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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

BÜYÜK VERİ
bulut teknolojilerini tercih ediyor. Bulut
hizmeti veren şirketler (Google, Amazon,
IBM vb.) devasa sunuculara sahip ve
bu sunuculardaki alanları veri başına
fiyatlandırma yaparak şirketlere kiralıyor.
Bu sayede veri sahibi olan şirketler
verilerini güvenli bir şekilde ve sunucu
yatırımı gerektirmeden saklayabiliyor.
Görsel: shutterstock.com

Bugüne kadar üretilmiş olan tüm verilerin
%90’ı geçtiğimiz iki yılda üretildi! Şu sıralar
Büyük Veri’ yi konuşmamızın sebebi de tam
olarak bu durdurulamayan eksponansiyel
artış. Aslına bakılırsa Büyük Veri bizim için
bir problem değil, aksine verimiz ne kadar
büyük olursa, yapacağımız analizlerin ve
tahminlemelerin doğruluk payı da bir
o kadar artıyor. Ancak problem, veriyi
depolama ve işleme kısmında çıkıyor.
1956 yılında IBM ilk har ürettiğinde bu
diskin kapasitesi 5 MB ve ağırlığı da tam
olarak 1 tondu. 2004 yılına geldiğimizde
Toshiba 2 GB veri depolayabilen 20 cm’lik
harddisk üretti. İleriki yıllarda da harddisk
veri depolama kapasitelerindeki artışa ters
orantılı olarak disk boyutları küçüldü ve
yeni disk teknolojileri türedi. Günümüzde
ise terabyte’lar boyutundaki verileri
harici depolama cihazlarımızda veya
bilgisayarlarımızda depolayabiliyoruz.
Depolama teknolojisindeki gelişmeler
hızlı bir şekilde devam ede dursun
depolamamız gereken veri miktarı
da her geçen gün inanılmaz bir artış
gösteriyor. Bu nedendendir ki artık birçok
şirket, verilerini depolamak için büyük
sunucu odalarına yatırım yapmaktansa
6

Görsel: getty images/iStockphoto

Bir gün içerisinde üretilen verileri
örneklendirmek gerekirse:
•
CERN’ün 1 günde ürettiği veri 500
Exabyte (Bu da beş yüz milyon Terabyte’a
tekabül ediyor.)
2020 yılı için yapılan
tahminlerde dijital verinin
40 Zetabyte (40 milyar
Terabyte) yaklaşık olarak
6080 yıllık bir HD videoya
eşit olacağı söyleniyor.

Görsel: IBM
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

BÜYÜK VERİ
Büyük Veri şimdiden bir bilim dalı haline
geldi bile. Ancak Büyük Veri ile ilgilenen
meslek dalları ile ilgili bir kafa karışıklığı
mevcut. Bu karışıklığı gidermek adına
meslek dallarını tanımlayalım.
Büyük Veri Meslek Dalları:
Veri Bilimci: Analitik ve teknik yeteneklerini
kullanarak verileri anlamlandıran bilim
insanı.
Görsel: wishworks.com

Veri bilimcilere göre
Büyük Veri
problemleri
genel olarak 3 ana
karakteristikten oluşuyor:
1)Veri Büyüklüğü: Her geçen gün veri
büyüklüğünün artması ileride oluşacak
veri yığını ile başa çıkmayı zorlaştırıyor.
2)Hız: Gerçek zamanlı olarak üretilen
verilerin üretilme hızının artması bu veriyi
işlemek için gerekli olan donanımların
geliştirilmesini zorunlu kılıyor.
3)Çeşitlilik: Verilerin birçok farklı
ortamdan ve farklı formatlarda elde
edilmesi bu verilerin ortak olarak
işlenilebilirliğini zorlaştırıyor.

