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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

otonom robotlar
Robot dediğimizde aklımıza ilk olarak
otonom olarak hareket edebilen, mekanik
bir yapı geliyor.
Amerikan
Robot
Enstitüsü’nün
yaptığı tanıma göre; “Robot: yeniden
programlanabilen; maddeleri , parçaları,
aletleri,
programlanmış
hareketlerle
yapılacak işe göre taşıyan veya işleyen
çok fonksiyonlu makinelerdir.”
İlk defa robot kelimesini kullanan, Çek
yazar Karel Capek, 25 Ocak 1921 tarihinde
ilk sahnelenişi gerçekleştirilen oyununda,
bir fabrikanın
sentetik materyal
kullanarak, insanlara hizmet etmesi için
yapay insanlar üretiyor. Bu yapay insanlara
da “robot” ismini veriyor.
Robotlar genellikle hareket kabiliyetine
göre sınıflandırılıyor. Çalışma alanlarına
göre çeşitli boyutlar ve şekillerde üretilen
robotlar, 40’tan fazla farklı alanda
kullanılmaya devam ediliyor.
Robotlar ilk olarak endüstriyel amaçlı
ve insanlar için riskli olan alanlarda
kullanılıyordu. Her geçen gün kullanım
alanları artıyor. Ev temizliğinden eğlence
sektörüne, ameliyatlardan askeri alanda
mayın taramasına kadar kullanılıyor. Mars
yüzeyinde yapılan çalışmalar için dahi
otonom robotlar kullanılmakta.

itmsecurity.com
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Bir çitadan daha hızlı koşabilen ‘Wildcat’,
bir sinek boyutlarında ve uçabilen
‘Robobee’ ve geçtiğimiz yıl dünya
vatandaşı olan tıpkı bir insana benzeyen
Robot Sophia. Robotik dünyasının hızını
ve biz insanların hayatında ne kadar yer
bulunduğunun göstergesi oluyor.

haberturk.com

Filmlere konu olan ve korkularımız
içinde yer alan, robotların kendi kendine
öğrenmeleri ve karar verebilmesi için
birçok şirket çalışma yürütüyor. Ayrıca
robotların programlanmasının zor olması
da bu yöndeki çalışmaları yoğunlaştırıyor.
Robotlar her alanda insanların hayatına
entegre oluyor. Ülkeler ve şirketler
yatırımlarını ve planlarını robotlar üstüne
yapıyor. Eğitim alanına da dahil edilmek
istenen robotlar; ders anlatıyor ve
araştırma yapıyor. İş alanları değişiyor,
ihtiyaçlar farklılaşıyor. Geleceği tasarlarken
insanların da bu sürece alışması
isteniyor. Nasıl ki Endüstri 4.0, üretim
için kullanılıyorsa bugün “Toplum 5.0” da
toplumu dijital dönüşüme yani robotlarla
birlikte çalışacağımız günlere hazırlıyor.
Bu gücü doğru yönetmek gerektiğine
vurgu yapıyor.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

üretimde otonom robotlar
Üretimde robot kullanımı her geçen gün
artış gösteriyor. Endüstri 4.0 ile birlikte
birbirinden haberdar makinelerin birlikte
çalışması, robotların her geçen gün
önemini arttırıyor. IFR verilerine göre, 2010
yılından itibaren endüstriyel robotların
stoğu her yıl %10’luk artış gösteriyor.
Türkiye’de endüstriyel robotların büyük
bir çoğunluğu otomotiv sektöründe
kullanılıyor. Daha hızlı ve hatasız bir üretim
için tercih edilen robotlar, kesintisiz bir
üretim gerçekleştirebiliyor.

