmesi
ve sonuçlarının çıkarılması gerektiği için
yazılım çok hızlı çalışmak zorunda. Aksi
takdirde bir saniyelik gecikme bile çok ağır
kazalar ile sonuçlanabilir.

richardvanhooijdonk.com

Yazılımın daha hızlı çalışabilmesi amacıyla
sürücüsüz araçların üzerine özel olarak
geliştirilmiş ve sadece derin öğrenme
yazılımını çalıştıracak kendi işlemcisi olan
kartlar yerleştirilmiş durumda. NVDIA
markası şu anda bu kartların geliştirilmesi
konusunda lider konumda bulunuyor.
Sürücüsüz araçlarda güvenlik, kuşkusuz
en önemli konu. Nadir de olsa sürücüsüz
araçların kaza yaptığı haberlerine rastlıyoruz
ancak sürücüsüz araçlar gelişimine tüm
hızıyla devam ediyor. Derin öğrenme
teknolojilerinin de aynı hızla geliştiğini göz
önünde bulundurursak güvenliğimizi gönül
rahatlığıyla teslim edebiliriz.
Sürücüsüz araçlar henüz tam olarak
hayatımıza girebilmiş olmasalar da kısa
sürede bunu başaracaklarına şüphe yok.
Uzun bir yolda şahsi aracımızın içerisinde
kitabımızı açıp okuyarak konforlu bir
şekilde yolculuk ettiğimiz günleri dört gözle
bekliyoruz.

INNOTECH I EKİM

OTOMOTİV DÜNYASI

ARAÇ GÖVDELERİ BATARYA OLUYOR
Otomotiv dünyası her geçen gün elektrikli
araçlara yatırımlarını arttırıyor. Yakın
bir gelecekte içten yanmalı motorların
kullanımının duracak olması bu konuda
çalışmaları arttırıyor. Elektrikli araçlar için
en önemli çalışma konusu;
Şarj:

engadget.com

Volvo, S80 serisinde bir prototip yaparak
bu sistemi denedi. Tavanı, kapıları, kaputu
bir bataryaya dönüştürdü. 130 km daha
fazla yol alabileceğini öngördü. Ayrıca
aracın ağırlığı %15 azaldı.
dorukozsahin.com

Şarj istasyonlarının henüz tam olarak
yaygınlaşmaması,
tüketicileri
menzil
konusunda
endişeye
düşürüyor.
Firmalarda özellikle tek bir şarj ile aracın
ne kadar gidebileceği üzerinde duruyor.
Batarya kapasiteleri ve boyutlarını belirli
seviyede arttırabilen, araç dinamiklerini
bozmak istemeyen şirketler farklı çözümler
üzerinde de çalışıyor.
Birkaç yıl önce başlayan çalışmaya göre
araştırmacılar, aracın gövdesini bataryaya
dönüştürebileceklerini söyledi. Yapılan
çalışmalarda karbon fiber hücrelerinin
doğru
yönlendirme
ile
bataryaya
dönüşebileceğini buldular. Karbon fiber
gövde tıpkı lityum iyon bir bataryaya
dönüşebilecek. Karbon fiber panellerin
arasında cam elyaf kullanarak birbirinden
izole karbon fiber katmanları ve hücreleri
oluşturuluyor. Bu sayede anot ve katot
oluşuyor. Ardından şarj edilerek bir
batarya gibi kullanılıyor.

Bu yapısal piller, geleneksek bataryalar
kadar verimli değil ancak bu piller yine de
yük taşıması sebebiyle sistemsel olarak
çok büyük kazançlar elde edilebileceği
öngörülüyor. Ayrıca bu bataryalar daha
düşük enerji yoğunluğu ve içinde herhangi
tehlikeli bir madde içermeyeceğinden
dolayı daha güvenli olabilir.

extremetech.com

Karbon fiber, çelikten daha güçlü ve hafif
olması avantaj sağlarken, karbon fiberlerin
yüksek maliyeti dolayısıyla şimdilik
kullanım için elverişli gibi gözükmüyor.
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OTOMOTİV DÜNYASI

