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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Son model arabalarda yaygın bir seçenek
olarak sunulan “head-up display”, AR
teknolojisinin markette yerini bulmuş
somut örneklerinden biri.

Şu anda kullanabildiğimiz dijital veriler
ile fiziksel dünya arasında bir boyut farkı
var. Veriler iki boyutlu dünyada iken
yaşadığımız çevre ise üç boyutlu. Bu aradaki
farkı kapatmaya ve dijital verileri,görselleri
fiziksel dünya ile buluşturmayı vadeden
teknolojiler bütününe artırılmış gerçeklik
(Augmented Reality-AR) deniliyor.
Gelişme evresinin daha çok başında olan
AR ileride öncü teknolojilerinden biri
olmaya aday. PwC’nin öngörüsüne göre
2020 yılında AR teknolojisine yapılan
yatırımlar 60 milyar dolara yaklaşacak. AR,
eğitim sektöründen otomotive, sağlıktan
enerji sektörüne kadar birçok farklı alanda
gelişmeye devam edecek.
AR teknolojisine en çok yatırım yapan
sektörlerin başında; otomotiv, medya,
sağlık ve perakende sektörleri geliyor.
En çok yatırım yapan sektörün otomotiv
olması aslında beklenen bir durum.
6

AR’ın
araç
sürüş
deneyim
ve
alışkanlıklarında büyük bir değişim
getireceği aşikâr.

AR’ın Başlıca Özellikleri

Görselleştirme:
AR uygulamaları bir nevi X-ışını gibi
davranıyor ve ürüne dair normal şartlarda
görülmesi çok zor olan iç kısımları ve
özellikleri gözler önüne seriyor.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Örneğin; medikal cihaz şirketi AccuVein’in
uygulamasında AR teknolojisi hastanın
damarlarındaki sıcaklık verilerini gerçek
derisinin üzerine uygulanmış bir görsele
dönüştürüyor
ve
böylelikle
klinik
personel hastanın damarlarını daha kolay
bulabiliyor. Böylece kan alımında ve diğer
damarsal işlemlerde başarı oranı ciddi
biçimde yükseliyor. AR sayesinde damara
ilk denemede girme şansı üç kattan daha
fazla artıyor ve ilave işlem oranı da yüzde
45 düşüyor.

Boeing AR gözlükleri ile montaj eğitimi
Eğitim ve Yönlendirme:
AR halihazırda talimat, eğitim ve
süreçlerini
yeniden
tanımlıyor.
İş
gücünün verimliliğini geliştiren bu kritik
fonksiyonlar maliyetli, insana dayalı ve
genelde beklenen sonucu veremeyen
çabalar gerektirir. Örneğin, imalata yönelik
yazılı talimatlar ve yönergeleri izlemek
zordur ve zaman alıcı bir çaba gerektirir.
Bunların üstesinden gelebilmek için AR en
uygun teknolojilerden biri.

Boeing’de AR temelli eğitimler, karmaşık
uçak üretim prosedürlerinin verimliliğine
ve kalitesine ciddi katkı sağlıyor.
Boeing’in yaptığı bir uygulamada 30
parçadan oluşan uçak kanadının bir
bölümünün 50 adımlık bir süreç içeren
montajına dair eğitimde AR kullanıldı.
Bu grup, eğitimi, geleneksel 2 boyutlu
çizimleri ve belgeleri kullanarak eğitim
alanlara kıyasla yüzde 35 daha kısa sürede
tamamladı. Çok az deneyimi olan veya hiç
deneyimi olmayan öğrencilerin bu işlemi
doğru biçimde yapma oranı da yüzde 90
arttı.
Dijital Pazarlama:
AR teknolojisi dijital pazarlama sitelerinde
de kullanılmaya başlandı. IKEA firması
bunun en somut örneklerinden birisini
sergiliyor. IKEA Place adlı uygulamayı
telefonunuza
indirdiğinizde
internet
mağazasından bir eşya seçip bu eşyanın
evinizdeki herhangi bir yerde nasıl
duracağını görebiliyorsunuz. Böylece
internetten aldığınız ürün için sonradan
pişmanlık yaşamıyorsunuz.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

ÜRETİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Otomasyon ve kontrol sistemlerinden,
sensörlerden
ve
varlık
yönetimi
sistemlerinden veri alabilir, her bir makine
veya sürece dair izleme ve kontrol verilerini
görünür hale getirebilir.