İş birlikçi (collaborative) ve Robot
kelimelerinin
birleşmesinden
oluşan
Cobot, 10 yıllık bir geçmişe sahip.
Robotlardan en önemli farkı insanlarla
etkileşim kurabiliyor. İnsanlarla birlikte
veya uzaktan kontrol edilebilir şekilde
kolayca çalışabilme özelliğine sahip.

bitport.hu

stendustri.com

Endüstri robotları insanlar için tehlikeli
veya çok ince şekilde görülmesi gereken
işlerde kullanılmak üzere tasarlanıyor.
Farklı hatlarda ve işlerde çalışması için
programlanabilen
klasik
endüstriyel
robotlar, insanlarla birlikte çalışamıyor.
Yaptıkları hareketlerin keskin olması,
insanlar için yaralanma riski oluşturuyor.
Klasik robotların programlaması da zor
olduğu için bağlı olduğu hat dışında
çalışmaları zor oluyor.

elektroport.com

Çok yönlü çalışmaya elverişli olan
Cobotlar, vidalama, zımparalama, almabırakma, kaynak, paketleme ve birçok iş
için kullanılabiliyor.
Yüksek
hassasiyete
sahip
kolları
sayesinde uzman birisi olmadan kolayca
programlanabiliyor. İnsanlar yapılacak işi
Cobot’un kollarını oynatarak gösteriyor
ve Cobot onun için kolay olan bu öğrenme
ile çalışmaya devam ediyor. Bu özelliği
sayesinde Cobot, farklı hatlara kolayca
entegre olabiliyor.
İnsan-Cobot işbirliğinin tek başına çalışan
robot ya da insandan çok daha etkili
olduğu tespit edilmiştir. Bu yüksek verim
ve yatırımın geri dönüşünün hızlı olması,
kapladığı alan sayesinde maliyetlerin
azalması üretim için iyi bir fırsat olarak
değerlendiriliyor.
Cobotların bu özellikleri sayesinde
insanların daha yaratıcı olabileceği
noktalara dokunabileceği öngörülüyor.
Kim bilir belki yakında bir Cobot ile
çalışabiliriz.
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OTOMOTİV DÜNYASI

LEXUS YAN AYNALARI TARİHE GÖMDÜ

newatlas.com

Japon otomobil markası Lexus, geçtiğimiz
günlerde 2019 model Lexus ES sedan
araçlarda cam yan aynalar yerine kamera
kullanacağını duyurdu. Yıllardır bir çok
konsept araçta dijitalleşmiş aynaları
görmekteyiz. Şimdilik sadece Japonya’da
satışa sunulacak olan Lexus ES ile bu
teknoloji ilk defa gerkçek bir aracın üzerinde
kullanılmış olacak.

Aracın iç kısmında sağ ve sol tarafta
birer tane olmak üzere, kameralardaki
görüntülerin
sürücüye
aktarılmasını
sağlamak için konumlandırılmış iki adet
ekran bulunuyor. Bu ekranlarda, görüntünün
haricinde yaklaşan araçlar hakkında bilgi ve
uyarılar da bulunuyor. Örneğin sol şeritte
giden bir aracın önüne geçmek isterseniz,
ekranda bu aracın görüntüsü yeşil’e
döndükten sonra hamlenizi güvenli bir
şekilde yapabiliyorsunuz.

digitaltrends.com

Lexus ES’nin yan kameraları, sürücülere
geri park işlemlerinde ekranlardaki tehlikeli
alanları göstererek park desteği de sağlıyor.
Park esnasındaki bir başka avantajı ise kör
noktaları ciddi oranda azaltıyor olması.
newatlas.com

Kafanızda birçok soru işareti oluştuğuna
eminiz, şimdi dilerseniz gelin bu teknolojiyi
yakından inceleyelim.
Aracın iki yanına alışık olduğumuz
klasik yan aynaların yerine yine benzer
şekilde konumlandırılmış olan kameralar
yerleştirilmiş. Aynalardan farklı olarak
kameraların ilk göze çarpan özelliği, çok
daha ince olmaları. Bu sayede sürücüye
aynanın büyüklüğünden dolayı göremediği
alanları da görme imkanı tanıyor.
8
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Yandaki
QR
kodu
kullanarak Lexus ES’nin
videosuna ulaşabilirsiniz.