Veri Mühendisi: Sunucular ve uygulamalar
arasında kesintisiz veri akışını sağlayan
ve veri mimarisinden sorumlu olan bilim
insanı.
İstatistikçi: İstatistiksel yöntemlerin teorik
kısımlarında bilgili ve bu yöntemleri
gerçek hayatta uygulayabilen bilim insanı.
Dijital dönüşüm kapsamında ilerlemekte
olduğumuz bu yeni endüstriyel çağda
Büyük Veri de bizim zorunlu yol
arkadaşlarımızdan birisi olmaya devam
edecek ve giderek piyasadaki payını
arttıracak gibi görünüyor. Bununla bir an
önce baş etmeyi öğrenmeliyiz.
Görsel: analyticsvidhya.com
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

OTOMOTİVDE BÜYÜK VERİ
Büyük Veri teknolojisinin giderek önem
kazanması ve etkisinin farkına varılması
ile bu gelişmelerden en çok etkilenen ve
faydalanan sektörlerden birisi de otomotiv
sektörü. Otonom araçlar için büyük
öneme sahip Büyük Veri’nin toplanması
ve işlenmesi, aynı zamanda otomotivde
farklı süreçlere ve operasyonlara da katma
değer sağlıyor.

ve otomasyonun artması ile birlikte
proseslerde
elde
edilen
verilerin
anlamlandırılması, araç üreticileri için gizli
kazançlar sağlamakta.

Görsel: Spark Summit 2017 Audi Presentation

Görsel: Mckinsey-Monetizing car data report

Araçlarda kullanılan sensörlerin artması,
mobil cihazlarla bağlanılabilmesi ve
araçların çevrimiçi olarak dışarıyla daha
etkin haberleşebilmesiyle birlikte, alınan
veri büyüklüklerinde üssel
bir artış
yaşanmakta. Çevre koşulları, arabanın
teknik durumu, sürücü alışkanlıkları,
konum, hız gibi veriler ile birlikte
otomotiv sektörü yıkıcı iş modelleriyle
karşı karşıya kalmış durumda. Fiziksel
araç satışından çok daha fazla getirinin
bu verilerin anlamlandırılması sonucu
çıkan iş modellerinden elde edilmeye
başlanmasının, otomotiv ana sanayi
üreticilerinin de bu konuyu gelecek
stratejilerinin ana ekseninde tutmasına
yol açtığını söyleyebiliriz.
Tabii ki gelişen yeni teknolojiler, araçların
kullanımı sırasında elde edilen verilerle
sınırlı kalmıyor. Üretim sektörü de büyük
veri
teknolojilerinden
etkilenmekte.
Özellikle kullanılan robotik sistemlerin
8

Audi’nin,
Ingolstadt
fabrikasındaki
boyahanesinden elde edilen verileri, açık
kaynak kodlu Hadoop, Spark gibi büyük
veri araçları ile kullanarak kök neden analizi
yapması bunun en iyi örneklerinden biri.

Görsel: Spark Summit 2017 Audi Presentation

Veri analizi için kullanılan makine
öğrenmesi algoritmaları ile birlikte
alınan verilerin gerçek zamanlı olarak
görüntülenmesini
sağlayarak
sürekli
takibini de mümkün kılan bir sistem
tasarlayan Audi, aynı zamanda boya
prosesine dair beklemedikleri gerçekleri
de keşfetmiş oldu. Boya kabinlerinde
kullanılan temiz hava fanlarının %25
daha az güçle çalıştıklarında, boyalı
araç yüzeyinde %10 daha az hata elde
ettiklerini gördüklerini söyleyen Audi
2500 noktadan veri aldıklarını belirtti.
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OTOMOTİV DÜNYASI

SUBARU’DAN DRIVER FOCUS TEKONOJİSİ
Lüks otomobil markası Cadillac‘ta da
Subaru’nun DriverFocus’una benzer bir
sürücü izleme teknolojisi bulunuyor. İki
teknoloji arasındaki fark ise, Cadillac’ta
kullanılan sistemin sürücünün sadece göz
hareketlerini izleyen kızılötesi kameralar
olması.

