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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

ROBOTİK PROSES OTOMASYONU (RPA)

Newswire.com

Meltem her gün işe gelince yaptığı gibi
kahvesini alıp, bilgisayarını açtı, Twitter’a
bir göz attıktan sonra sürekli olarak
kullandığı ve yaklaşık 6 dakikada açılan
satış verilerinin bulunduğu excel’i açtı.
Aynı zamanda ERP’den alması gereken
bazı verilerini uygulamayı açtıktan sonra
girmesi gereken rapor kodlarını girdi.
Klavyede yanlış bir tuşa bastığı için
girmesi gereken bilgileri baştan girmek
zorunda kaldı. Sonrasında excel tablosuna
gerekli düzeltmeleri yaptı ve mail olarak
bir yöneticisine iletti. Bunları yaparken
aradıklarını bulmak için ve bu basit raporu
iletmek için yaklaşık 35 dakikasını harcadı.
Her gün sürekli olarak yaptığı bu işlemi
gün içinde 3 kere tekrar etmenin ne
kadar sıkıcı olduğunu düşündü, bir katma
değer üretmediğini hissetmekten biraz
yorulmuştu.
Sürekli tekrarlanan bu işleri otomatize
etmenin bir yolu olsaydı, zamanını
katma
değerli
işlere
daha
fazla
ayırabilirdi. Nitekim, 2000’lerin başından
beri kurumlarda kullanılan yazılım ve
uygulamaların artması ile manuel olarak
bunların üzerinde tekrarlı işlerin yapılması
da arttı. Bu yüzden son yıllarda Robotik
Proses Otomasyonu(RPA) kullanımı ve
bunun hizmetini sağlayan şirketlerde arttı.
6

rednews.com

Peki nedir RPA ? Bir iş akışı üzerine
belirlenmiş girdiler ile kurgulanmış, aslında
o işi yapan kişinin her gün bilgisayarında
çeşitli yazılımları kullanarak yaptığı işi taklit
edebilen bir yazılım veya bot diyebiliriz.
Bu botlara atadığımız işleri çalıştırdığımız
zaman, ERP, Office uygulamaları veya
kullandığımız portallar ve diğer yazılımlar
da sizin her gün aynı sırayla yaptığınız işi
hata yapmadan sürekli olarak yapabiliyor.

Boston Consulting Group

Sürekli olarak atılan mailler veya bu
maillerden gelen bilgilerin bir yere
girilmesi, sürekli yapılan raporlamalar veya
ERP içinde tekrarlanan en sık karşılaşılan
uygulama örnekleri diyebiliriz.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

ROBOTİK PROSES OTOMASYONU (RPA)

RPA’in en büyük avantajlarından biri,
devreye alınmasının daha az maliyetli
ve daha az zaman alan bir uygulama
olması. Uygulandığı pilot çalışmalarda
ortalama olarak yapılan işlerin süresinde
%35 iyileştirme sağlarken, sürekliliğin
sağlanması da ayrı bir artısı. ROI süreleri
genel olarak bir yıldan az olan bir bot
özellikle dijital olarak tekrarlı işler yapan
işletme ve sektörlerde daha da kısa
sürelere sahip olabiliyor.

RPA teknolojisini ilk defa uygulamak
isteyen şirketlere genelde önerilen, şu
anda bulunan süreçlerini iyileştirdikten
sonra bunların analizini yapmak ve sürekli
tekrarlanan bu işlerden hangisinden
daha fazla kazanç sağlayabilecekler veya
hangisi daha öncelikli ise bunu belirlemek
ve pilot çalışmalarla bunlarla başlamak
olarak söylenebilir.

Rpamarket.com

digit4.com

Çalışanların daha fazla katma değer
üretecek zaman yaratması ile birlikte,
çalışan memnuniyetini de arttırdığı da ayrı
bir gerçek. Aynı zamanda yapılan işlerin
takibi ve ölçülebilirliğini de arttıyor.