INNOTECH I EYLÜL

OTOMOTİV DÜNYASI

GELECEĞİN BMW’Sİ İNEXT
BMW, yakın zamanda 2021 yılı için
tasarlanan elektrikli konsept SUV’u Vision
iNext’ i tanıttı. Araç, benzersiz görünüşü
ve farklı iç dizaynı ile beğenileri toplamaya
devam ediyor.

bmwgroup.com

bmwgroup.com

iNEXT’in en çok göze çarpan özelliği ise
araç içinde müzik sistemini veya klimaları
yönetmek için düğme ve kontrol panellerinin
bulunmaması. BMW, aracın bu özelliğini
“Shy Tech” olarak tanıtıyor. Kontrol için
algılayıcılar, kumaşların ve ahşapların altına

Ön konsol olabildiğince basit tasarlanmış
iki adet ekrandan ve direksiyondan ibaret.
Araç pedalları bile olabildiğince sade
tasarlanmış. Bu sayede sürücü ve yolculara
daha fazla konfor ve alan oluşturulmak
amaçlanıyor.

bmwgroup.com

bmwgroup.com

yerleştirilmiş durumda. İlk bakışta görünür
olmayan işaretçiler, sürücü veya yolcu
tarafından istenilen zamanda görünür hale
getirilebiliyor. Utangaç teknoloji özelliği iç
dizaynda sadeliği artırmış.

Araç aynı zamanda otonom sürüş
özelliğine sahip olacak. BMW, bu araçta
en yüksek otonomluk seviyesi olan seviye
5’i hedefliyor. BMW sadece kendi aracı
için değil bütün otomotiv endüstrisi için
ikinci jenerasyon otonom sürüş sistemini
oluşturmak için Fiat Crysler Automobiles,
Magna International, Intel ve Mobileye ile
birlikte 2021 yılında sistemi piyasaya sürmek
hedefiyle çalışıyor.
iNEXT’in
videosuna
yandaki QR koddan
ulaşabilirisniz.
9
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OTOMOTİVDE KOMPOZİT GERİ DÖNÜŞÜMÜ

compositesworld.com

Otomotiv sektöründe geri dönüşüm; hem
kanunların getirdiği bazı yükümlülükler
hem, maliyet açısından faydalar ve çevreye
olan olumlu katkısı dolayısıyla oldukça
önemli bir yer tutuyor.
Avrupa Birliği’nin hurda araçlar kanuna(ELV
Directive) göre hurdaya ayrılan bir aracın
%85’inin geri dönüştürülmesi gerekiyor.
Özellikle araçlarda kullanılan metal,
elektronik komponentler ve plastiklerin
geri dönüşümü büyük oranda başarı ile
sağlanırken fiber katkılı plastiklerin ve
kompozitlerin geri dönüşümü aynı oranda
sağlanamıyor.

mekanik özelliklerinde meydana gelen
düşüşte geri dönüştürülmüş FRP otomobil
üreticilerini katma değeri ve fonksiyonelliği
düşük, yüzey kalitesinin görece önemli
olmadığı
otomobil
parçalarında
kullanmaya itiyor.Ancak araçların CO2
emisyonu ve yakıt tüketimi ile ilgili artan
regülasyon düzenlemeleri ve bu sınırların
düşürülmesi, araç hafifletme konusunun
önemini otomobil üreticileri için arttırıyor.
Bunun üzerine araçlarda kullanılan metal
parçaların kompozitler ile yer değiştirmesi
ile OEM’lerin kompozit kullanımının
artacağı bir gerçek. Ayrıca kompozitlerin
diğer kullanılan metal vb. malzemelere
göre neredeyse 10 kat daha pahalı olması
geri dönüşümün önemini arttırıyor.
2022 yılına kadar otomotiv sektöründe
kompozit ihtiyacının %40 artarak 45,630
metric-ton’a
ulaşacağı
öngürülürken,
bunun sonucunda ise kompozitlerin
özelliklerini koruyarak geri dönüştürülmesi
ve yeniden araçlarda kullanılabilmesi
hammadde üreticileri, araştırma enstitüleri
veya otomobil üreticilerinin gündeminde.
Kapalı çevrimde dönmesi gereken ve farklı
malzemelerden oluşan kompozitlerin ayrı
ayrı malzemeler şeklinde geri dönüşümü
oldukça önemli. Şu anda geliştirilen
sistemler ise pazarda yeterince yer bulacak
olgunlukta olmasa da sistemlerin yakın
zamanda bu noktaya ulaşması beklenmekte.