AR teknolojisinin üretimde kullanılması
gün geçtikçe yaygınlaşıyor.
Doğru bilgiyi gerektiği anda sağlamak
için AR, gerçek bir kılavuz olacak
nitelikte. Karmaşık üretim süreçlerindeki
talimatları görselleştirmek konusunda
çalışanlara yardımcı olabilir ve süreçlerin
hatasız
işlemesini
sağlayabilir.
İki
boyuttaki talimatları ve anlaşılması zor
bilgileri tek tek aşamalar halinde üç
boyutlu hologramlara çevirerek anlatma
yeteneğine sahip teknoloji, hataların en
aza inmesine ve verimliliğin artmasına
yardımcı oluyor.
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Etkinliğe ve hata oranına dair verileri
uygun biçimde görebilmek, bakım onarım
çalışanlarının olası sorunları anlamalarını
ve fabrika personelinden bazı önleyici
bakımları yapmalarını istemelerine imkân
verir. Pahalı tamirat gerektiren süreçlerin,
yaşanacak zaman ve iş gücü kayıplarının
önüne geçilmiş olur.
Artırılmış gerçeklik, bir karmaşıklık
veya sorun durumunda uzaktan erişim
desteği ile konunun uzmanı olan bir
kişiyle bağlantıya geçilerek uzman kişinin
bilgisinden eş zamanlı faydalanabilme
olanağı da sağlamaktadır.
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OTOMOTİV DÜNYASI

SONDORS
“Herkes için elektrikli otomobil” sloganı
ile 2019 yılında piyasaya çıkacak olan
otomobilin satış fiyatı ise 10.000$ olarak
belirlenmiş durumda.
Firmanın bu sloganı bizlere 1900’lü yılların
başında “Herkes için otomobil.” diyerek
piyasaya çıkarılan dünyanın ilk seri üretim
otomobili Ford Model T’yi anımsatıyor.

2015 Yılında elektrikli bisiklet üretmek
amacıyla bir start-up şirketi olarak kurulan
SONDORS, 2017 yılında 1 milyon dolar’ın
üzerinde fonlanarak ilk elektrikli arabasını
üretti.
Birçok özelliği ile otomotiv dünyasına farklı
bir bakış açısı kazandıracağı düşünülen
aracın ilk bakışta göze çarpan özelliği
dizaynı. 3 tekerlekli olarak tasarlanmış
araç için SONDORS Firması bu farklı
tasarımın amacının aktarma organındaki
karmaşıklıkları
azaltımak,
stabiliteyi
arttırdırmak ve taşıma dinamiklerini
kuvvetlendirmek olduğunu söylüyor.

Sondors, Model T kadar başarılı olur mu
bilinmez ama dizaynı ve fiyatıyla ilgileri
üzerine toplayacağı kesin.
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OTOMOTİV DÜNYASI

GOODYEAR OXYGENE
“Oxygene” ismi verilen lastik, havadaki
karbondioksiti ve nemi emebiliyor.
İçerisinde bulunan yosunlar sayesinde
de fotosentez yaparak havaya oksijen
salınımı yapıyor.
Çevreci bir bakış açısı ile havayı temizleme
görevi üstlenen bu lastiğin aynı zamanda
fotosentez ile ürettiği enerjiyi elektrik
enerjisine çevirerek araç içinde bazı
birimlere enerji sağlayabildiği de belirtildi.
Cenevre Otomobil Fuarı’nda geleceğin
teknolojisini barındıran otomobillerin
yanında, otomotiv dünyasına yenilik
getirebilecek teknolojiler de tanıtıldı.
En ilginçlerinden birisi ise önemli lastik
üreticilerinden Goodyear’ın “fotosentez”
yapabilen lastik konsepti “Oxygene”.
Daha önce ısı ve hareketi elektrik enerjisine
dönüştüren
teknolojilerini
tanıtan
Goodyear bu çalışmasıyla inovasyona ne
kadar önem verdiğini göstermiş oldu.
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Lastik sektörüne yenilikçi bir bakış açısı
getiren bu çevre dostu lastik konsept
olmaktan çıkıp ne zaman yollarda
görünmeye başlar bilinmez fakat herkesin
heyecan ile o günü bekleyeceği kesin.
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TEKNO-HABER

HYPERLOOP ONE

Hyperloop teknolojisi, Elon Musk’ın 2013
yılında sunduğu bir rapor ile beşinci ulaşım
sistemi olarak ortaya attığı bir fikir olarak
doğmuştu. Elektrik tahriklemesiyle düşük
basınçlı tüpler içinde çalışacak hyperloop
manyetik kaldırma kuvveti sayesinde
sürtünmeyi azaltarak 1080 km/h hıza
kadar çıkabiliyor. Düşük aerodinamik
sürtünmesi ile minimum hız kaybını
hedefleyen hyperloop uzun mesafelerde
hızını koruyarak yolcu taşıması yapabilecek.
Tamamen otonom ve sürücüsüz olarak
yolculuk etmesinin yanı sıra belirli zaman
aralıklarında değil, yolcunun isteğine göre
çalışacak.