FORD’DAN BAĞLI ARAÇLAR
Akıllı araç teknolojisi ile birçok yenilik ve
kolaylık hayatımıza giriyor. Bu teknoloji
sayesinde sürücü hataları sıfıra indirilmeye
çalışılıyor. Güvenli sürüş için araç üreticileri
teknolojiyi araçlara entegre ediyor. Özellikle
araçların cihazlar ve birbiri ile iletişimde
olduğu ‘Connected Car’ üzerinde duruluyor.
media.ford.com

car.harman.com

Google, BMW, Audi, Toyota gibi birçok firma
connected car üzerine çalışıyor. Nesnelerin
İnternetinden yararlanarak kullanıcıya trafik
durumu, hava durumu, alternatif yollar
gibi birçok veriyi sunuyor. Birbiriyle bağlı
araçların sağlayacağı en önemli yenilik ise
otonom araçların gelişimi olacak.
Son olarak Ford’un “Intersection Priority
Management” (Kavşak Önceliği Yönetimi)
adını verdiği, araçların birbiri ile bağlantılı
olduğu sistemde araçlar sürüş halindeyken
birbirinden sinyal alıp veriyor.
“V2V – araçtan araca iletişim” teknolojisi
kullanılıyor. Sistemini ‘daha az kırmızı ışık’
olarak tanıtıyor. Ford’un amacı bu sistemi
sürücülü araçlarda test ederek otonom araç
teknolojisinde kullanabilmek.
Ford’un verilerine göre; sıradan bir sürücü
her yıl 2 gününü kırmızı ışıklarda geçiriyor.
Kazaların %60’ı da kavşak noktalarında
gerçekleşiyor.
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Ford bu sistem sayesinde trafik akıcılığını
ve güvenliğini sağlamak istiyor. Sürücülere
dur kalk olmaksızın bir sürüş keyfi yaşatmak
istiyor. Araçların birbiri ile olan bağlantısı
sayesinde konum, hız ve yön bilgisine
göre kavşağa yaklaşan araçlara optimal hız
önerisinde bulunuyor. Bir araca yavaşlama
önerisi verilirken diğer araca hızlanması
öneriliyor.
Bu teknolojiyi Birleşik Krallık Autodrive
programının bir parçası olarak Milton
Keynes’in sokaklarında deniyor. Teknoloji,
kazaları önlemeye yardımcı olacak, acil
durum müdahale süresini kısaltmayı
amaçlıyor.

machinedesign

Araçların birbirine bağlı olması güvenli
sürüş açısından ne kadar önemli olsa da
bu durumun kısa sürede tüm araçlara
yayılması mümkün gözükmüyor. Ortak bir
platform üzerinden tüm araçların birbirine
bağlanması gerekiyor.
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FARPLAS’IN İÇİNDEN

FARPEDİA İLE RÖPORTAJ

2017 yılında Bodrum’da gerçekleştirilmiş
olan Farplas İç Girişimcilik Yarışması (FİGY)
3.sü Farpedia’nın ProjeLideri Filiz Çiğdem ile
ropörtaj gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür
ediyor ve girişimcilik serüveninde başarılar
diliyoruz.
Farpedia’yı hangi amaçla hayata geçirdiniz?
2017 FİGY için eğitim süreci geçirdik. Bu
süreç içerisinde benim düşüncelerimden
bir tanesi, Farplas Akademi olmasıydı.
Eğitim konularından biri, kurumsal imajdı.
Projeye böyle başladık ama gördük ki saha
çalışanlarının yetkinlik artışını sağlamak
daha doğru olacak, biz de bu konuya
yöneldik.

yaklaşık 200 dakikalık eğitim içeriğimiz
var.Öğrenme noktası, üretim aparatı ve
parça eğitimi videoları hazırladık. Parça
eğitiminde, müşteri tarafında yaşanacak
hataları görmek için Tofaş hattına gittik, bu
hatta bizim model hattımızdaki parçalardan
birini gözlemledik. Geri bildirimler almak
için sürekli Kurumsal İletişim, Üretim,
Kalite departmanlarıyla iletişimde kaldık
ve operatörler ile görüştük.Bu görüşmeler
sonucunda, eğitimleri düzenledik. T2’de yer
alan E32 ve E95 makineleri model alan olarak
belirlendi. Önümüzdeki hafta belirlenen
KPI’ların denemesi yapılacak ve 15 Aralık’ta
lansmanımızı gerçekleştireceğiz.

