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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

SİBER GÜVENLİK
Bilgisayarlar ve/veya bilgisayar ağları ile
doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı
olan sistemlere siber sistemler denir.
Şirket verileri ve kişisel verilerin bilgisayar
hafızalarında
saklanmaya
başladığı
zamandan itibaren, bu verilerin güvenliği
konusu da gündeme geldi. Günümüzde
ise dijitalleşmenin artış hızı ve cihazların
veri toplama kapasitelerindeki artıştan
dolayı siber güvenlik, en önemli
konulardan birisi halini aldı. Üretimde
dijitalleşme trendlerine baktığımızda da
siber güvenlik konusunu bir ana başlık
olarak görmekteyiz.
Mobil
cihazlarımızın
ve
internet
hesaplarımızın yaygınlaşmasıyla kişisel
veriler için siber tehtidler de arttı.
Son zamanlarda Facebook’ta yaşanan
skandallar da kişisel veriler için siber
güvenlik tehtidine önemli bir örnek.

www.everteam.com

Önceleri şirketlerin kendi bünyesinde
barındırdıkları sunucularda saklanabilen
bilgiler,
veri
boyutlarındaki
ve
çeşitliliğindeki
artıştan
ve
sunucu
kapasitelerindeki sınırlardan dolayı bir
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sorun haline geldi. Bu soruna çözüm
olarak da bulut teknolojileri geliştirildi.
Google, Amazon gibi bazı şirketler büyük
server odaları kurup diğer şirketlere veri
boyutu başına sunucularındaki yerleri
kiralamaya başladı. Kısa sürede veri
saklama maliyetlerini bir hayli düşüren bu
çözüm ile verilerin internet ortamından
aktarımını sağlanmasının ileride siber
güvenlik açısından bir sorun teşkil
edebileceği de düşünülüyor.
Evlerimizde ve iş yerlerimizde bulunan
cihazların birbirleri ile ve bizimle
haberleşmesi anlamına gelen nesnelerin
interneti ile de birçok verimiz toplanıyor
olacak. Haberleşme sırasında toplanan
verilerin güvenliği de sağlanmalı. Aksi
takdirde sosyal yaşamımızda yaptığımız
her aktivitenin başka kişilerin eline geçme
imkanı bulunuyor
Sağlık alanı da dijital dönüşüm yaşanan
alanlardan bir diğeri. Artık birçok
raporumuz dijital ortamda bulunuyor. Bu
bilgileri ele geçiren kötü niyetli bir kişinin
bu bilgileri aleyhimizde kullanması da söz
konusu.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

SİBER GÜVENLİK
Siber Güvenlik Nasıl Sağlanır?
Bahsedildiği gibi, siber güvenliğimizi
tehdit eden bir çok unsur bulunmaktadır.
Yazının bu kısmında siber güvenliğimizi
sağlamamız için yapmamız gerekenlerden
bahsedeceğiz.
Bireysel Kullanıcı ve Şirketler İçin:
Virüs Programları:
Hepimizin bildiği günümüzde mobil
cihazlarımıza
ve
bilgisayarlarımıza
yükleyebileceğimiz bir çok virüs programı
bulunmaktadır. Genelde bu programların
cihazları yavaşlattığından bahsedilir ve
programlar uzun süre kullanılmadan
cihazlardan silinir. Eğer kullandığımız
cihaz
önemli
bilgiler
içeriyorsa
tehditleriden kaçınmak için mutlaka bir
virüs programımız olmalıdır.
Taşınabilir Cihaz Kontrolü:
Kullandığımız USB bellek ve harici
harddisk gibi taşınabilir cihazları her
zaman kontrol altında tutmamız aynı
zamanda kendimizin olmayan bir cihazın
bilgisayarımıza
takılması
esnasında
mutlaka tarama yapmamız gerekmektedir.
Şirketler İçin:
İzleme:
Şirkete yapılabilecek olan siber saldırıları
önlemek için içindeki bilgi teknolojileri
ağının sürekli olarak izlenmesi ve
sıradışı aktivitelerin analiz edilmesi
gerekmektedir. Bu sayede sıradışı aktivite
oluştuğu anda fark edilip olası bir siber
saldırı engellenebilir.