Dünya çapında uygulanması gereken en
uygun rotaları bulmak için global tasarım
yarışmaları düzenleyen Hyperloop One
bu yarışmaların sonucunda Birleşik Arap
Emirlikleri ile anlaşmaya vararak Abu Dhabi
ile Dubai arasında kurulması planlanan
hyperloop sistemi ile yolculuk süresini 12
dakikaya düşürmeyi ve saatte 10.000 yolcu
taşımayı hedefliyor.

Hyperloop One’ın web sitesindeki ota
hesaplama aracıyla, istenilen rotalarda
ne kadarlık zaman kazancı olacağını
öğrenebilirsiniz. Örneğin, Eğer hyperloop
sistemi İstanbul-Ankara arasında çalışacak
olursa yolculuk süresi 1080 km/h hızla 29
dakikaya düşecek.

Yolcu bineceği istasyona geldiği anda
çağıracağı hyperloop ile belirlediği noktaya
herhangi bir durakta durmadan gidebilecek.
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TEKNO-HABER

İLK DİJİTAL ÇALIŞAN CORA
binden fazla çalışanını işten çıkartan Royal
Bank of Scotland, eğer pilot uygulamalar
başarılı olursa alt markası olan NatWest
şubelerine sadece Cora’yı koymayı
hedefliyor.

Bankacılık ve Finans dijitalleşme çağının
en çok etkilenen sektörlerinden biri.
Yüz tanıma teknolojisi, NFC ile ödeme,
chatbotlar, kestirimci algoritmalar ile
dolandırıcılık tespiti
gibi teknolojileri
ilk olarak uygulayan bankacılık sektörü
olmuştu. Bu sefer de yeni uygulamayla
Royal Bank of Scotland şubelerine
yerleştirdiği kiosklarda gelen müşterilenin
sorularını yanıtlayan ve basit işlemlerini
gerçekleştirebilen yapay zeka temelli ilk
“dijital çalışanı” işe alarak öncü oldu.
Maliyet
azaltımı için geçen sene
şubelerinin dörtte birini kapatan ve iki
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NatWest’in inovasyon direktörü Kevin
Hanley’e göre Cora’nın müşterilere yardım
etmenin yanında personel eğitiminde de
kullanılması hedeflediklerini söyledi.
Deutsch Bank CEO’su John Cryan da geçen
seneki konuşmasında chatbot ve yapay
zeka teknolojilerinin, yaklaşık 50.000 hata
yapmaya yatkın olan ve verimsiz çalışan
insan banka çalışanının yerini alabileceğini
belirtti.
Cora şu anda göreceli olarak basit soruları
ve cevapları anlayabilse de yaptığı
hatalardan ve girdiği her etkileşimden
sürekli öğrendiği için gelişmeye devam
ediyor. Yaklaşık bir sene içinde hatasız
bir şekilde tüm bankacılık işlemlerini
yapabileceği öngörülüyor.
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ZİHİN OKUYAN YAPAY ZEKA
Şu ana kadar yapılan uygulamalarda
yüzde yüz sonuç alınamamasına rağmen
gerçeğe yakın sonuçlar alınmaya başlandı.
En son gerçekleştirilen deneyde Yapay
Zeka’ya iki resim gösterildi. Resimlerden
birisinde saat, bir diğerinde ise nehirde
kano yapan insan figürü vardı. Yapay
Zeka saat resimini akrep ve yelkovanın
duruşundan dolayı makas olarak algıladı.
İkinci resim için ise nehirde kano yapan
insan yerine okyanusta surf yapan insan
cevabını verdi.
Yapay zeka konseptindeki gelişmeler hızla
sürüyor ve günden güne daha da şaşırtıcı
hale geliyor. Kimleri yapay zekanın insan
ırkının sonunu getireceğini düşünürken
kimileri de yapay zekanın ileride en
yakın dostumuz olacağını söylüyor.
Geliştirilmekte olan Zihin Okuyan Yapay
Zeka teknolojisi ise iki grup arasındaki
tartışmaları
alevlendirecek
cinsten.
Tartışmalar süredursun biz yapay zekanın
zihnimizi nasıl okuduğuna bakalım.
Bir
resme
baktığımızda
o
resmi
algılayabilmemiz için beynimizin belirli
bölgelerinde
aktiviteler
gerçekleşir
ve gerçekleşen bu aktiviteleri FMRI
(Fonksiyonel Rezonans Görüntüleme
Tekniği) ile izleyebiliriz. Yapay Zeka’nın
yapmaya çalıştığı şey ise FMRI tekniği ile
kaydedilmiş beyin aktivitelerimizi analiz
ederek baktığımız resmi tahmin etmek.
Sağdaki resimde görmüş olduğunuz gibi
Yapay Zeka’nın altyapısında Artificial
Neural Network’ler, yani yapay sinir ağları
çalışıyor.