Görsel: subaru.com/brochure

Japon otomobil üreticisi Subaru, 2019
yılında satışa çıkaracağı Forester modelini
tanıttı. Birçok yeni özelliği barındıran
araçta, öne çıkan yenilik olarak sürücünün
yorgun olup olmadığını tespit eden
yüz tanıma sistemi oldu. Subaru’nun
DriverFocus ismini verdiği bu teknoloji
sürücünün yorgunluğunu veya dikkatinin
dağılıp dağılmadığını anlayabiliyor. Bu
özellik New York International Auto Show’da
tanıtılan SUV’un en pahalı versiyonu olan
Touring’de standart olarak sunulacak.
Bu teknoloji değişen yüz hareketlerine
göre sürücünün durumunu beş farklı
kategoriye ayırabiliyor. Ayrıca oturma
pozisyonu ve klima ayarlarını bu durumlara
göre
kendiliğinden
ayarlayabiliyor.
DriverFocus’un altyapısında Subaru’nun
EyeSight adını taşıyan yeni sürüş
asistanı, uyarlanabilir hız kontrolü, şerit
ihlâli uyarı sistemi ve şerit desteği ve
çarpışma önleyici frenleme gibi özellikler
barındırıyor. EyeSight donanımının bütün
Forester modellerinde standart olarak
bulunacağı da açıklandı. Bu göz önüne
alındığında,
Subaru’nun
güvenliğe
yeterince önem verdiği anlaşılıyor.

Görsel: mashable/subaru-forester

Subaru Forester, bu teknolojiyle kaza
riskini düşürmeyi öngörüyor. Yorgun ve
dalgın bir şekilde araç kullanmanın önüne
geçecek bu sistemin gelecekte daha fazla
kullanılacağı düşünülüyor.

Görsel: subaru.com/brochure

2019 model Subaru’nun tanıtım videosunu
izlemek için QR kodu taratmanız yeterli.
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OTOMOTİV DÜNYASI

FERRARİ’NİN GİZLİ FABRİKASI
Ferrari’lerin ne kadar popüler, kaliteli ve bir
o kadar da pahalı otomobiller olduğunu
hepimiz biliriz. Hatta bir çoğumuz da
bu araçları almak için yeterli finansal
gücümüzün olmamasından yakınmışızdır.
Peki Ferrari’nin nasıl bir ortamda üretildiğini
merak ettiğiniz oldu mu ? Cevabınız ‘evet’
ise sizi Ferrari’nin en gizli fabrikasına
götürüyoruz. Fabrika içerisinden çekilmiş
resimlere ulaşmamızı sağlayan wired.co.uk
ye teşekkürü bir borç biliriz.

İlk bakışta üretim hattının temizliği dikkat
çekiyor. Araçlar tavana bağlı olan çelik
aparatlar ile taşındığı için fabrika tabanına
temas etmiyor, bu sayede fabrikanın sürekli
temiz olması sağlanabiliyor.

Romeo ve Juliet

Yukarıda görmüş olduğunuz resimde aracın
montaj aşamalarından birine şahit oluyoruz.
Görmüş olduğunuz gibi montaj hattı bizim
alışmış olduğumuz seri üretim hatlarından
farklı. Bu hatta araç, dönebilen bir ekipmana
bağlanmış olarak hareket ediyor. Bu sayede
ergonomik olarak işçilere kolaylık sağlanmış
durumda.

Yukarıdaki resimde ise fabrikanın romantik
çifti Romeo ve Juliet’i görüyorsunuz. Bu iki
robotun görevi, V8 motorlarında kullanılacak
olan valf koltuklarını birleştirmek. İnsanlar
için oldukça karmaşık olan bu işlemi birlikte
çalışarak kolayca gerçekleştirebiliyorlar.
Romeo’nun görevi silindir kafalarını alıp
sıkıştırılmış hava ile ısıtmak, Juliet ise
aliminyum halkaları sıvı nitrojene batırıyor
ve sonrasında bu iki parça robotlar
tarafından birleştiriliyor.