Composite Forecasts and Consulting

Araç hafifletme konusunda büyük yer tutan
fiber katkılı plastiklerin (Fiber-reinforced
Plastic, FRP), geri dönüşümü yapıldığında
fiber yapılarında oluşan bozukluklar ve
yüzey kalitesindeki düşüş, araçların tekrar iç
trim parçalarında veya görünen yüzeylerde
kullanılmasını güçleştirirken aynı zamanda
10

Araçtaki Kompozit Malzemeler
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FARPLAS’IN İÇİNDEN

FARPLAS’IN AB PROJESİ - MULTİCYCLE

MultiCyle Circular Economy

Farplas’ın Şubat 2018’te uluslararası bir
konsorsiyumla birlikte başvurduğu Avrupa
Birliği projesi, fonlanmaya hak kazandı.
MultiCycle - “Advanced & sustainable
recycling processes and value chains for
plastic-based multi-materials” adlı proje
ile geri dönüşümü oldukça zor olan çok
katmanlı termoplastik malzemeler ve fiber
katkılı plastiklerin geri dönüşümü için yeni
bir proses yaklaşımı, teknoloji geliştirilmesi
ve bunların endüstriyel olarak uygulanabilir
hale getirilmesi amaçlanıyor.
Konsorsiyum ortaklarından Fraunhofer’in
geliştirdiği kapalı çevrim CreaSolve
isimli yeni bir proses, geri dönüşüm
için kullanılacak. Geri dönüştürülmüş
malzemelerin paketleme ve otomotiv
sektöründe kullanımı amaçlanan projede
Farplas, geri dönüştürülmüş malzemelerden
parça üretecek.
Türkiye’den diğer bir partner olan Tofaş
ile birlikte endüstriyel kullanımını test
etmiş olacaklar. Böylece araç hafifletmede
kullanılan malzemelerdeki en önemli
problemlerden biri olan geri dönüşüm
alanında büyük bir adım atılmış olacak.

MultiCycle Value Chain

Farplas içinde malzeme teknolojilerinde
gelişen en son teknolojileri tüm Avrupa’dan
partnerlerin bilgi birikimi ile birlikte
takip etmesi, kuşkusuz büyük bir fayda
sağlayacak.

MultiCycle Proje Partnerleri

19 partnerin olduğu bu projede Avrupa’nın
bir çok ülkesinden üretim firmaları,
enstitüler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
yer alıyor. Farplas’ın teknoloji gelişimini
dünya standartlarında takip etmesine ve
uygulumasına katkı sağlayacak Avrupa
Birliği projeleri için Ar-Ge’nin şampiyonlar
ligi diyebiliriz.
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VERİ ANLAMLANDIRMA PROJESİ
İnovasyon
Departmanı’mız
tarafından
Endüstri 4.0 kapsamında yürütülmekte olan
Veri Anlamlandırma Projesi’nin temelleri
geçtiğimiz Temmuz ayında atılmıştı.
Ar-Ge, Üretim, Yalın Üretim, Bakım Onarım,
Proses Geliştirme, ve Bilgi Teknolojileri
bölüm mühendislerinden oluşan ekip ile
projemiz tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında ortama yerleştirilecek
olan kablosuz sensörler ile Endüstri 4.0
dönüşümünün ana konularından birisi
olan “Nesnelerin İnterneti” konusunda da
deneyim kazanılmış olacak.

