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Önsöz

ÖNSÖZ
İnovasyon Direktörlüğü olarak Dijital Dönüşüm hakkında farındalık yaratmak adına tüm
Farplas ailesine sunduğumuz InnoTech adlı bültenimizin 2. Sayısını paylaşmaktan gurur
duyuyoruz.
Bu farkındalığı artırmak adına sizler için çalışmaktan duyduğumuz gurur bizlere bu yolda
güç kaynağı oluyor. InnoTech’in hepimizin ortak değeri olduğunu düşündüğümüz için sizlerden
gelecek görüş, fikir ve yazıları sabırsızlıkla bekliyoruz.
Bizim yeni doğmuş bir bebek gibi gördüğümüz InnoTech’i gelin hep birlikte büyütelim.
Karşılaştığınız yeni teknolojileri, kurduğunuz gelecek senaryolarını, dikkat çekilmesi gereken
noktaları ve aklınıza gelebilecek tüm geri dönüşleri innotech@farplas.com adresine bekliyoruz.
Keyifle okumanız dileğiyle,

İnovasyon Direktörlüğü.

Hazırlayanlar
Ali Yılmaz

Tuncer Özselçuk

Özgün Akın
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Üretim Trendleri 4.0

ÜRETİMDE İZLENEBİLİRLİK TRENDLERİ
İzlenebilirlik, kısaca tedarik zincirinin en başından
başlayarak ürünün nihai kullanıcısına kadar
ulaşması sürecindeki verilerin kayıt altına
alınmasıdır.
Günümüzde her sektörde rekabet ve kalite algısı
doruk noktasına çıkmış, maliyetler ve müşteri
memnuniyeti en önemli noktalar olmuştur. Bu
durumda kalitesizliği önlemek, maliyetleri
minimuma indirmek için ürünleri izlemek, hatanın
nereden kaynaklandığını bulmak ve bu hatalardan
öğrendikleri ile hataları önceden belirlemek veya
tamamı ile bertaraf etmek üreticiler için zorunlu
hale geldi.
Üretimde izlenebilirliği sağlamak için kullanılan birçok yöntem vardır. Bu teknolojiler hangi
bilgileri izlemek istediğinize göre şekillenir. Örneğin, bir ürünün sadece üretim tarihi izlenmek
isteniyorsa üzerine sadece tarih belirten bir etiket yapıştırmak en kolay çözüm olur.

Üretilen ürünler ile kullanılan
hammadde ve parçaları seri/parti
numarası bazında eşleştirerek geriye
dönük izlenebilirlik takibi sağlar. Bir
hata ile karşılaşıldığı durumda
üretim geçmişindeki herhangi bir
noktaya geri dönerek ürün
bileşeninde bulunan hammadde ve
parça bilgilerine, hangi hatta, hangi
fiziksel şartlarda, hangi
parametrelerle üretildiğine, çalışan
operatör bilgilerine ve lojistik
hareketlerine ulaşabilirsiniz.
Hangi bilgileri izleyebiliriz?
Bir ürünün hammadde bilgileri, saklama koşulları, üretim ve kalite kontrol verileri, depolama ve
taşıma koşulları gibi bilgileri izleyebiliriz.
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Üretim Trendleri 4.0

İzlenilebilirlik İçin Gerekli Teknolojiler

İzlenebilirlik
Ürün izlenebilirliği sağlamak için gerekli en temel iki bileşen bilgiyi elde etmek ve bu bilgiyi
saklamaktır.
Sensörler, ölçüm aletleri, elle işleme, testler, makineler vb. izlenebilirliği sağlayacak bilgilerin
alınabileceği yerlerdir. Bu verilerin kaydedilmesi ve geriye dönük ulaşılabilmesi için Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP) programları kullanılır. Ürünler ile ERP arasındaki bağlantıyı sağlamak için
ise kullanılacak teknoloji 1D barkod, 2D barkod veya RFID gibi parçaya veya seriye özgün bir
nevi şifredir.
Bu şifreler ERP’de o parça veya seri ile eşleşir ve izlenmesi istenen bilgiler kaydedilir.
Sensörlerden alınan sıcaklık bilgisi, üretim anında makine parametreleri, depodaki saklama
koşulları, kalite kontrolünü yapan kişi ve akla gelebilecek tüm bilgiler bu şekilde saklanabilir ve
istendiği zaman göz önüne getirilebilir.