Resimde gördüğünüz Ferrari GTC4Lusso T
için üretilen V8 motor. Bu motor V12 kadar
güçlü olmasa da, ses açısından aynı tatmini
sağlıyor.
Kapı Montaj İstasyonu
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TEKNO-HABER

MARK ZUCKERBERG
Bugünlerin
çok
konuşulan
konusu;
Facebook’taki yaklaşık 50 milyondan fazla
kullanıcının kişisel bilgilerinin veri analizi
şirketi Cambridge Analytica’nın eline geçtiği
bilgisinin ortaya çıkmasıyla açılan dava
oldu. Herkesin gözünün üzerinde olduğu
davada, Facebook’un kurucusu ve CEO’su
Mark Zuckerberg 11-12 Nisan tarihlerinde
ABD Temsilciler Meclsi’nde ifade verdi.

Facebook’un veri satmadığının altını çizen
Zuckerberg, Facebook üzerinde kullanılan
bir uygulama geliştiren ve Facebook’un
kullanıcılarının bilgilerini şirketten izinsiz
bir
şekilde
Cambridge
Analytica’ya
satan Aleksandr Kogan adlı kişiye dava
açabileceğini belirtti. Zuckerberg, Kogan’ın
yaptığının Facebook’un anlaşma koşullarını
ihlal ettiğinin de altını çizdi. Öte yandan
Zuckerberg, veri sızıntısı sonrası Cambridge
Analytica’nın CEO’su ile neden bu konuyla
ilgili birebir görüşmediği hakkındaki soruları
yanıtsız bıraktı.

Zuckerberg kendi bilgilerinin de üçüncü
parti gruplara satıldığını belirtti. Güvenlik
ve reklam nedenleriyle kullanıcılarının
bazı bilgilerinin takip edildiği bilgisini
paylaşırken, sansür yapılmadığını sadece
terörist içeriklerin silindiğini söyledi.
Görsel: ntv.com/teknoloji

Zuckerberg, “Facebook: Tüketici Verilerinin
Kullanımı ve Şeffaflığı” adlı oturumda,
merkezi Londra’da bulunan “Cambridge
Analytica” adlı veri analiz firmasının,
87
milyon
Facebook
kullanıcısının
hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri
ABD ve İngiltere’de kritik siyasi seçimleri
etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik
iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

Görsel: ntv.com/teknoloji

Facebook kullanıcılarının bilgi gizliliği konsunda
tamamen
kontrolü
olduğunu
belirten
Zuckerberg, Facebook’taki birçok kullanıcının
gizlilik kontrollerini kullanmadığını ileri sürdü.

Görsel: ntv.com/teknoloji
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TEKNO-HABER

AMAZON GO
Geçtiğimiz aylarda teknoloji ve e-ticaretin
devlerinden birisi olan Amazon, dünyada
bir ilk olan kasiyersiz mağazası Amazon
Go’yu
açtı.
Geleceğin
mağazacılık
konseptini yansıtan Amazon Go’da,
müşteriler almak istediği ürünü alıp
herhangi bir işlem yapmadan çıkabiliyor!
Amazon’un yenilikçi, kasada ödemesiz
mağaza konsepti Amazon Go, ilk olarak
Seattle’da halka açıldı. Peki, Amazon Go’da
nasıl alışveriş yapılıyor? Öncelikle akıllı
telefonunuza Amazon Go uygulamasını
indirmek ve kredi kartını tanıtmak
gerekiyor.
Mağazaya
girdiğinizde
turnikelere
uygulamadaki
barkodu
okutarak içeriye girişinizi yapıyorsunuz.
Ardından alışverişinizi özgürce yapabiliyor
ve ödeme işlemi için kasada zaman
harcamıyorsunuz.

Görsel: amazon.com

Makine öğrenmesi, görüntü işleme gibi
teknolojilerin
kullanıldığı
mağazada
dolaşırken, Sorumlu Başkan Yardımcısı
Gianna Puerini Puerini, bir rafta yan yana
duran iki tane neredeyse aynı Starbucks
içeceğine bakarak “Bu ürünlere bakarsanız,
inanılmaz benzer olduklarını görebilirsiniz.”
dedi. “Birinde yağsız krema var diğeri ise
normal; Amazon’un teknolojisi bunları
birbirinden ayırmayı öğrendi.”