Peki Nedir Bu Veri Anlamlandırma ?
Veri Anlamlandırma Projesi, esasında seçilen
bir enjeksiyon makinesinden -ki bu E117
numaralı makinemiz oluyor- parçaların
üretimi esnasında oluşan, basınç, sıcaklık,
hız vb. parametreleri(125 adet) alarak bu
parametreleri çıkan parçanın kalitesi ile
eşleştirmek ve sonrasında parça üretim
esnasındaki ortam nemi, sıcaklığı ve pompa
titreşimi verilerini de bu parametrelere
ekleyerek
parçaların
kalitesindeki
değişiklikleri/hataları tüm bu verilere dayalı
çalıştırılan makine öğrenmesi programı ile
tahminlemek amacıyla oluşturulmuş bir
projedir.
Verilere
dayalı oluşturulan makine
öğrenmesi yazılımı, örneğin; bir parçada
çöküntü hatası olduğunu daha o parça
operatörün önüne gelmeden hatayı tahmin
edebilecek.
Daha önceki
sayılarımızda
makine
öğrenmesinden ve üretimdeki kullanım
alanlarından bahsetmiştik. Bu proje
Farplas’ın
kendi
makine
öğrenmesi
yazılımını geliştirerek “predictive quality”
alanındaki gelişimini sürdürmesine olanak
sağlayacak. Diğer dijital dönüşüm projeleri
için de veri analitiği ve makine öğrenmesi
kısmında alt yapı oluşturulmuş olacak.
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Belirlenen ortam ve makine parametrelerine
ek olarak projede termal kamera da
kullanılacak. Kalıp açıldığında parça yüzeyini
görebilecek şekilde makinenin üzerinde
yerleştirilecek olan otonom termal kamera
ile parça yüzeyindeki sıcaklıklar sürekli
olarak ölçülüp kaydedilecek. Bu termal
kamera ile, gerek görülmesi halinde parçalar
belirli sıcaklık aralığının dışına çıktığında
alarm verilmesi de sağlanabilecek.
Bu Güne Kadar Yapılanlar
Enjeksiyon makinelerinden uzaktan veri
alma işlemi öğrenildikten sonra seçilen E117
numaralı makineye bağlanılarak verilerin
sürekli akışı sağlandı. Bu sayede makine
başına gitmeden Farplas’ın herhangi bir
yerinde hatta uzaktan bağlantı ile makine
verilerine erişilebiliyor.
Ortam parametrelerinin alınması için
sensör ve termal kamera ile ilgili firmalar
ile görüşülerek firma seçimi yapıldı,
kurulum aşamasından sonra bu veriler de
alınabilecek.
Projenin planlandığı gibi başarı ile
sonuçlanmasını diliyor ve proje ekibine
kolaylıklar diliyoruz.

INNOTECH I EYLÜL

FARPLAS’IN İÇİNDEN

FİGY 2018
Bando, sosyal medya

Farplas kontrol fikstürlerini kendisi
üretecek. Hem de üç boyutlu yazıcılarla!!!
FİGY 2018’e katılacak girişim projelerinden
biri de CFHANE. Proje ekibi Fikret Altun
ve Levent Sipahi’den oluşuyor. İki kişilik
küçük bir ekip gibi görünüyor olsa
da arkasında yılların bilgi birikimini
barındırıyor. 19 yıldır Farplas’ta çalışan ve
deneyimlerini bu projeye aktaran Fikret
Altun şöyle ifade ediyor: “Girişimcilik
yarışmasının ilk toplantısı sırasında,
hayallerimin gerçekleşmesi için bir fırsat
olduğunu düşündüğüm an çalışmalarımı
hızlandırdım.3D printer ile kontrol
fikstürü üretimi çalışmalarının alt yapısını
oluşturmaya ve bilgi toplamaya başladım.
Bu işin Farplas’a değer katacağına
inanıyorum.”
CFHANE, üç boyutlu tasarımını yaptığı
kontrol
fikstürü
bloklarını
Alulon
(plastik&alüminyum)
malzemelerden
üretecek. Montajı sonrasında, fikstürlerin
ölçüm cihazlarında kontrolü yapılacak ve
raporlamaları bitiminde Farplas’ın kendi
üretimi CF’ler kullanılmaya başlanabilecek.
CFHANE ekibine yarışmada başarılar diliyor
ve Farplas’ı geleceğin teknolojilerinden
birisi ile tanıştırma fırsatları olduğu için de
destekliyoruz.