typographyimages

Ağ Güvenliği:
Şirket içerisindeki ağların iç ve dış
tehditlere karşı sürekli olarak korunuyor
olması gerekmektedir. İzinsiz yapılan
aktiviteler filtrelenmeli ve engellenmelidir.
Dışarıdan Çalışma Kuralları:
Şirket bilgisayarları ile şirket dışında
çalışma yapılacaksa bir dışardan çalışma
poliçesi düzenlenmelidir. Dışarıdan çalışma
esnasındaki izinler kısıtlandırılmaıdır.
Kullanıcı Eğitimi ve Farkındalığı
Şirket çalışanlarına güvenlik politikaları
ve siber güvenlik riskleri ile ilgili eğitim
vererek ortak bir bilinç oluşturulmalıdır.
Vaka Yönetimi
Olası siber saldırılara hızlı bir şekilde cevap
verebilmek için bir acil durum yönetim
planı hazırlanmalıdır ve bu plan belirli
aralıklarla test edilmelidir.
Siber güvenlik olmadan bir günün nasıl
geçeceğini merak ediyorsanız link’e
tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

ÜRETİMDE SİBER GÜVENLİK
Günümüzde şirketlerin üretim kapasitesi,
fiyat ve enerji kullanımı konularındarekabet gücünü koruyabilmesi için dijital
endüstriyel
çözümleri
benimsemesi
gerekiyor. Bu da yüksek veri boyutlarına
sahip ekipmanların, tesislerin, sensörlerin,
ve diğer işlemci gücüne ihtiyaç duyan
varlıkların internete ve bulut depolama
sistemlerine taşınmasını gerektiriyor.
Ancak, bilişim teknolojisi dünyasından
aşina olduğumuz gibi, internete bağlantılı
her cihaz siber saldırılara ve başka
tehditlere açık hale geliyor.
Üretim Sektöründeki en yaygın siber
güvenlik tehditlerini aşağıda görebiliriz.

Cyber risk in advanced manufacturing. Deloitte

Fikri hakların çalınmasının en yüksek
oranlı tehdit
olmasıyla birlikte şifre
dolandırıcılığı, web sitesine yönlendiren
mailler en çok ikinci orana sahip olmuş
durumda.
Şirketlerde
kullanılan
3.
parti yazılımlar ile birlikte tehditlerin
karmaşıklığının artması üreticileri siber
saldırılara karşı daha da kırılgan bir
noktaya sürüklüyor. Tabii ki burada çalışan
farkındalığı da çok önemli diyebiliriz.
8

Üretim sektöründe dijital dönüşümün
hızlanması ve kendine daha çok yer
bulmasıyla beraber siber güvenlik sadece
bilgi teknolojileri departmanın sorunu
olmaktan çıkıp tedarik zincirinden,
Ar-Ge’ye üretim sahasından müşteriye
kadar şirketlerin bilgi akışı olan tüm
operasyonlarına etki ediyor diyebiliriz.

Cyber risk in advanced manufacturing. Deloitte

Şirketlerin bu duruma farkındalığının
artması ile üretim sektöründe siber
güvenlik için ayrılan bütçelerde artmaya
başladı. Altyapı ve yazılım güvenliği dışında
siber güvenlik uzman danışmanları ve
siber güvenlik alanında personel eğitimi
ayrılan bütçelerin içinde büyük bir öneme
sahip diyebiliriz.
Kullanılan IoT cihaz ve sensörlerin artışıyla
birlikte güvenlik açıklarının artması bunlara
yapılan DDOS ataklarının yarattığı zarar
Cisco’nun 2017 yılında yayınladığı siber
güvenlik raporunda, “DDOS ataklarından
kaynaklanan toplam zararın ABD’de üretim
yapan ilk 500 şirket gelirinde %4 zarara yol
açtı.” şeklinde belirtildi. 2014 yılında çinli
askeri siber suçluların ABD’de ki nükleer
enerji ve metal üretim sektöründen 6
şirkete yaptığı saldırıların 106 milyon
dolar zarara uğrattığı için suçlu bulunması
devletlerin de bu konuda ciddi önlemler
alması gerektiğini gösteriyor.
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OTOMOTİV DÜNYASI