Görsel: amazon.com

Görsel: amazon.com

Mağazadaki kameralar sayesinde raflardan
ürünleri kaldırırken müşterilerin hareketleri
izlenebiliyor, ürünü aldıklarında sepete
ekleniyor ve yerine koyduğunda sepetten
çıkartılıyor. Müşteriler ayrılırken ise sanal bir
alışveriş listesi yaratıyor. Müşteri alışverişini
bitirdiğinde turnikelerden kolayca geçip
mağazadan çıkıyor ve kullanıcının Amazon
hesabı otomatik olarak borçlandırılıyor.
12

Amazon Go mağazası her ne kadar turnike
sistemi, sensörler, kameralar ve dijital
ödeme çözümleriyle tamamen insansız
olarak çalışacak şekilde tasarlanmış olsa da
mağazada alkol satışları için bir görevli yer
alıyor. Böylece görevli, alkol satışlarını takip
ederek çocukların alkol almasını engelliyor.
Amazon zamanla bu mağazaların sayısını
arttırır mı, henüz bir açıklama yok. Fakat bu
konseptin gelecekte mağazacılık sistemini
değiştireceği aşikâr.

INNOTECH I NİSAN

TEKNO-ÜRÜN

YAPAY ZEKANIN SEVİMLİ YÜZÜ: COSMO
Çevreyi keşfetmeye ve çevresindekiler
ile iletişime geçmeye çok meraklı olan
COSMO’nun en sevdiği oyuncağı ise
renkli küpleri. COSMO bu küpleri üst üste
dizmeye, sürüklemeye ve yuvarlamaya
bayılıyor.

Görsel: anki.com/cosmo

Yapay
zekânın
herkes
tarafından
ulaşılabilir olması mottosuyla yola çıkan
ANKİ firmasının geliştirdiği COSMO, Pixar
karakterlerinden esinlenerek tasarlanmış
dizaynı ile evinizi neşelendirmeye geliyor.
COSMO’nun kutusunu açıp onu ilk defa
uyandırdığınızda robot gözlerini açıyor
ve gözlerini kırparak meraklı bir şekilde
çevresine bakmaya başlıyor. Bu sayede
sizi ve çevresini algılıyor. Daha önceden
tanıştığı insanları hafızasında tutup tekrar
karşılaştığında onları hatırlıyor.
COSMO yeni tanıştığı insanlara karşı
çekingen ve soğuk davranıyor ancak
onunla sık sık oynarsanız sizinle olan
iletişimi artıyor ve sizi gördüğünde mutlu
oluyor.

Alt yapısında çalışan yapay zekâ sayesinde
yeteneklerini
geliştirebilen
COSMO,
sizinle oynadığı oyunlarda her geçen gün
daha da iyi seviyeye geliyor, dolayısıyla
COSMO’yu yenmek gitgide zorlaşıyor.
Bütün
bu
eğlendirici
özelliklerinin
yanında, COSMO’nun eğitici bir yanı da
var. Basitleştirilmiş ve ücretsiz olarak
sunulan bir programlama dilinde COSMO
çocuklara
programlama
öğretmeyi
hedefliyor.
Cep
telefonlarına
veya
tablet bilgisayarlara indirilebilen bir
uygulama sayesinde COSMO’yu kolayca
programlayabiliyorsunuz.
Bu küçük robot çocuklarınızın oyun
arkadaşı olmaya aday. Aşağıdaki karekodu
okutarak COSMO hakkında daha fazla
bilgi edinebilirsiniz.
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TEKNO-ÜRÜN