ile kurumsal hayatı
harmanlayacak!!!
Çalışanların şirketle ilgili
bilgileri
bulabileceği
ve birbiriyle iletişime
geçebileceği
mobil
bir platform olacak
Bando’nun, Ali Yılmaz, Aylin Noyangil
Aktaş Emre Önel, Gülizar Ermiş, Özgün
Akın, Özlem Yıldız ve Yasemen Arkan
Çardak’tan oluşan kalabalık bir ekibi var
Bando’nun barındırdığı birçok özellik var.
Çalışanlar, izin günlerini ve bordrolarını,
duyuruları
bu
uygulamadan
takip
edebilecek, anlık memnuniyetsizlik ve
şikayetlerini bildirebilecek, anketlere
katılım yapabilecekler ve günlük yemek
listelerini görüntüleyebilecekler. Ayrıca
sosyal gruplar kurarak şirket arkadaşları ile
etkinlikler düzenleyebilecekler ve bunlarla
ilgili paylaşımlar yapabilecekler.

Kurumsal hayatın dijitale döneceği ve
yakın gelecekte kendine yer arayacak olan
proje, FİGY 2018’de boy gösterecek. Ekibe
yarışmada başarılar diliyoruz.
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Box&Trace, otomotiv sektöründe lojistiğe
yenilik getirme peşinde!!!
Veriye dayalı lojistik yaklaşımını benimseyen
Box&Trace, ürün taşıma konusunda tüm
parçaları birleştirmek ve müşterilerine
bütünsel bir hizmet sunmak için kolları
sıvamış durumda.
Ali Yılmaz, Ece Mutluer Şimşek, Özgün Akın
ve Tuncer Özselçuk’un yer aldığı projede,
lojistiğin daha şeffaf olması ve kayıpların en
aza inmesi hedefleniyor.
Box&Trace, ana sanayi firmalar ve
tedarikçilerin lojistik kurguları ve üretim
dinamiklerine özel izlenebilirlik çözümleri
sunacak, elde edeceği verilerden değer
kayıplarını, hataları ve olası duruşları tespit
edecek.
Mevcutta
kullanılan
kasaları
izleme
platformuna entegre edecek Box&Trace,
gelecek projelerde ise taşıma kasalarını
tasarlayan, izleme platformuna entegre
bir şekilde üretimini yaptıran ve projeye
devrettikten sonra veri analizleri ile lojistik
süreçlerine mühendislik çözümleri getiren
bir şirket olacak. Kasaların sahibi konumunda
olacak Box&Trace, kiralama modeli ile
müşterilerine hizmet verecek. Böylece
üretim yapan şirketlerin kasa yatırımı
yapmalarının önüne geçebilecek. Birden
fazla projede ve müşteride kullanabilecek
tasarım çözümleriyle de maliyeti düşürecek.
Geleceğin yakıtı olarak nitelendirilen
veriye gereken önemi veren Box&Trace’e
yarışmada başarılar diliyoruz.
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Süpergöz