SEDRİC
11-15 Haziran 2018’de Cebit Fuarında
Volkswagen’ın en son versiyonunu
sunduğu otonom ve sürücüsüz aracı
Sedric Active büyük ilgi gördü.
Özellikle outdoor sporları yapanlar için
tasarlanmış Sedric kullanıcıya sunmayı
amaçladığı, tek tuşla yönetim kolaylığıyla
öne çıkıyor. MOIA Mobility uygulaması ile
uzaktan araç çağrımı ve rota ayarlamasını
yapmayı amaçlayan Sedric, 4 kişilik taşıma
kapasitesi ile birlikte herhangi bir sürücü
bölümü olmadığı için maksimum kullanım
alanı sunuyor.
Volkswagen Grubu’nun Chief Digital
Office’ı Johann Jungwirth ise Sedric’in
kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara cevap veren ve
en iyi kullanıcı deneyimi sunan dijital bir
zeka geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hauke Christian Dittrich

Sedric aynı zamanda Volkswagen’in ileride
kullanmayı amaçladığı sürücüsüz araç
plaftormu teknolojisinin adı. CIO Martin
Hofmann’ının belirttiğine göre bu platformu
geliştirmek için Munich’te kurulan VW
Group’un yapay zeka geliştirme merkezi
Data Lab’ta 120’nin üstünde uluslararası
uzman ve araştırmacının çalıştığını belirtti.

Şu ana kadar geliştirilen platformda araç,
müşteri hizmetleri ve kurum teknolojileri
için 100’ü aşkın yapay zeka uygulamasının
test edilip, çalışmaya başladığı belirtildi.
Audi ve VW Group Ar-Ge departmanındaki
uzmanların özellikle otonom araçlarda
kullanılmak üzere makine öğrenmesi
alanında ilerlediği ayrıca verilen bilgiler
arasındaydı.

Hauke Christian Dittrich

Aynı zamanda San Francisco ve Munich
de kurduğu IT merkezlerinde kullandığı
kuantum
bilişim
ile
platformun
destekleneceği CIO tarafından belirttildi.
VW, tedarikçi ve lojistik yönetimi için
kullanmak istediği altyapıyı blockchain
teknolojisi ile birlikte test ettiğini, bunun
tedarikçi otomasyonu ile birlikte daha
verimli bir sonuç çıkaracağını ve yeni
gelişen dijital teknolojilerin bu alanlardaki
olanaklarının iş dünyasında yeni bir kapı
aralayacağını kaydetti. Hızla gelişen
dijital dünyanın VW için önemini anlamak
güç olmasa gerek. Önümüzdeki yıllarda
bahsedilen projelerden ne kadarının hayata
geçeceğini hep birlikte göreceğiz.
QR kodu okutarak videoyu
izleyebilirsiniz.
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OTOMOTİV DÜNYASI

OTOMOBİL SATIŞ RAPORLARI
Dünya çapındaki araç satış rakamlarının
yer aldığı raporlar, araç alım eğilimlerini
doğrudan yansıtıyor. Ayrıca otomotiv
endüstrisindeki büyümeleri, segmentler
ve markalar arasındaki yarışı gözler önüne
koyuyor.
Global pazarın yüzde doksanını oluşturan
53 pazarın 2017 ve 2018 yılının ilk dört
ayındaki satış rakamlarına bakıldığında,
2018’de %3,14 artış olduğu görülüyor.

www.jato.com

En çok araç satılan ilk on ülkeye baktığımızda
ise Çin ilk sırayı 8 milyonun üstünde araç
sayısıyla alıyor, bu ise 2017 satışının %4,4
üzerinde bir sayı.

Son yılların en çok satış rakamlarına ulaşan
SUV tipi araçlar yine ilk sırayı aldı. En çok
satan SUV ise Reanult-Nissan grubundan
X-Trail modeli oldu.
SUV kategorisine yönelim artmasıyla yerden
yüksek aile araçlarını tercih edenlerin bu
yönde kaydığını ve MPV segment araçlarının
satışlarının SUV satışlarındaki artış kadar
düştüğünü görebiliyoruz.

www.jato.com

SUV kategorisinin kendi içinde de bir
rekabet söz konusu. SUV segmentinin bu
rakamlara ulaşmasının başlıca nedeni olan
Compact SUV sınıfı satışlarını %14 artırarak
4 milyon adete çıkarmış. Diğer yandan
B sınıfı araçların yüksek versiyonları olan
B-SUV kategorisi de %28’lik artışla hızla
satış rakamlarını artırmakta.