Süreç nasıl ilerledi?
FİGY 2017’de 3. olduk. Proje planı hazırladık
ve iş paketlerimizi oluşturduk. Kadromuzu
genişlettik, İnsan Kaynakları’ndan 2 kişi aldık.
Benchmark çalışmaları sonrasında, ekibe
Radyo Televizyon bölümünden stajyerler
aldık. Yönetim Kurulu’na sunumlar yaptık.
Ahu Hanım’ın destekleri ve networkleri
sayesinde projeyi geliştirdik. En büyük
avantajımız, eğitim içeriklerini kendimiz
oluşturmamızdı. Ücretsiz bir portal kullandık
ve modele ücretsiz LMS bulduk. Piyasada
bu işleri ajanslara yaptırıyorlardı, bize bu
konuda stajyerler destek oldu. Web sitemizi
de kendimiz yapalım dedik ancak bu efora
değmeyecekti. Bu zamanda bütçemiz
kısıtlıydı; ses kayıt cihazı, tablet, kamera gibi
ekipmanlara ihtiyacımız oldu. Minimum
maliyetle bir kamera edindik ve bu kamera
ile ilk ürünlerimizi ortaya çıkardık. Şu an,

Karşılaştığınız en zor durum neydi?
Ömer Bey “Madem iç girişimsiniz, kendi
eğitim videolarınızı ilk etapta kendiniz
hazırlayın.” Dedikten sonra biraz çaresiz
kaldık açıkçası. Ancak bu bizim kendimizi
geliştirmemizde çok büyük katkı sağladı.
Eğitimleri tabletlerde göstermemiz için
portala ihtiyacımız oldu, ücretli portalların
maliyeti çok yüksekti. Bu süreçte araştırmalar
yaparak, ücretsiz bir portal olduğunu
öğrendik. Kendimizi sürekli piyasa ile
kıyasladık. Üretimdeki modeli çıkartıp,
buraya uygun bir kıyafet yaptırdık. Her
firma çalışanlarını geliştirmek için eğitim
hazırlatıyor ama biz saha çalışanları için
hazırlanan bir teknik eğitim ile karşılaşmadık.
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FARPLAS’IN İÇİNDEN

FARPEDİA İLE RÖPORTAJ
Aynı zamanda girişimciler, personalarını iyi
tespit etsinler ve piyasayı iyi takip etsinler.
Hızlı olmaları çok önemli, doğru zamanda
destek almak için ilk ürün ortaya çıktığında
gidip sunmalılar çünkü sürekli geri bildirim
almak, sürekli geliştirir. Network inanılmaz
önemli; biz birçok B planını bu networkler
sayesinde
gerçekleştirebildik.
Ücretsiz
portalı bile network sayesinde bulduk. Eş,
dost, akraba herkesin bilgi ve birikimlerinden
faydalandık.
Farpedia içeriklerinde neleri göreceğiz?
Ben Farpedia’yı bir örümcek ağı olarak
değerlendiriyorum. Bir noktadan başlayan
ve şirkette her noktaya, her birime örümcek
ağı gibi yayılacak bir eğitim platformu
düşünün.
Nasıl bir çıktı bekliyorsunuz?
Özgüveni artmış, “ben de yapabilirim” diyen
saha çalışanları bekliyoruz. Set-up uzmanları
temel işlerine daha çok yoğunlaşacak,
“Know-How” bizde olacak.
Eğitim platformu oluştururken siz neler
öğrendiniz?
Videolu eğitim hazırlamanın eğitimini
alamayacağımızı öğrendim. Tamamen
tecrübe ile geliştirilebilecek bir iş aslında.
Girişimcilere
ne
bulunabilirsiniz?

gibi

Tabii ki öncelikle Farplas çalışanları. 2019
yılı ile birlikte de Farplas’ın yan sanayileri,
teknik liseler ve ana sanayilere ulaşmayı
hedefliyoruz.

önerilerde

Pes etmesinler. Ekip ve ekip çalışması
çok önemli. Doğru ekiple başlanırsa ve
herkesin bu işte sorumluluğu olursa, yüzde
50 başarmış oluyorsun. Pes etmeyeceksin,
her zaman bir B planın olacak. Standart
planların olmayacak, piyasanın durumuna
göre projende esnemeler yapabilmelisin.
12

Hedef kitleniz?