ekibi girişimcilik projesi için
herkesin gündemden bilgisi olacağı üzere
servislerde çocuk unutulması problemini
çözmeye yönelik bir çalışma üzerine yöneldi.
Problemin çocukları unutmaktan ziyade
ölümle sonuçlanan acı haberlere konu olması
da ekibe bu konuda sosyal sorumluluk
anlamında da itici kuvvet oluşturmuş. Çeşitli
yasal süreçler, yaptırımlar, yönetmelikler ile
çözüm için yeni yeni atılan adımlar mevcut.
Ancak detayına baktığımızda kontroller
üçüncü kişilere dayanıyor ya da bir takım
açık noktaları mevcut. Ekip de bu noktada
kontrolü kişi insiyatifine bırakmayan;
çocuğun sadece koltuktaki varlığını değil
araç içinde olup olmadığının kontrolünü ve
takibini sağlayabilecek bir teknoloji ile daha
efektif bir çözüm üzerinde ilerleyecek. RFID
teknolojisi ile hem örneklerine göre daha
uygun fiyatlı hem de optimum çözüm ile
çocuğun servise inip bindiğini takip edecek ve
interaktif olarak uygulama tabanında aileye
bilgi paylaşacak bir sistem geliştirmekte.
Çözümü zenginleştirerek çocuğun eve
yaklaştığını, okula ulaştığını,
servisten
indi ise okula giriş yapıp/yapmadığı gibi
detay verileri de aileye ulaştırarak günümüz
şartlarında uzun saatler ebeveynlerinden
uzak kalan çocuklarımız için bir güvenlik
kalkanı oluşturmak ve ailelerin huzurla
gündelik hayatlarına devam etmelerini
optimum fiyat ile sağlamış olacaklarını
belirtiyorlar. Böylesine güzel bir amaç için
yola çıkan Süper Göz ekibini tebrik ediyor
ve onlara başarılar diliyoruz.
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FİGY 2017 üçüncüsü Farpedia, kurumsal
öğrenme platformunu hayata geçirmek için
çalışmalarına hızla devam ediyor.
Farpedia, endüstriyel eğitim içeriklerini
dijital
ortama
geçirerek,
şirketlere
bilgi birikimlerini çalışanlarına kolayca
ulaşabileceği, zamandan ve mekândan
bağımsız bir platform sunuyor.
Saha çalışanlarına vereceği eğitimlerle onları
daha yetkin bir konuma getirmeyi planlıyor.
Saha çalışanları için üretim ile ilgili birçok
eğitim videosu hazırlıyor ve içerik havuzunu
genişletmeye devam ediyor.
Farplas’ın teknik hafızasını oluşturmak
için Farpedia’nın önemi büyük. Uzun
yıllar bu bilgi birikimi korumak için eğitim
platformunun şirketteki herkes tarafından
sahiplenmesi gerekiyor.
Gelecek sayımızda Farpedia ile bir röportaj
gerçekleştireceğimizi ve bir sene içinde
neler yaşandığını, nasıl ilerlediklerini
hangi zorlukları aştıklarını ve bu senenin
girişimcilerine ne gibi öğütleri olduğunu
sizlere aktaracağız.

Servis-im Taşımacılığın Modern ve Basit
Yorumu
Servis-im uygulaması; yolcu, servis şoförü,
servis firması ve işletmeler arasındaki
iletişimi
kolaylaştırmak
amacıyla
geliştirilmekte olan bir uygulamadır. Farklı
platformlar
kullanarak
haberleşmeye
çalışan sektör ve kullanıcılar, platformların
haberleşememesi veya kullanım zorlukları
karşısında, verimsizlik ve memnuniyetsizlik
gibi problemlerle karşılaşıyorlar. Yaklaşık bir
yıl önce bu problemi tanımlayan Servis-im
ekibi bu sorunu çözmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl bodrum gezisindeki FİGY2017
yarışmasında ikinciliğe layık görülen Servisim ekibi çalışmalarına devam ediyor. Ekip
uygulamayı 2019 yılında ilk sürümüyle
kullanıcı ile buluşturmayı planlıyor.
Merak edenler için sonraki sayılarımızda
Servisim ile ilgili daha detaylı bilgi
paylaşacağız. Taşımacılığın modern ve basit
yorumu Servisim’in bir an önce hayata
geçmesini dört gözle bekliyoruz.
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER
“Giyilebilir Teknoloji” terimi son zamanlarda
daha çok gündeme gelmesine rağmen,
hayatımızda yer etmeye başlaması III.
yüzyıldan itibaren gözlük kullanımı ile
başlamıştır. 16. yy’da Almanya’da Peter
Henlyayn’ın
icadı
olan
Nüremberg
yumurtasının keşfi ile evlerimizde kullanmış
olduğumuz saatler ceplere taşındı ve kol
saati icat edilene kadar kullanılmaya devam
etti.