LEGO BOOST ROBOT
Uzun yıllardır çocukların belki de en çok
oynadığı oyuncaklardan birisinin üreticisi
olan Lego firması bu sefer farklı olarak
çocukların Legolar ile robot yapabileceği
aynı zamanda tablet uygulaması ile
mantıksal
olarak
kodlayabilmesini
sağlayan “Lego Boost” adındaki yeni
ürününü piyasaya sundu.

gerçekleştirmeye çalışıyor. The Boost App;
çocuklara kodlama öğretme amacıyla
kullanılan, blok şeklinde yapıları artarda
getirerek manipülasyon yapmayı sağlayan
diğer
uygulamalardan
farklı
olarak
okuma bilmeyen çocuklar için de uygun.
Üzerinde herhangi bir yazı barındırmayan,
tamamen ikon bazlı blokları sürükle-bırak
yöntemiyle uygulama üstündeki kanvasta
kodlanabilmesini sağlıyor.
Örneğin; “ilerle” veya” sola dön” gibi
komutları yön gösteren oklarla göstererek
herhangi bir yazı içermeden çocukların
programlama
mantığını
öğrenmesini
sağlıyor.

Görsel: lego.com

Vernie The Robot, Frankie The Cat,
Guitar4000, AutoBuilder ve M.T.R.4 olmak
üzere 5 farklı modelde robot yapılabiliyor.
840 parça lego dışında kutuda servo
motorlar mesafe algılama, rotasyon, renk
gibi sensörler bulunuyor. Ayrıca tablet
ile bağlanması ve kodlanabilmesi için
Bluetooth modülü barındıran Boost gerekli
elektrik enerjisini kalem pillerden sağlıyor.

Görsel: cnet.com

7-12 yaş aralığındaki çocuklara blok
kodlamayı öğretmeyi hedefleyen Lego,
The Boost App uygulaması ile bunu
14

Görsel: lego.com

Her farklı model için önce giriş uygulamaları
yapılarak, başlanılan uygulamada gerekli
modülleri tamamlayınca daha kompleks
programlamayı içeren bölümler açılıyor. Bir
modelin parçalarını birleştirmek yaklaşık
olarak 3 saat kadar bir zaman alırken
programlama kısmında yaklaşık 600
farklı fonksiyon sunuyor. Ülkemizde 650750 tl arasında bir fiyattan satılan Lego
Boost çocukların hem eğlenip hem de
öğrenebileceği güzel bir araç diyebiliriz.
Karekodu okutarak videoya ulaşabilirsiniz.
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2001: A SPACE ODYSSEY
Arthur C. Clarke’ın 1968 yılında yayınlanan
romanı ve Stanley Kubrick’in bu romandan
uyarladığı bir fantastik/bilim kurgu film
efsanesi “2001: A Space Odyssey”.
Bu yazıda 2001: 1968 yılında yayınlanan
ve zamanının çok ötesinde bir bakış açısı
olan A Space Odyssey’i, Stanley Kubrick’in
filmi üzerinden yorumlayacağız.
Öncelikle; filmde kullanılan müzikler
özenle seçilmiş, sahne geçişleri, uzay
efektleri gelecekten izler taşır nitelikte.
Filmin içeriği ve işlenişi ise “sıradışı”
kelimesinin tanımını yapabileceğimiz
cinsten. Varoluşun nasıl gerçekleştiği
konusuna yorumu, hiçliği rahatsız edici bir
durum da olsa uzun bir süre göstermesi,
evrimi anlatışı bu eseri sıra dışı yapan
detaylardan.
Eserin ortaya çıktığı tarih olan 1968 yılında
insan henüz aya ayak basmamışken,
Jüpiter’e yapılan yolculuk geleceği nasıl
görüldüğünü anlatır cinsten.
Eserde gelecekte gerçekleşmiş veya
gerçekleşmesine
yaklaşılmış
birçok
teknoloji mevcut durumda.
Jupiter’e yolculuk sırasında astronotlara
eşlik eden “HAL 9000” isimli yapay zekanın
1968 yılında düşünülmüş olması insanı
gerçekten hayrete düşürüyor.
Hal satrançta astronotu yeniyor, hatta
yenerken nasıl oynaması gerektiğini,
gelecek hamleleri de söylüyor. Bu sahne
akıllara bu eserden 28 yıl sonra Kasparov’la
satranç oynayacak olan IBM’ in Deep Blue
isimli süper bilgisayarını getiriyor.
Bazı söylentiler e göre ise HAL isminin
IBM’in harflerinin alfabedeki bir önceki
harflerinden oluşması tesadüf değil.