RFID (Radio Frequency Identification)
RFID teknolojisi nesnelerin, üzerine takılan bir etiket yardımıyla takip edilmesini sağlar. Bu takip
radyo frekansları kullanılarak kablosuz bir şekilde sağlanır. RFID etiketler içerisinde ürün ile ilgili
bilgileri saklar ve bazı türlerinde bu bilgiler uzaktan müdahale ile değiştirilebilir. RFID etiketleri
Pasif, Yarı Aktif ve Aktif olmak üzere 3 çeşittir.
Pasif RFID’ler:
Üzerlerinde güç kaynağı barındırmazlar. Okuyucudan gelen enerjiyi kullanarak sinyal
gönderirler.
Yarı Aktif RFID’ler:
Bu tip etiketler okuyucudan gelen sinyalle
birlikte enerji almazlar çünkü üzerlerinde
küçük bir pil bulundururlar. Çalışma mantığı
olarak pasif RFID’lere benzemelerine karşın
daha hızlı ve güvenilirdirler.

Üretim Trendleri 4.0
Aktif RFID’ler:
Kendilerine ait güç kaynakları vardır ve diğerlerinden
farklı olarak sinyal yayını yapabilirler.
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Üretim Trendleri 4.0

RFID’lerin Çalışma Mantığı
Etiket anten ile haberleşir bu haberleşme etiketin türüne göre çeşitlilik göstermektedir.
Sonrasında antenden gelen bilgi okuyucuya ulaştırılır. Okuyucu bilgiyi anlamlandırarak
bilgisayara yönlendirir. Böylece etiket üzerinde yazılan bilgiler okunarak veri tabanına aktarılmış
olur.

Barkod:
Barkod günümüzde sıkça kullanılan, verilerin ürün üzerine çizgi ve boşluklarla kodlandığı
ardından optik okuyucular kullanılarak bilgisayara aktarıldığı sistemdir. Bu teknolojide etiketlerin
optik okuyucuya okutulması şarttır bu yönüyle RFID’den ayrılır. Barkodlar 1D ve 2D olmak üzere
iki çeşittir.
1D Barkod:
1D barkodlarda çeşitlerine göre
değişen boyutlarda ancak 100
karakterden az veri saklanabilir. Bu
tip barkodlarda optik okuyucular
lazer yardımıyla barkod bilgisini
okurlar.
2D Barkod:
2D barkodlar karekod olarak isimlendirilir. Bu tip
barkodlarda da saklanabilen veri miktarı kod çeşidine
göre değişebilmekle beraber 2000 karakterden azdır.
Bir kamera yardımıyla okunan görüntü işlemciye
iletilir. Hata koruma algoritması ile veri güvenliğinden
emin olunduktan sonra bilgisayara aktarılır.
Ocak 2018, Sayı:2
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Üretim Trendleri 4.0

İzlenebilirliğin Farplas’a Kazandırabilecekleri
İzlenebilirliğin Farplas’a üretim prosesinde
kazandıracağı şeffaflığın yanı sıra tüm
operasyonel süreçlere kazandırabileceği
faydaları göz ardı edemeyiz. Bunları basitçe;
Müşteri şikayetlerinden dolayı dönen parça
sayısında azalış, 1 ppm hedefini
tutturabilme.

Müşteri memnuniyetinin ve oluşturulan
güvenin artışı sayesinde ileride ki projelerde
daha güçlü pozisyona gelmek.

Üretim bilgilerinin ve geri bildirimlerin
sürekli alınması sayesinde planlama, kalite
gibi departmanlarımızın işleyişinin optimale
yakınlaşması.

Gerekli enjeksiyon, boya ve montaj proses
verilerinin sağlanması sayesinde ortaya çıkan
problemler ve kök nedenleri arasında daha
güçlü bir korelasyon sağlanması.

Proses kalitesinin gerçek zamanlı olarak alınan kalite test raporları sayesinde arttırılması.

Bunların dışında getireceği yan faydalar ve olumlu yönde etkileyeceği birçok süreç olacaktır.
Kısaca izlenebilirliğin arttırılması ve tam anlamıyla sağlanması Farplas’ın sürekli ve anlık olarak
check-up’ını yapmak diyebiliriz. Örneğin, bir insan kendi sağlığından sürekli haberdar olduğunda
yaşayacağı problemler azalır ve bunlara karşı daha erken önlem alabilir, Farplas süreçleri için de
aynısı geçerli olacaktır.