www.jato.com

Diğer bir araştırma ise segment bazında satış
rakamlarının bulunduğu rapor. Dünyada
segment bazında kaç araç satıldığını ve
segment içinde hangi model aracın birinci
sırayı aldığı görülüyor.
10
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OTOMOTİV DÜNYASI

OTOMOBİL SATIŞ RAPORLARI
2018 yılının ilk dört ayında en çok satışı
yapılan model ise yine Ford’un F-Serisi
kamyonetleri oldu. Bu süre içerisinde F 150,
250, 350 modelleri satış hacminin %85’i
Birleşik Devletler’de olmak üzere 337 bin
adet satıldı.

Volkswagen ve Honda’nın üç modeliyle
ilk on içerisinde olması dikkat çeken
noktalardan biri. Volkswagen satışları aynı
zamanda geçen yıla göre büyük artışlar
da göstermiş durumda. Bu da geçtiğimiz
yıllarda başı emisyon skandalıyla dertte olan
Volkswagen’in hala pazarı domine ettiğini
gösteriyor.

www.jato.com

Satışlarda ikinci sırayı ise Çin’deki %19’luk
artış ile dikkat çeken Toyota Corolla aldı.
Corolla aynı dönemdeki 2017 satışının
%3,3’ü üzerinde bir satışa ulaştı.
Üçüncü sırayı alan Volkswagen Golf ise
satışlarını %6,3 artırdı ve dört ayda dünya
çapında 291 bin adete ulaştı.
www.jato.com

www.jato.com

Sınıfların en çok
satan beşlerine
baktığımızda B sınıfında Polo, C sınıfında
Golf ve D sınıfında Passat ilk sırayı alıyor.
Tabloda bir de Türkiye ismi görüyoruz
ama ne yazık ki şimdilik bir otomobil
markası içerisinde değil, C sınıfı araçların
en çok tercih edildiği ülke olarak geçiyor.
Türkiye’deki tüm satışların %38’i C sınıfı
araçlardan oluşuyor. Bu da dünya genelinde
bu sınıf için en yüksek tercih edilme oranı
olarak görünüyor.
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OTOMOTİV DÜNYASI

SÜPERLASTİK

www.engadget.com

NASA,
Gleen
Teknoloji
Merkezinde
geliştirdiği çalışmalar sonucunda lastik
teknolojisine yeni bir bakış açısı getirdi ve
devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.
Lastik nikel ve titanyum içeren bir alaşımdan
üretildi. Bu alaşımın en önemli özelliği
%10’a kadar oluşan deformasyonlarda eski
haline yeniden dönebilmesi. Yapısı gereği
alıştığımız lastiklerden çok farklı olan bu
lastik zincirli zırh yapısına sahip.
Süper lastik olarak adından çokça
bahsettiren bu lastik ile NASA Mars’ın
zorlu koşullarınında oluşan lastik kaynaklı
hataların da önüne geçmiş oldu.
Uzmanlar bu lastik yapısının bir kaç
modifikasyon daha geçirdikten sonra Dünya
üzerinde de kullanılmaya başlanabileceğini
hatta
günümüz
lastiklerinin
yerini
alabileceğini düşünüyor.
Link’e tıklayarak NASA’nın süperlastiğinin
videosunu izleyebilir ve lastik hakkında
daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Telefon üreticilerinden, Apple, Samsung ve
LG’nin, araç üreticilerinden ise Volkswagen,
Audi ve GM’nin içinde bulunduğu Car
Connectivity isimli konsorsiyum cep
telefonunuz ile aracınızın kapısını açmanızı
sağlaycak standart bir dijital anahtar için
belirlenen spektleri açıkladı.
Dijital anahtar, kilitleme, kilit açma, motoru
çalıştırma işlerini yapabilecek. Konsorsiyum
ilk versiyon spektlerini açıklamasına
rağmen 2019’un ilk çeyreğinde açıklanması
planlanan ikinci versiyon üzerinde çalışmaya
başladı bile. İlk versiyon ve ikinci versiyon
arasında kullanım kolaylığı açısından
farklılıklar olacak. İlk versiyonun üreticiler
tarafından akıllı telefonunuza kurulması
gerekirken ikinci versiyonu kendiniz
kurabiliyor olacaksınız.
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TEKNO-HABER