Şu anda bu alanda dünya çapında en
büyük şirketler; Blueprism, Automation
Anywhere ve Uipath olarak gösterebiliriz.
Bunların dışında daha butik ve bölgesel
hizmetler veren oldukça fazla yazılım
şirketleri de var. RPA’den sonraki adım ise
bu yapılan işlerde değişimler olduğunda
bunu algılayabilecek yapay zekanın
da entegre edilebilmesi ve buna göre
süreç üstünde olağan dışı bir koşulla
karşılaştığında sezgisel karar vererek karar
verebilmesi olarak gösteriliyor.
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OTOMOTİV DÜNYASI

YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
DOBLO
Otomotiv sektörünün hızla geçiş yaptığı ve
rekabetin her geçen gün arttığı elektrikli
araçlar, farklı firmaların modelleriyle ürün
yelpazesini her geçen gün arttırıyor. Binek
otomobilden kamyonlara kadar elektrikli
motor kulanımı ve denemeleri sektöre
yön veriyor. Türkiye’nin kendi üreteceği
araçların da elektrikli olacağını biliyoruz.

MUSTANG
Klasik otomobil tutkunlarının çok iyi
bildiği, 1964 yılından beri üretilen
Ford’un efsanevi aracı Mustang, elektrikli
modeliyle üretilecek. İngiliz bir girişim
olan “Charge Cars” firması Mustang’leri
elektrikli otomobillere dönüştürecek.

Tofaş, Türkiye operasyonunda bir adım
atarak Ar-Ge merkezinde elektrikli Fiat
Doblo üretimi gerçekleştirdi.

Vakko ile ortak bir projenin ürünü olan,
Vakko’nun İstanbul içi operasyonlarında
kullanmak için sipariş ettiği iki araç,
geçtiğimiz günlerde teslim edildi.
Özel olarak üretilen araçlar, Türkiye’de
Fluence’den sonra üretilen ikinci elektrikli
araç oldu. Ticari araç sınıfında ülkemizde
ilk kez imal edilen, tamamen elektrikli
motora sahip olan Fiat Doblo 30 kWs
batarya kapasitesi ile üretildi. Benzinli ve
dizel modelleri gibi geniş iç hacime sahip
Doblo’ların üretiminde 111 HP güç ve 220
Nm tork üretebilen motorlar kullanıldı.
Kullanıcısına 210 km’ye kadar sürüş
menzili sunan araç, elektrikli araçların
bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.
8

İsmi gücü temsil eden Mustang, elektrikli
otomobile dönüştüğünde de gücünü
kaybetmeyecek. 408 beygir güç ve 1.200
Nm tork üretebilen elektrikli motoru
sayesinde 0-100 km/h hıza 3.1 saniyede
çıkabiliyor. 64 kW-saatlik bataryaya
ve hızlı şarj ünitesine sahip araç, dört
tekerden çekişli olacak ve kullanıcılarına
200 kilometrelik menzil sunacak. Günlük
kullanımda tercih edilmemesi nedeni ile
bu menzilin yeterli olduğu öngörülmüş.
Elektrikli
Mustangler’in
gövdesinde
herhangi bir değişikliğe gidilmezken, ön
ızgara değiştirildi. Farlar LED’li ve mercekli
olarak güncel bir yapıya kavuşturuldu. Yeni
bir iç yapıya kavuşturulup, dokunmatik bir
araca dönüştürüldü. Araç 2019 yılının Mart
ayından itibaren fuarlarda gösterilecek
elektrikli Mustang, 2020 yılında piyasaya
sürülecek. Charge Cars, bu araçlardan 499
tane üretileceğini açıkladı. Elektrikli süper
Mustang’lere sahip olmanın bedeli ise
260.000$ civarında olacak.
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OTOMOTİV DÜNYASI

3B YAZICIDAN TİTANYUM JANT
Katmanlı üretim, her geçen gün farklı
sektörlerde ve alanlarda kullanılmaya
başlıyor. Firmalar üretim süreçlerinde 3D
yazıcının kullanılabilirliğini araştırıyor. 3D
üretimin kullanım kısıtı olarak hammadde
maliyeti ve ürün kalitesi başı çekse de,
her geçen gün hammadde maliyetleri
azalırken, geliştirilen yöntemlerle birlikte
ürün kalitesi de artıyor.
3D
üretimin
kullanılmak
istendiği
sektörlerden birisi de, otomotiv sektörü.
Dünya’da otomotiv sektörü her geçen
gün önemini artıyor ve yeni teknolojiler
entegre oluyor.