Bir başka deneyde önce birbirleri yanında
ayakta duran insanların olduğu bir resim,
sonrasında da beyaz ve siyah köpeğin yan
yana durduğu bir başka resim gösterildi.
Yapay Zeka, gösterilen bu iki resmi de
yüzde yüz doğrulukta tahmin ederek
büyük bir başarıya imza attı.
Yapay Zeka’nın gelişim hızına bakacak
olusak kısa zamanda görüntüleri çok
daha yüksek doğruluk oranıyla tahmin
edebileceğini söylemek yanlış olmaz.
Tamamen zihin okuyup okuyamayacağı
ise tam bir merak konusu.
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TEKNO-ÜRÜN

HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK
7 CHROME UZANTISI

3) Unpaywall:
Hepimiz ücretli bilimsel makale yayınlayan
sitelerden çok çektik değil mi?
Unpaywall uzantısı sayesinde okumak
istediğiniz makalelere ücretsiz bir şekilde
ulaşabilirsiniz. Üstelik bu uygulama
tamamen yasal.

Google Chrome en çok kullanılan web
tarayıcılarından bir tanesi. Peki bu
tarayıcıyı ne kadar verimli kullanıyoruz?
Bildiğiniz üzere Google Chrome içerisinde
birçok uzantı mevcut ve bu uzantıları
kullanarak internette gezinirken hız
kazanabiliriz.
Sizin
için
hayatımızı
kolaylaştıracak 7 Chrome uzantısını
derledik.
1) Cite This For Me
Sunumlarımızda
ve
yazılarımızda
kullandığımız alıntıları kaynak olarak
göstermek artık çok kolay. Cite This For Me
uygulaması ile herhangi bir web sitesinden
yapmak
istediğiniz
alıntıyı
kaynak
haline getirebilir ve dokümanlarınıza
kaydedebilirsiniz.
2) Colorzilla:
Bu uzantı sayesinde, web üzerinden bulmuş
olduğunuz bir resmin üzerinde herhangi
bir noktaya tıklayarak o noktadaki rengin
kodunu öğrenebilir ve çalışmalarınızda
kullanmak üzere kaydedebilirsiniz.
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4) Screen Capture:
Bu eklentiyi tarayıcınıza eklediğinizde
bilgisayarınızın ekran alıntısı aracını
açmaya gerek kalmadan herhangi bir
web sayfasından kolayca ekran görüntüsü
alabiliyorsunuz.
5) Write Space:
Web tarayıcınızın üzerinden notlar almanız
artık mümkün. Write Space uygulamasını
kullanarak tarayıcınız üzerinde bir metin
editörü açabilir yazı tipi ve renkleri
ayarlayarak notlar alabilirsiniz.
6) Print Friendly:
Web sayfalarını yazdırdığımızda genelde
çıktımız gereksiz reklam ve yazılarla dolu
olur. Print Friendly uzantısı sayesinde
yazdırmak istediğiniz sayfanın sadece
önemli yerlerini yazdırabiliyorsunuz.
7) Tap Packager:
Çok sekme ile çalışmayı sevenlerden
misiniz? Peki daha sonra bu sayfalara
erişmek istediğinizde ne yapıyorsunuz ?
Tap Packager uzantısı açık olan sekmeleri
sizin için bir web sitesi formatında
saklıyor. Sonradan bu sayfalara kolayca
ulaşabiliyorsunuz.
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TEKNO-KÜLTÜR

ALTERED CARBON
satin alabiliyorken, parası olmayanlara
seçenek hakkı sunulmuyor.