tr.ruarrijoseph.com

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günümüzde
gözlükler ve saatler evrimleşerek temel
işlevlerinin yanında farklı birçok fonksiyonel
özelliğe sahip oldular.
Özellikle akıllı saatlerde Apple, akıllı
gözlüklerde de Google piyasaya sürdükleri
ürünlerle öne çıkan firmalardan olmuştur.
Akıllı saatler; kalp ritmini ölçerek olumsuz
bir durumda uyarmak, yürünen mesafeyi
ölçmek, uyku sürelerini hesaplamak
gibi fonksiyonlarıyla günlük hayatta
kullanabileceğimiz ve bugün çoğu insanın
kullandığı bir teknolojidir.
Akıllı gözlükler ise henüz günlük hayata
tam olarak girmemiş olmakla beraber
gelişmekte olan teknolojiyle gelecekte
doktorlar tarafından ameliyatlarda veya
teknik elemanlar tarafından uzaktan cihaz
ve makine bakımlarında kullanılabilir hale
gelecektir.
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Giyilebilir teknolojiler bunlarla da sınırlı kalmıyor
ve kalacak gibi de gözükmüyor.
Örneğin;
-Prototipleri yapılmış olan karşınızdaki yabancı
bir insanla kendi ana dilinizde konuşma imkanı
sağlayan kulaklık,

-Sporcuların performanslarını ölçmek ve takip
etmek için kullanılan sensörlü kıyafetler,
-Horlayan kişinin koluna titreşim şeklinde bir
uyarı göndererek uyandıran kol bandı (Sleep.
ai),
-Yakın zamanda prototipi yapılacak olan
diş içine yerleştirilen mikrofon ile telefonla
konuşma imkanı,

-Kolunuzu
dokunmatik
ekran
olarak
kullanmanıza olanak sağlayan projektör
özelliğine sahip bileklik
gibi teknolojiler
gelecek yıllarda hayatımızda yer alacakmış gibi
gözüküyor.
QR
Kodu
okutarak
giyilebilir
teknolojinin
tarihi hakkında daha çok
bilgi edinebilirsiniz
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HABERCİLİKTE AR TEKNOLOJİSİ
Her geçen gün gelişen teknoloji bizleri
şaşırtmaya devam ediyor. Teknolojinin
hızlı ritmi, hayatımızın farklı alanlarına
dokunuyor.
Dergimizin önceki sayılarında sizlere
bahsettiğimiz
“Artırılmış
Gerçeklik
Teknolojisi”, bugünlerde haber sunmak için
kullanılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 40’tan fazla
kişinin hayatını kaybetmesine neden olan
Florence Kasırgası günlerdir konuşuluyor.
The Weather Channel bu haberi artırılmış
gerçeklik ile sundu.
Fırtınanın sonuçlarını, yağış miktarını, suların
ne kadar yükselebileceği ve yükselirse ne
durumda olacağını o anı yaşarmış hissi
verircesine gözler önüne serdi. Nasıl bir etki
yaratacağını bu görüntülerle anlattılar.
Bir diğer bölümünde ise hortumun hızına
göre büyüklüğünü ve neler olabileceğini
artırılmış gerçeklikle sunuyor.

Hortumun oluştuğu ilk anda hızının ne
kadar olacağını ve olası sonuçları anlatırken,
direğin stüdyo içine düşüşünü simüle ettiler.

Ardından fırtınanın hızının her artışında
gerçekliği hissettiğiniz görüntüleri artırılmış
gerçekliğe bırakıyor.

Fırtınanın hızının 160 km/h üstüne
çıkabileceğini söylerken stüdyoya aniden
bir araç çakılıyor. Ve en sonunda bu
gerçekliği gözler önüne sermek için
stüdyonun tavanını uçuran sistem, habercilik
sektöründe artırılmış gerçeklik sonrası neler
olabileceğini gözler önüne seriyor.
Bu teknolojiyi oyun motoru olan Unreal
Engine ile hayata geçiriyorlar. Tabii ki bunun
yanında kamera sistemleri ve yeşil ekranda
bulunuyor.

Tabi ki bu görüntüler birer senaryo,
merkezden aldıkları bilgileri kısa sürede
işleyen kanal artırılmış gerçeklik teknolojisi
ile olası sonuçları ortaya koyuyor.
Bu teknoloji şimdilik
çok pahalı olsa da
şimdiden
habercilik
sektörünü değiştirecek
gibi gözüküyor. Haberi
izlemek isterseniz QR’ı
okutabilirsiniz.
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Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.
ÖNERİLERİNİZ İÇİN:
innotech@farplas.com