Geleneksel yöntemlerle üretilen jantlar
için kullanılan alüminyum blokların %80’i
imalat sırasında kaldırılıyor. Bu da 45 kg
alüminyumun son ürüne kadar kaybolması
anlamına geliyor.
3D yazıcı ile üretimde ise, titanyum bloğun
%5’i kaldırılırken, kaldırılan bu malzeme
tekrardan
üretimde
kullanılabiliyor.
Titanyum hem alüminyumdan daha
sağlam hem de korozyona karşı daha iyi
özellik sergiliyor. Ayrıca araç hafifletme
çalışmaların da önemli bir yeri olacak gibi
gözüküyor.

Kaliforniya merkezli, lüks ve spor jant
üreticisi HRE ve GE Additive işbirliğinde
3D yazıcı ile titanyum jant üretimi
gerçekleştirildi. Dünya’da ilk defa yapılan
prototip, jant üretiminin geleceği için
farklılık taşıyor. Bu üretimi “EBM (Electron
Jant, iki farklı yazıcıda 5 farklı parça olarak
üretilip daha sonra birleştirildi. İçeriğinde
karbon fiber izleri de görülebilecek jant
“HRE3D+” ismini aldı.

Beam Melting)“ yani elektron ışınımı ile
ergitme yöntemi ile gerçekleştiren firma,
titanyum gibi sert hammaddelerin de
karmaşık tasarımlarda kullanılabileceğini
ve avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Henüz üretim bantlarında 3D yazıcılar
ile seri üretime geçilmemiş olsa da jant
üretimindeki teknolojiyi kullanım şekli ve
yenilikçi bakış açısı ile büyük önem taşıyan
bu prototip, ilk defa bu ay Almanya’da
gerçekleştirilen fuarda GE Additive
standında sergilendi.
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TEKNO-HABER

OCEAN ONE
Robotik teknolojisinin gelişimi hızlı bir
şekilde devam ediyor. Bu yazıda size,
Ankara’daki DTSS Konferansı’nda Prof.
Dr. Oussama Khatib’in sunumunu yaptığı,
Stanford Üniversitesi’nin laboratuvarında
Oussama Khatib ve ekibi tarafından
geliştirilen, haptic teknolojisi ile kontrol
edilen bir dalgıç robotunu tanıtacağız.

İnsan hareketleri kumanda merkezinden
robota aktarılıyor, robotun çevreyle
etkileşimleri ve hissettikleri ise geri bildirim
olarak insan-robot ara yüzüne iletiliyor.

Robotun ismi; “Ocean One”.

Haptic, dokunma duyusu ile ilgili anlamına
gelen bir kavram. Robotik’te haptic
teknolojisinin kullanımı yaygınlaşmaya
başladı.
Robotu kumanda etmek için bir konsol
yardımı ile dokunma duyusunu kullanarak,
insanın hareketlerini robotun birebir taklit
ettiği bir sistem oluşturuluyor. İnsan ile
robot etkileşimi bu sistem üzerinden
gerçekleştiriliyor.
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Ocean One, bu sistemin kullanıldığı,
insanların
ulaşamayacağı
derinliklere
ve tehlike yaşayacağı bölgelere inerek
çalışmalarını yürütebilen su altı keşif ve
kurtarma robotu olarak tasarlandı.
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TEKNO-HABER