Zamandan mekandan bağımsız herkesin
ulaşabileceği bilgi paylaşımı platformu!
Ara, izle ve öğren!
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FARPLAS’IN İÇİNDEN

FARPLAS AGV PROJESİ
AGV’ler “automated guided vehicle” Türkçe
ismiyle “otomatik yönlendirmeli araçlar”,
1953 yılında fabrikalarda kullanılmak
amacı ile icat edildi. İlk versiyonu, öndeki
bir aracın, fabrika zeminine önceden
yerleştirilmiş olan metal ve geniş kabloları
takip ederek arkasına bağlanmış olan
araçları çektiği bir sistem şeklindeydi.
Günümüzde ise bu mantıkla çalışan
sistemler “endüktif yönlendirmeli AGV
sistemleri” olarak isimlendirilmekte.

AGV teknolojisinin gelişmesi ile bu
otomatik araçları birçok yöntem ile
hatta yere herhangi bir yol döşemeden
kontrol edebilir hale geldik. Dilerseniz
AGV yönlendirme sistemlerini yakından
inceleyelim.

Manyetik:
Yola döşenen şerit aynı zamanda mıknatıs
özelliğine sahiptir.
Optik:
Belirlenen bir renkte boyanan şerit yola
yerleştirilir ve AGV’nin bu rengi takip
etmesi sağlanır.
Çizgi İzlemeyen AGV’ler:
Lazer Yönlendirme:
Bu sistemde yola herhangi bir şerit
döşenmez. Yol kenarlarında AGV’nin
geçeceği bölgelere belirli aralıklarla lazer
reflektörler yerleştirilir. AGV, üzerinde
bulunan lazer tarayıcı ile bu reflektörleri
görerek anlık konumunu belirler.
Doğal Navigasyon:
AGV teknolojisinde bugüne kadar gelinmiş
en üst nokta doğal navigasyondur. Bu
teknolojide AGV yola veya reflektörelere
ihtiyaç duymadan kendi başına hareket
edebilir. AGV önce alanda gezinerek
haritasını çıkartır, sonrasında alanda
gezinirken
motorlarında
bulunan
encoder’lar ve AGV önüne yerleştirilmiş
alan tarayıcılar ile anlık konumunu belirler.

Çizgi İzleyen AGV’ler:
Çizgi izleyen AGV’ler çizgi tipine göre;
“Endüktif”, “Manyetik” ve “Optik” olmak
üzere 3’e ayrılır.
Endüktif:
Yola metal şerit döşenir. Genelde bu şerit
alüminyum bant veya metal sac’dan yapılır.
walkerscott.co
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FARPLAS’IN İÇİNDEN

FARPLAS AGV PROJESİ
Seçilen pilot bölge önümüzdeki aylarda
seriye geçmesi beklenen spoiler hattımız
oldu. Bu bölgede bitmiş ürünlerin sevkiyata
ve alt parçaların da yarı-mamül depodan
üretim hattına taşıması işlemleri AGV ile
gerçekleştirilecek.
doğal navigasyon

Bildiğiniz üzere T5 fabrikamızın yapımına
kısa süre içinde başlanacak. Yeni fabrikamızın
Endüstri 4.0 sürecine uygun, otomatik
sistemler ile donatılmış olarak inşa edilmesi
hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda
Kore’li bir firma ile anlaşılarak T5’in
bilgisayar ortamında simüle edilmesi ile
ilgili bir proje yürütüldü. Simülasyon projesi
sonunda 3 boyutlu modelleme ile yaratılan
yeni fabrikamız için üretim katında kasaların
taşınması için kullanılmak üzere 21 adet
AGV kullanılması öngörüldü. Bu öngörü
üzerine AGV sistemlerini anlamak ve bizim
için en doğru sisteme karar vermek adına
araştırma yürütülmesine karar verildi.
Böylece endüstri 4.0 kapsamında yer alan
AGV projemiz de başlamış oldu.
AGV projesi ilk olarak literatür araştırması
ile başladı. Sonrasında Arçelik’e bir
benchmark ziyaretinde bulunuldu. Daha
sonra Türkiye’de bulunan AGV üreticisi
firmalar araştırılarak bu firmalar ile
görüşüldü. Projenin devamında üretici
olmayan ama yurtdışında üretilen ürünlerin
Türkiye’de satışını gerçekleştiren firmalar
ile de görüşülerek toplamda 14 firma ile
görüşülmüş oldu.
Firma görüşmelerini takiben bizim için
yeni bir teknoloji olan AGV sistemlerini
deneyimlemenin önemli olacağına karar
verilerek bir pilot bölge seçilerek araçların
bu bölgede denenmesine karar verildi.
14