GOOGLE MEASURE
Şu an için sadece Android marketlerinde
sunulan
Measure,
ücretsiz
olarak
indirilebiliyor.
ARCore
teknolojisini
destekleyen
Android
telefonlarda
kullanılabilen
Measure,
istediğiniz
herhangi bir mesafeyi veya nesnenin
uzunluğunu ölçmenize olanak tanıyor.
technotoday.com.tr

Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin her
geçen gün daha da yayıldığını net bir
şekilde görebiliyoruz. Google AR takımı
da artırılmış gerçeklik destekli ölçüm
uygulaması Measure’u tanıttı. Daha
önce Apple’da kendi artırılmış gerçeklik
destekli ölçüm uygulamasını tanıtmıştı.
Her konuda olduğu gibi bu konuda da
yarış hali sürüyor.

Uzunluk ve yükseklik ölçümüne imkân
veren uygulamanın kullanımı basit ve
farklı ölçü birimlerini destekliyor.
Elinizde ölçüm aleti olmadığında işe
yarar bir uygulama da olsa, tabi ki önemli
ölçümlerinizde yine metre kullanmanızı
öneriyoruz.
Link’e tıklayarak ya da
QR Code ile videoyu
izleyebilirsiniz.

WPA3 Wi-Fi GÜVENLİK PROTOKOLÜ
Endüstri 4.0 ve IoT ile internetle olan
etkileşim ciddi ölçüde arttı. Bulut bilişim
sayesinde de veriler sürekli sanal ortama
akıyor. Bu da en önemli bileşenlerden biri
olan “bilgi”’yi korumayı zorunlu kılıyor.
Kullandığımız kablosuz ağların güvenliği
WPA şifreleme standardıyla sağlanıyor.
WPA ve WPA2 güvenlik protokollerine,
bir süredir geliştirilen ve an itibariyle
tamamlanan WPA3 Wi-Fi standardı da
eklendi.

finansal kuruluşlar gibi hassas verileri
ileten ağlar için ek koruma sağlayan 192
bit şifreleme gücü kullanıma sunuluyor.

Eş Zamanlı Denklik Doğrulama özelliği
ile beraber WPA3, üçüncü taraf şahısların
şifre tahmin girişimlerine karşı kullanıcılar
için daha güçlü koruma sağlıyor. Böylece
tahmin edilmesi zor parolalara sahip
olunabilecek. WPA3 ile hükümet veya

Ayrıca herkese açık bir Wi-Fi ağına
bağlandığınızda verileriniz üzerinde ek
gizlilik de sağlanıyor. Bu sayede bilgisayar
korsanları ağınızdaki şifrelenmiş bir iletimi
kırıp koparsa bile verilerinize erişimi
zorlaştırıyor.

www.actiontec.com
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TEKNO-ÜRÜN

HADİ
Hepimiz televizyonda yayınlanan bilgi
yarışmalarını çok sever, heyecan içinde
izleriz. Belki de herkes “Kim Milyoner Olmak
İster?” yarışmasına başvurmuş çoğumuz
henüz katılamamışızdır .
Fakat katılamasak da televizyon başında
yarışan kişi yerine kendimizi koyarız. Soru
okunur okunmaz cevabını verir, etrafımızda
başkaları da varsa ilglinç! bir edayla
bakışlarımızı gezdiririz. :)
Şimdi ise artık herkesin online olduğu
dünyada değişen her şey gibi yarışmalar da
ilginç haller almaya başladı. Bu yazıda sizlere
herkesin katılabileceği, gerçek para dağıtan,
online bilgi yarışması Hadi’yi tanıtacağız.
Görüntülü ve canlı yayında binlerce kişinin
aynı anda yarıştığı Hadi’de her gün bir veya
iki kez belirlenen miktarlarda para yarışmayı
kazananlara dağıtılıyor.
12 veya 15 soru sorulan Hadi yarışmasında,
her soruyu cevaplamanız için 10 saniyeniz
bulunuyor. Önceden belirlenen ödül miktarı,
tüm soruları doğru yanıtlayan yarışmacılara
eşit olarak dağıtılıyor.
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Yarışmalara katılabilmek için yapmanız
gereken sadece uyguamayı telefonunuza
indirmek ve kullanıcı adınız ile sisteme
kayıt olmak. Turkcell Bip aktivasyon kod
ile de kaydınız tamamlanmış oluyor. Her
gün 20:30’da canlı olarak Müge Boz ve
Merve Toy’un sunduğu oyun, Çarşamba ve
Perşembe günleri ise 12:30 ve 20:30 olmak
üzere günde iki kere yayınlanıyor.
Siz de yarışmalara katılmak, eğlenmek ve
belki de para kazanabilmek istiyorsanız
“Hadi” hemen uygulamayı indirin.
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GOOGLE CLİPS
Yaşadığımız anları ölümsüzleştirmek için
fotoğraf veya video çekeriz. Peki gerçekte
bu ölümsüzleştirmek dediğimiz şey nedir?
Aslında anlatılmak istenen şey geçmişte
yaşadığımız heyecan, sevinç, mutluluk
anlarının yaşandığı zamandaki duyguları
insan zihninin unutmaya yüz tutmasını
engellemek. Görsel etkiler her zaman
insan için iyi bir hatırlatıcı olmuştur.