OCEAN ONE

91 metre derinlikte bulunan enkaza ulaşan
Ocean One, 17.yy’daki denizcilik, askeri,
sosyal ve malzeme alanlarındaki bilgileri
ortaya çıkarmak için önemli bir parça oldu.
Keşif sırasında birçok görüntü ve bilgi elde
eden Ocean One ayrıca aşağıda resmini
gördüğünüz Katalan kültürüne ait vazoyu
2016 Nisan’da Stanford’dan Marsilya’ya
götürülen Ocean One, Fransa Kraliyet
Donanmasına ait 17.yy’da Cezayir görevi
dönüşünde, Toulon Limanı’na çıkışı veba
salgını dolayısı ile reddedilen ve güvertedeki
800’e yakın kişi ile batan ve sonrasında 1993
yılında Fransız Denizbilimi Enstitüsü’ne ait
Nutile denizaltısı tarafından bulunan Lune
isimli geminin enkazının araştırılmasında
yer aldı.
da elleriyle enkazdan çıkarmayı başardı.
Ocean One’ın Oussama Khatib tarafından
anlatıldığı videoyu aşağıdaki QR Code’u
kullanarak izleyebilirsiniz.

11
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TEKNO-HABER

UÇAN MOBİLİTE
Wright kardeşler, 1903’te insanlık için
bir hayali hayata geçirenler olarak tarihe
isimlerini yazdırdı. Uçmak, artık insanlık
için bir hayal değildi. Yaptıklarının insanlık
tarihini ne kadar değiştirdiğinin farkında
mıydılar bilinmez ama Dünya Savaşları’nın
sonucunu etkileyecek kadar büyük bir
buluşa imza attılar.

wrightbrothers.org

Uçak kullanımı, Wright Kardeşler’in
icadından sonra askeri ve ticari olmak üzere
hızla arttı. İnsanlık tarihine kıyasla yüz yıllık
kısa bir zamanda da saatte 11 bin kişinin
yolculuk yaptığı bir ulaşım yöntemi oldu.
Teknolojinin son yıllardaki dramatik
hızlanması ile yakın zamanda, hepimizin
ağzı açık izlediği Jetgiller çizgi filmindeki
gibi
uçan
ve
sonrasında
bavula
dönüşen araçların meydana çıkabileceği
düşünülüyor. Bavula dönüşen arabalar fazla
düşünülmüyor olabilir, kabul :).

İnovasyon Haftası’na katılan Franky
Zapata’nın icadı olan Flyboard Air ile
başlayabiliriz.

Mevcut Flyboard Air prototipi ile saatte
140 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 6 dakika
boyunca havada kalınabiliyor.

pinterest.com

Geliştirilmekte olan yeni prototipin saatte
200 kilometre hıza ulaşabilmesi ve 30 dakika
havada kalabilmesi hedefleniyor. Aşağıdaki
QR Code’u (sağda) okutarak Flyboard Air ile
ilgili videoyu izleyebilirsiniz.

startsat60.com

Jetgillerin jenerik videosunu izlemek
isteyenleri unutmayıp, aşağıya QR Code ile
ulaşabileceğiniz bağlantıyı bırakıyorum.
Uçmak hakkındaki gelişmelere devam
edecek olursak, 2016 yılında Türkiye’de
12

Jetgiller

Flyboard Air
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TEKNO-HABER

UÇAN MOBİLİTE
Flyboard Air’in en büyük rakibi ise Gravity
Industries firması tarafından geliştirilen ve
445 bin dolar fiyat ile satışa sunulan, 5 mini
jet motoruna sahip Jet Suits.
Jet Suits ile saatte 50 kilometre hıza kadar
ulaşabilir ve 9 dakika boyunca kendinizi
Marvel’in ünlü karakteri Iron Man gibi
hissedebilirsiniz.
Yandaki
QR
Code’u
okutarak Jet Suit ile ilgili
videoyu izleyebilirsiniz.

Blackfly, çift kişilik insan taşıyan bir drone.
Bu zamana kadar 1600’den fazla deneme
uçuşu ile 35 bin kilometre yol yapılmış
bile. 2019 yılında satılmaya başlanması
bekleniyor.
Sağdaki QR Code’u
okutarak Blackfly ile ilgili
videoyu izleyebilirsiniz.
Günümüzde popüler olması beklenen hava
taşıtlarından biri de uçan motosikletler.
Bunlardan da kullanılmaya başlanması en
yakın olan Kaliforniya merkezli Hoversurf
şirketinin geliştirdiği Hoverbike.
2019
yılının ortasında Hoverbikelar Dubai
Polis Departmanı tarafından kullanılmaya
başlanacak.

superegoworld.com

Airbus gibi uçak firmalarının yanında
Opener gibi start-up firmaları uçan arabalar
konusunda çalışmalarına devam etmekte.
Henüz prototip aşamasında olan Blackfly
v2 ile lansmanlarını 2018 Mart ayında
Kanada’da yaptılar.