Netflix’in yeni bilim kurgu dizisi Altered
Carbon şimdiye kadar Netflix’in yapmış
olduğu en yüksek bütçeli dizi.
“Kimse sonsuza dek yaşayamaz” sloganıyla
tanıtılan dizi aslında Richard K. Morgan’ın
siberpunk türündeki romanından bir
uyarlama. 2384 yılında geçen Altered
Carbon insanların ölümden kaçabildiği
bir dünyada geçiyor. İnsan bilincinin
dijital ortama aktarılmasını sağlayan
bir teknolojinin gelişmesiyle beraber

insanların bilinci bir diske aktarılabilmekte
ve boyun bölgesine yerleştirilebilmektedir.
Bu disklere zarar gelmediği sürece
insanlar öldükleri zaman diskleri başka bir
bedene transfer ederek insanların tekrar
hayata dönmesini sağlamaktadır. Parası
olanlar bedenlerinin sentetik kopyalarını
ürettirebiliyor veya yeni bir beden

Gelecekte suçluların mahkum olma
şekli de değişmiştir. Hüküm giymiş
suçlular bilinçleri aldıkları ceza süresince
dondurulmakta,
cezaları
bittiğinde
ise tekrardan bedenlere aktarılarak
hayatlarına devam etmektedirler.
Dizinin baş kahramanı olan eski asker
Takeshi Kovac da mahkum edildiği
müebbet hapis cezasından bir cinayeti
çözmesi için 250 yıl sonra zengin bir adam
tarafından kefareti ödenerek uyandırılır.
Başka bir bedende uyanan Takeshi’nin
uyandığı yeni dünya tamamen farklıdır.

Alışmaya çalıştığı bu yeni dünyada aynı
zamanda çözmeye çalıştığı karmaşık
cinayet ile birlikte karşılaştığı insanlar
ve yapay zekalarla baş etmeye çalışan
Takeshi’nin önünde oldukça ilginç bir yol
uzanmaktadır.
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CENEVRE OTOMOBİL FUARI

RENAULT EZ-GO: ROBOT TAKSİ
Fransız otomobil üreticisi Renault da bu
minvalde yaptığı konsept aracı EZ-GO’yu
Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye
çıkardı. EZ-GO’yu, elektrikli 4. seviye
otonom, mobil uygulama veya sabit
istasyonlardan çağırabildiğiniz, paylaşımlı
kullanılabilen bir “Robot Taksi” olarak
tanımlayabiliriz.
Taksiciler ile Uber sürücüleri arasındaki
gerilim son günlerde zirveye ulaştı ve
istenmeyen birçok olayın yaşanmasına
sebep
oldu.
Taksi
sürücülerinin
müşterilerinin bir kısmını Uber’e kaptırması
zaman zaman taksicilerin şiddet içeren
tepki vermelerine neden oldu.
Peki müşterilerin yanı sıra işlerini tamamen
kaybedecekleri bir araç üretilecek olursa
ne yapacaklar? Bunu bilemeyiz tabi ki
ama otonom araç teknolojisi, paylaşım
ekonomisi gün geçtikçe gelişiyor ve bu
yönde adımlar atmaya devam ediyor.
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Farklı Dizaynı ile EZ-GO:
EZ-GO’nun gelecekçi tasarımı da ilk dikkat
çeken özelliklerinden. Fazlasıyla ışık alan
panaromik cam tavanı sayesinde ferah bir
iç ortamın yanında, açık yan pencereleri
sayesinde yolculuk yaparken çevreyi de
izleme şansı yakalıyorsunuz.
EZ-GO’da bulunan biniş rampası yürüyerek
ve tekerlekli sandalye ile binişi de çok
kolay hale getiriyor.

INNOTECH I MART

CENEVRE OTOMOBİL FUARI

ICONA NUCLEUS
Araç tasarımı gerçekten etkileyici. Yüksek
yapısı ve 26 inç devasa jantları ilgiyi
üzerine çekiyor. Aracın hatları gelecekten
izler taşıyor. Geniş ve büyük camlar ise
yolcuların ferah bir yolculuk yapmasını
sağlıyor.

Bir İtalyan tasarım firması olan Icona
otonom konsept aracı Nucleus’u Cenevre
Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı.
Icona, fuarda bulunanların ilgi odağı
olan bu konsept aracın 5. seviye yani tam
otonom bir araç olduğunu belirtti.
5250 mm uzunluğa ve 2120 mm genişliğe
sahip araçta direksiyon simidi, konsol,
pedal ve sürücü koltuğu bulunmadığı
için Nucleus, yolculara çok geniş bir iç
hacim sunuyor. Icona, altı yolcunun rahat
bir şekilde seyahat edebildiği Nucleus’u
yürüyen dinlenme salonu anlamına gelen
“Moving Lounge” olarak adlandırıyor.

Icona aracın elektrik motoru ile ilgili
herhangi bir bilgi vermedi. Aracın
gelecekte üretimi gerçekleştirilecek mi,
yoksa Icona sadece konsept bir model
olarak mı kalacak bu henüz bilinmiyor.
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Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.
ÖNERİLERİNİZ İÇİN:
innotech@farplas.com