Bunların
yanında
her
yakalamak
istediğimiz anı kaydedebiliyor muyuz?
Ailemizle, evcil hayvanımızla zaman
geçirirken veya herhangi bir zamanda
ani oluşan ama kaydını almak istediğimiz
anları çekebiliyor muyuz? Cevap yine
hayır.

www.androidcentral.com

www.ustamdan.com

Diğer yandan günümüzde bu kadar fotoğraf
veya video çekilmesi yaşadıklarımızı her
an hatırlamamıza mı neden olacak? Tabi
ki hayır.
Artık fotoğraf veya video çekmek çekilmek
sıradan bir olaya dönüştü. Hergün onlarca
fotoğrafta yer alıyoruz, önemli önemsiz
her anımız kayıt altında. Sürekli çekiyoruz,
siliyoruz, depoluyoruz… Peki dönüp kaç
kere bakıyoruz, kaç tanesi hatırlanmak
istenecek değerdeler?

Böyle anların kaybolmaması için Google,
Clips ismini verdiği akıllı kamerayı
geliştirdi. Google Clips’in fotoğraf,
hareketli görseller (GIF) ve video çektiğini
belirtiyor. Google, cihazda yapay zeka
kullanıldığını ve “smart capture” özelliği
ile kameranın kendi kendine ilginç
kareleri yakalayabileceğini söyledi. Evdeki
çocukların, evcil hayvanların yüzlerini
zamanla tanıyarak fotoğraf ve videoları
onlara odaklanarak da çekebiliyor.
Clips çektiği fotoğraf veya videoları
Bluetooth ile direct olarak telefonunuza
yollayabiliyor. Böylesine küçük bir cihaz
için fazlaca özelliğe sahip olan Clips şu an
250$ fiyat ile satılıyor.

www.store.google.com
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HUAWEİ’NİN DİJİTAL PLATFORMLARI
11-15 Haziran gerçekleşen Cebit Fuarında
Huawei en büyük alanda yeni çözümlerini
tanıtan şirket oldu. Çok büyük bir ilgi
gören Huawei stantı ve konferansları akıllı
şehir çözümlerinden, yeni IoT platformuna,
arabaların dijital sistemlerinin bulut
ile bağlantısının kesintisiz olması için
geliştirdiği yeni çiplerinden, havaalanları
için geliştirilen yeni platformlara kadar bir
çok ürününü tanıttı.
Akıllı Şehir Platformu

Şehrin bir çok noktasına konulan ses,
mesafe, sıcaklık vb. sensörler ve kameralar
ile birlikte Microsoft Azure bulut sistemine
sürekli veri akışı sağlanıyor. Güvenlik
seviyesini artırmak, kalabalık etkinliklerde
olası tehlikeleri önlemek için toplanan bu
verileri yapay zeka ile analiz ederek tehlike
ihtimallerini tahminleyen bir program
çalışıyor.
Ocean Connetc IOV(Internet of Vehicles)