Birkaç farklı tipte AGV bu hatta sırasıyla
denenerek Farplas üretim hatları için en
uygun olan teknolojinin hangisi olduğuna
karar verilecek. Böylece yeni fabrikamız için
de doğru karar verdiğimize emin olmuş
olacağız.

çatallı

çekici

AGV denemelerinin 5 Kasım tarihinde
başlaması hedefleniyor. Sizler de bu tarihten
itibaren yeni hattımızı ziyaret edip AGV’leri
inceleme şansını bulabilirsiniz.
Amazon’un
depolarında
kullandığı
AGV sistemlerini görmek isterseniz,
telefonunuzla aşağıdaki QR kodu okutarak
videoya ulaşabilirsiniz.

INNOTECH I EKİM

TEKNO-HABER

SUBARU 293 ARACINI İMHA EDECEK
Subaru 293 adet 2019 model Ascent SUV
aracını imha etmeyi planlıyor.
Bir kodlama hatası ile araç üretimindeki
robotların B sütunundaki bazı kaynakları
atladığı tespit edildi. Araçlardaki bu hata
iskelet gücünün zayıflamasına ve kaza
anında da beklenmedik yaralanmalara
neden olabileceği konuşuluyor.
Bu hatanın 13-21 Temmuz arası montajı
yapılan araçlarda görüldüğü, fakat
tamamında
görülmediği
saptanmış.
Hata saptanan 293 adet aracın sadece
9 tanesinin satıldığı ve geri çağırılacağı
bildirildi. Subaru bu araçları onarmanın
mümkün olmadığını ve imha edileceğini
açıkladı. Araçları geri çağırma otomotiv
üreticileri tarafından yapılan zorunlu bir

webrazzi.com

durum, bazen binlerce araç geri çağrılıyor
ve üreticiler için büyük zararlara neden
oluyor. Subaru’nun ufak bir kodlama
hatası 293 aracına mâl oldu. Diğer yandan
hata tespit edilemeseydi belki daha
büyük zararlara neden olacaktı. Bütün
bunlar üretim teknolojilerinde yaşanacak
problemlerin ne denli önemli ve hassas
olduğunu bize gösteriyor.

HYPERLOOP TEST SÜRÜŞLERİ
Elon Musk, çılgın projesinde sona yaklaştı.
Taşımacılıkta kullanmak üzere yaptığı
Hyperloop’un test tünelinin 10 Aralık’ta
kullanılmaya başlanacağı açıklandı.
Hyperloop havası tamamen alınmış bir
tüp içinde mıknatıslar sayesinde hareket
edecek. Yerden 10 cm yüksekten hareket
edecek olan araç sürtünme kuvvetiyle
karşılaşmayacağı için 1000 km/h hızın
aşılması hedefleniyor. Planlanana göre
sistemin tamamı güneş enerjisi ile
çalışacak.
16 kişilik kapsüllerle ilk etapta Los
Angeles’ta hayata geçirilecek projede
yer altından tüneller kazıldı. Şehir içi
ulaşımında havaalanı ve şehir merkezi
arasında kullanılacak. Trafik sorununa

çözüm olması beklenen Hyperloop, toplu
taşıma sorununu da azaltmayı amaçlıyor.
10 Aralık’ta başlayacak olan test sürüşleri
ücretsiz olarak halkın hizmetine sunulacak.
Test sürüş hızı 250 km/h olacak.
2016 yılında yapılan 4.8 km uzunluğundaki
test platformundan sonra Nevada çölünde
yeni bir test platformunda testlere devam
ediliyor.
15
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WAYRAY
Otomotiv sektörü güvenli bir sürüş için
yeni tasarımlar, uygulamalar ve hesaplar
yapıyor. 2012 yılında kurulmuş İsviçre
merkezli WayRay şirketi, hologramik bir
sürüş sunuyor.