Yandaki QR Code’u
okutarak
Hoverbike
ile
ilgili
videoyu
izleyebilirsiniz.
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FARPLAS’TAN HABERLER

DİJİTAL DÖNÜŞÜM EVRENİ
ile ilgili nasıl bir yol izlendiğini ve hangi
projelerin yapıldığını da sizlerle paylaşıyor
olacağız.
Eğtimde; “Yapay Zeka”, 3 Boyutlu Yazıcılar”,
“Büyük Veri”, “Artırılmış Gerçeklik”,
“Simülasyon” ve daha birçok dijitalleşme
trendi yer alacak.
Geçtiğimiz bir yıldır herkesin dilinde
olan, her yerde adına zirveler, sergiler,
konferanslar düzenlenen ve bir sanayi
devrimi olarak lanse edilen “Endüstri 4.0”,
sanayi bakanlığının deyişiyle “Sanayide
Dijital Dönüşüm” Nedir? Neden böyle bir
dönüşüme ihtiyaç duyuldu? Bu dönüşüm
hangi aşamaları içeriyor? ve Gelecekte
bizleri neler bekliyor?
İnovasyon
departmanı
olarak
bu
soruların
hepsini
yanıtlamak
ve
bu dönüşümün Farplas’ta ne gibi
alanlarda uygulanabileceğini bize neler
kazandırabileceğini tartışmak için, meraklı
bütün Farplas çalışanlarının katılabileceği
bir eğitim düzenlemeye karar verdik.

Amacımız hem eğlenmek hem öğrenmek
hem de zihni sinir fikirler üretmek. Eğitim
süresince bol bol sohbet edip verdiğimiz
bilgilerin sizlerin kafasında canlandırdığı
düşünceleri de dinlemek istiyoruz.
Aynı zamanda teorik olandan biraz
sıyrılıp halihazırda endüstride ne gibi
uygulamaların olduğunu, Farplas’ta konu
14

“Peki ya bunlar zaten internetten videolar
izleyerek veya makaleler okuyarak
öğrenebileceğimiz bilgiler, neden zaman
ayırıp bu eğitime katılalım ki ?” dediğinizi
duyar gibiyim.

Haklısınız, bunların hepsinden başta
da söylediğim gibi şu anda hemen her
konferansta adından bahsediliyor ve konu
ile ilgili jenerik bilgi her yerde var ancak
sektördeki uygulamalar ile ilgili bilgiye
ulaşım çok da kolay olmuyor. Bu nedenle
eğitim içeriğini hazırlarken uygulamaların
ağırlıkta olmasına özen gösterdik.
İkinci olarak da konu ile ilgili biz neler
yapabiliriz? Bu sürece nasıl dahil olabiliriz?
ve
değişimi
nasıl
yakalayabiliriz?
sorularının cevabını tartışıyor olacağız.
7 Aralık’ta herkesi bekliyoruz :)
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FARPLAS’TAN HABERLER

DİJİTAL DÖNÜŞÜM EVRENİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
EVRENİ
07.12.2018
Yer: Picasso
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TEKNO-ÜRÜN

ROBOT PEPPER
Her gün yeni bir yapay zekâ ürünü
çıkıyor, atlayıp zıplayan bir robot videosu
yayınlanıyor, sözüm ona dünyanın sonunu
getirecek bir gelişme elbet yaşanıyor :)

Pepper, Türkiye’de de satışı olan,
kolay temin edilebilen bir robot. Satın
alındığında sizi tanıması, duygularını
ifade etmesi gibi temel bazı özelliklere
sahip. Temel özelliklere ek, uygulama
mağazasından bazı özellikler de satın
alınabilir. Örneğin, Pepper’in güncel
haberleri takip edebileceği ve sizin için
seslendirebileceği Real-time Searching
bunlardan biri.
Pepper’in geliştirme platformunda ise
robot istenilen şekilde programlanabilir ve
yapması istenen görevleri özelleştirmeler
ile robota yaptırılabilir.