huawei.com

huawei.eu

Huawe’nin ilk olarak Çin’in Gaoqing şehrinde
uygulamaya başladığı şehrin akıllı operasyon
merkezi olarak çalışan akıllı şehir platformu
birden fazla dijital çözümü barındırıyor.
10 yıl pil ömrüne sahip %10 daha fazla
sinyal gücünde eLTE bataryası ile istenilen
IoT cihazında ve sensöründe daha verimli
veri akışını sağlamayı amaçlıyor. Kullanılan
platformda
popülasyon
yoğunluğuna
göre adaptif şehir ışıklandırması ile enerji
tasarrufu sağlanıyor. Atık yönetimi için
arkada çalışan bulut tabanlı yapay zeka
uygulaması ile sürekli atık toplama rota
optimizasyonu sağlaması platformun diğer
özelliklerinden birisi.
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Otomobil üreticileri için akıllı ve bağlantılı
araç platformu olarak OceanConnect
çözümünü sunan Huawei diğer araçlarında
birbirleriyle haberleşebileceği ve toplanan
verilerin buluta çıkarak her aracın
dijital ikizinin oluşturulmasını planlıyor.
Verilerin gerçek zamanlı analizi ile sürücü
davranışından, üreticiler ve sürücüler için
bakım tahminlemesi, kampanya ve teknik
geliştirme içinde bilgi sağlamış oluyor.
Üçüncü parti uygulamalarında üstünde
çalışacağı platform üreticiler için ortak bir
ekosistem oluşturmayı hedefliyor. PSA
grubu ile yapılan anlaşma ile DS 7 araçlarının
bu platformu altyapı olarak kullanacak ilk
araç olacağı duyuruldu.
QR kodu okutarak veya
link’e tıklayarak videoyu
izleyebilirsiniz.
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VOLKSWAGEN - IOTA İŞBİRLİĞİ
Cebit fuarının çok konuşulan konularından
biri de Volkswagen ile kripto para birimi
olan ve blokchain teknolojisi ile çalışan
IOTA’nın işbirliği oldu.

dayalı dağıtık şifreleme sistemi Tangle
ile
araçlarında
kullanılan
özellikleri
güçlendirmek ve güncelleme sağlamak için
çalıştığını açıkladı.
Güçlendirmek istedikleri yönlerden bazıları
şunlar;
•
Otomatik araç yazılım güncellemeleri,
•
Araç sahibi verilerinin güvenliği,
•
Etkin denetim yolları,
•
Geri çağırmaların daha etkin kılınması.
Bunun yanı sıra Volkswagen yetkilileri,
ilerlemelerin, müşteriler, yetkililer ve
üçüncü taraflar arasında daha fazla güven
oluşturmasına yardımcı olacağını söyledi.

iota-news.com

IOTA, araç üreticilerin güncellemelerini
güvenle paylaşabilmesi için protokol
ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar
gerçekleştiriyor. Volkswagen, IOTA’nın
açık kaynaklı blockchain teknolojisine

Ayrıntılı bilgi için link’e
tıklayabilir veya QR kodu
okutabilirsiniz.

IBM MAERSK İŞBİRLİĞİ
Cebit’te duyurulan diğer bir işbirliği ise
IBM ile global taşımacılık şirketi Maersk’in
kurdukları joint venture şirketi. Bu ortaklık
ile blockchain teknolojisini kullanan daha
verimli, güvenli ve şeffaf global ticaret ve
lojistik takibini sağlayacak dijital bir platform
kuracaklarını açıklandı. Şu anda gönüllü
olan bir çok partner ile testleri geçkleştirilen
platform, uluslarası taşımacılıktaki bariyerleri
aşmayı amaçlıyor.

ibm.com

Her sene 4 trilyon $ değerinde ürünün
taşındığını ve bu ürünlerin %80’inin deniz
yolu ile taşındığı düşünülürse, dijital

platformun getirebileceği her maliyet
düşüşünün büyük maddi kazan sağlayacağı
açık.

ibm.com

IBM, blockchain teknolojisi üzerinde çalışacak
platformu tamamen açık kaynaklı olacak
şekilde geliştiriyor. Tedarik zinciri sürecinde
tüm bilgileri tek bir noktada
toplamayı amaçlıyor.
Limanlar,
üreticiler
ve
müşterileri sürecin içine
dahil edecek platformun
tanıtım videosuna QR kodu
okutarak ulaşabilirsiniz
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