Önünüzdeki araç ile takip mesafenizin ne
kadar olması gerektiği ve fren yapmanız
gerektiğine dair uyarılar verebiliyor.

Geleceğin otomobilleri için araç içi
sistemleri geliştiren şirket, tüm araçlarda
kullanımı mümkün olan WayRay Navion, yol
bilgisi veren diğer uygulamalardan gelişmiş
gözüküyor.
WayRay Navion arabalardaki kilometre
paneli, benzin göstergesi, saat ya da anlık
sürati gösterebiliyor. Gözünüzü yoldan
ayırmadan tüm göstergeleri görebilmeniz,
kullanıcısının sürüş güvenliğini artırıyor.

Navigasyon kullanırken veya telefon
haritasını kullanarak riske ettiğimiz sürüş
güvenliği, bu küçük projektör sayesinde
ortadan kalkıyor. Rotayı belirleyip sizi
yönlendiren cihaz, yola oklarla rotanızı
çiziyor. Dönüş yapacağınız mesafeyi
anlık olarak ekranında gösteriyor. Akıllı
telefonunuzla birlikte çalışabilen cihaz
rotalarınızı kaydedebiliyor.
16

Gerçek zamanlı haritalama yapan cihaz,
yüksek güneş ışığında dahi görüntü
kalitesini kaybetmiyor.
Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan
WayRay Navion, yarış arabalarında kendi
tur zamanlarını gösteriyor. Önceki tura göre
geride kalırsanız, sanal bir araba camınıza
geliyor, virajlara giriş şekli ve hızını da
gösteriyor.

Bu teknoloji ile Porsche, Hyundai ve
JVCKenwood gibi firmalardan yatırım alan
şirket, her araca uygulanabilecek olması
sayesinde büyük avantaj yakalıyor. Araçların
standart donanımı haline gelebilecek bu
cihaz, büyük bir pazara erişebilir. Bu sürüş
deneyimini merakla bekliyoruz.

INNOTECH I EKİM
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ELİAS - DİL ÖĞRETEN ROBOT
21. yüzyılda her alanda olduğu gibi
eğitimde de değişiklikler olacağı, sıradan
tekniklerden uzaklaşılacağı su götürmez bir
gerçekti. Zamanla buna şahit oluyoruz. Dil
eğitimi konusunda vereceğimiz bir örnek ile
duruma bir bakış atalım.
Yabancı dil öğrenmek için geliştirilmiş birçok
mobil uygulama mevcut. Finlandiyalı yapay
zeka ve robotik firması Utelias Tecnologies’in
geliştirdiği “Elias” ise bu uygulamalardan
biraz farklı. Çünkü Elias İngilizce öğreten bir
robot!
NAO Robot (Softbank Robotics tarafından
geliştirilen
programlanabilir
robot
platformu) üzerine Utelias tarafından
geliştirilen yazılım ile çalışıyor.

Robotun davranışları pedagojik yaklaşım
ile şekillendirildi. Çocuklara dil öğrenmeleri
için eğlenceli, güvenli ve yanlış yapmaktan
korkmayacağı bir ortam yaratıyor. Onların
hislerini anlayabiliyor. Ortamı eğlendirmek
için öğretmenliği bırakıp, Gangnam Style
dansı da yapabiliyor.

Eğitim konusunda çalışmalar yürüten Utelias
Robotics’in okullarda matematik dersinde
yardımcı OVObot isminde bir robotu daha
bulunuyor.

eliasrobot.com

Robot tam 23 dili anlıyor ve konuşabiliyor,
yapay zekâ tabanlı yazılımı ile de
öğrencilerine bu dilleri öğretiyor. Elias 23
dil bilse de şimdilik deneme aşamasında
Fince, İngilizce ve Almanca öğretiyor. Elias
öğrencilerin ihtiyaçlarını anlıyor ve onları
öğrenmeye teşvik ediyor.

Elias hakkında TRT World kanalında
yayınlanan videoyu izlemek için QR Kodu
kullanabilir veya link’e tıklayabilirsiniz.

17

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.
ÖNERİLERİNİZ İÇİN:
innotech@farplas.com