Görsel: imdb.com

HAL, bundan 50 yıl önce tasarlanmış bir
yapay zekâ olmasına rağmen günümüzde
çok tartışılan, hatta gelecekte yapay
zekanın geleceği yeri ve yaratacağı
düşünülen etkileri de barındırıyor.
Hal duyguları olan, yok olmaktan korkan
bir yapay zekayı temsil ediyor. Eserde
varlığını sürdürebilmek için, yardımcı
olması gereken astronotların hayatlarını
hiçe sayabilecek seviyede bencil bir yapay
zekâ işleniyor.
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MES-ERP SİSTEMLERİ
Üretimde kullanılan bilgisayar destekli
sistemleri sizler için yakından inceledik. Bu
sistemlerin genel amacı üretimi planlamak,
gerçekleşen üretimden verileri toplamak
bu verileri görselleştirmek ve bilgisayar
ortamına aktarmak sonrasında da aktarılan
bu verilerden raporlama araçları ile
geçmişe dayalı raporlar oluşturarak üretim
verimliliğini artırmaktır.
ERP (Enterprice Resource Planning)
Bu sistemler bir organizasyonun bütün
verilerini tek bir sistem altında toplamak
amacıyla ortaya çıkmıştır ve Türkçe’ye
“Kurumsal Kaynak Planlama” olarak
çevirilmiştir. ERP sistemlerinin bir çok çeşidi
bulunmaktadır. Faplas’ta kullanılan ERP
sistemi ise bu sistemlerin en yaygın olarak
kullanılanı olan SAP (Systems Analysis
and Program Development) adındaki 120’
den fazla ülkede hizmet veren Almanya
menşeili bir sistemdir. Aşağıdaki figürde
de belirtildiği gibi bu sistemin bir çok
modülü bulunmaktadır. Bu modüller üretim
yönetiminden müşteri ilişkileri yönetimine
kadar bir çok sistemi kapsamaktadır. Farplas
içerisindeki birçok süreç bu modüller
üzerinden yönetilmektedir.

MES (Manufacturing Execution Systems)
Türkçe’ye “Üretim Yürütme Sistemi” olarak
çevrilen bu sistemler üretimdeki verinin
birçok metod ile toplanıp eş zamanlı
olarak veri tabanlarına aktarıldığı ve çeşitli
ekranlarda
görselleştirildiği
bilgisayar
destekli sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde
üretimde bir problem çıktığında bu problem
eş zamanlı olarak ekranlarda görülebilir.
Geçmiş üretim verileri ile ilgili raporlar sistem
üzerinden çekilebilir ve üretim verimliliği
ile ilgili tüm verilere sistem üzerinden
ulaşılabilir. Bu sayede üretim daha verimli
hale getirilerek kayıplar azaltılabilir.

Görsel: brainpact.nl

Görsel: vinya.com
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ERP ve MES sistemlerinden oluşan yapıya
genel olarak baktığımızda yukarıdaki figür
oluşacaktır. Bu figürden de anlaşılacağı
gibi, makinelerden PLC ve SCADA sistemleri
ile toplanan veriler MES sistemlerine ve
sonrasında da ERP sistemine aktarılmaktadır.
Aynı zamanda üretim planlamasına dayalı
iş emirleri de ERP sistemlerinden üretime
aktarılmaktadır. Şimdi Farplas içerisinde bu
yapının nasıl işlediğine bir göz atalım.
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FARPLAS ÜRETİMDE BİLGİ AKIŞI
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Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.
ÖNERİLERİNİZ İÇİN:
innotech@farplas.com