webrazzi.com

Bu yüzden size, yine yeni yeniden bir
robot tanıtacağız. SoftBank Robotics,
Pepper’ı, diğer bir deyişle Dünya’nın “ilk
sosyal robotu”nu tanıttı. Pepper, sevimli
bir suratı, alnında siyah bir noktası, zeytin
rengi gözleri ve göğüs kısmında tableti
bulunan, 1.20 boylarında, beyaz tenli bir
robot.
İnsanların yüzlerini tanıyabilen, onların
hislerini anlayabilen Pepper, onlarla sözlü
iletişime geçebildiği gibi, göğsündeki
tablet yardımı ile de bağlantı kurabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Webrazzi Developer
2018’e katılan Türkiye İş Bankası Genel
Müdür Yardımcısı Hakan Aran, kendi
Pepper’lerini tanıttı. İş Bankası Genel
Merkezi’nde
çalışmaya
başlayacak
Pepper’in yakın zamanda şubelerde
insanları karşılayacağı, sıra numarası
vereceği ve onlarla sohbet edeceğinden
bahsetti.

webrazzi.com

techandlaw.com
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INNOTECH I KASIM

TEKNO-KÜLTÜR

TAU
Bültende uzun süredir tekno-kültür
bölümüne yer vermemiştik. Bu sayımızda
hep bilgi hep öğrenme olmaz arada
eğlenmek de lazım diyerek ve Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan
bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir.” sözünü hatırlayarak, tekno-kültür
bölümümüzü tekrardan canlandırmaya
karar verdik. Dilerseniz “Sinema sanat mıdır
?” tartışmasına girmeden ve ana odağımız
olan teknolojiden de çok uzaklaşmadan
yapay zeka konulu bir bilim kurgu filmi olan
TAU ile sizleri baş başa bırakalım.

Filmin konusuna gelecek olursak, Julia
obsesif bilim adamı Alex tarafından kaçırılmış
ve TAU’nun her alanına hükmedebildiği
eve kapatılmış bir denek. Alex, Julia’yı
yapay zekanın gelişimini tamamlaması için
kullanmayı planlıyor. Julia’nın denek olmayı
reddetmesi ve Alex’e boyun eğmemesi ile
de asıl hikayemiz başlıyor.
Alex gündüzleri dışarı çıkmak zorunda
olduğundan TAU ve Julia evde beraber
zaman geçirmeye başlıyorlar. TAU’ya verilen
emre göre Julia’nın her gün ona verilen
görevleri tamamlaması gerekiyor. Eğer Julia
görevlerin tamamlamayı reddederse başına
pek de iyi şeyler gelmiyor diyebiliriz.

Netflix’in yapımcılığını üstlendiği film,
geçtiğimiz Haziran ayında yayınlandı.
TAU, obsesif bir bilim adamı tarafından
geliştirilmiş olan üst seviye yapay zekanın
ismi. Garry Oldman filmde TAU’ya sesi ile
can vermiş. Filmdeki ana karakterimiz Julia’yı
ise Maika Monroe oynuyor. Filmi beğenir
misiniz bilinmez ancak Maika Monroe’nin
usta oyunculuğuna hayran kalacağınızın
garantisini verebiliriz.

Filmin asıl ilgi çekici bölümü ise sonlara
doğru başlıyor. TAU ile Julia arasındaki
diyaloglar ve kurulan ilişki git gide daha
farklı bir hal alıyor. Diyelim ve fazla spoiler
vermeden sizleri filmi izlemeye davet
edelim.
“İyi güzel, anlattınız da ben bir fragmanı
izleyeyim sonra karar veririm” diyorsanız da
QR kodu okutup fragmana ulaşabilirsiniz.

Film kısıtlı bir alanda, bir evde geçiyor
ki bu 2014 yılında ses getiren ve yapay
zeka insansı robotunu konu alan ExMachina Filmi’nden ve sonrasında piyasaya
çıkan birçok bilim kurgu filminden alışık
olduğumuz bir konsept.
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