İzlenebilirlik
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Otomotiv Dünyasındaki Yenilikler

3D Yazıcı Ürünü Sürücüsüz Minibüs Olli
Olli toplu taşıma anlayışını değiştirmeye
geliyor. Local Motors’un IBM iş birliği ile
geliştirdiği otonom minibüs birçok teknoloji
trendini içinde barındırıyor. Araç elektrikli ve
sürücüsüz olmakla beraber dünyada 3
boyutlu yazıcı ile üretilen ilk otomobil olma
ünvanına sahip.

Olli’nin 3D yazıcıda nasıl yazıldığını merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz
Akıllı
IBM Watson IoT teknolojisiyle donatılmış araç
sorularınıza cevap veriyor, size restoran öneriyor hatta
espri bile yapabiliyor.
Hassas
Lidar sensörleri ile 360 derece çevresini görebiliyor.
Kişiselleştirilebilir
Müşteri ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir.
Olli’nin maksimum hızı saatte 40 km. Pili 4,5 saatte tam olarak şarj oluyor ve bu şarjla ortalama
60 km yol kat edebiliyor. Yolcu kapasitesi ise güvenli ve konforlu bir seyahat için 8 kişi ile
sınırlandırılmış
CES furarında #accesibleolli hashtag’iyle ilgileri üzerine çeken Olli sesli komut ile görme
problemi olanlara, IBM’in işaret dili algılayan algoritması sayesinde konuşma veya işitme sorunu
yaşayanlara, giriş rampası sayesinde tekerlekli sandalye kullanan insanlara ve hatırlatma sistemi
sayesinde de demans hastalarına yardımcı oluyor.
İzlenebilirlik
Olli şimdilik Maryland’da hizmet veriyor ve kısa zamanda yaygınlaşması bekleniyor. Yakın
gelecekte böyle bir aracın Farplas ring aracı olarak kullanılmasını istemez miydiniz?
Ocak 2018, Sayı:2
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TOYOTA e-PALETTE CONCEPT

Otomotiv Dünyasındaki Yenilikler
Sağlık Alanında IoT Üretim Trendleri

4.0

Toyota’nın ilk kez CES 2018’de tanıtımını yaptığı otonom aracı e-Palette Concept’i şimdiye
kadarkilerden çok farklı. Toyota, birçok mobil servis platformuna dönüşebilen bu araç ile
geleceğin şehirlerine yön vermeyi amaçladığını bizlere gösterdi.
Toyota e-Palette, basit bir dille anlatılmak
gerekirse teslimatları gerçekleştirmek için
üretilecek elektrikli otonom bir araç. Bu tanım
ile e-Palette’ in neler yapabileceği pek
anlaşılmayabilir. Buradan ulaşabileceğiniz
tanıtım videosunda da görülebileceği gibi ePalette’ in yapabilecekleri hayal fabrikasındaki
özelleştirmeler ile sınırlı!

Toyota e-Palette kargo teslim eden bir kurye, yemek servisi veren bir restoran, kıyafet alışverişi
yapabileceğiniz bir mağaza, gecenizi geçirebileceğiniz bir otel ya da hayal gücü nasıl
özelleştirecekse o konseptte karşımıza çıkabilecek.
Toyota’nın kendi elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen aracın tasarımı gelecekten çizgiler
taşımakta. 4 ile 7 metre uzunlukları arası üç farklı modele sahip araç tamamen otonom olduğu
için içerisinde sürücü için ek bir bölümü bulunmuyor.

Toyota’nın e-Palette konsepti için Amazon, Mazda, Pizza Hut, Uber, Didi Chuxing şirketleriyle
ortaklaşa çalışacağı bildirildi. Toyota birçok bölgede 2020 yılının başlarında fizibilite çalışmaları
yapacak. Ayrıca sponsoru da olduğu 2020 olimpik oyunlarında da gerçek hayata dökülmüş
halini sunmayı planlıyor.

Ocak 2018, Sayı:2

8

InnoTech

Otomotiv Dünyasındaki Yenilikler
Sağlık Alanında IoT Üretim

Trendleri 4.0

Tesla’nın Rakibi BYTON
Çin merkezli Byton elektrikli ve otonom SUV
modelini CES 2018’de görücüye çıkardı. 2019
yılında Çin’de, 2020 yılında Birleşik
Devletler’de 45.000 $ başlangıç fiyatıyla
tüketiciyle buluşacağını açıkladı. Tesla model
X’in rakibi olabilecek Byton (Bytes on Wheels)
yüksek teknoloji ve connected car konseptini
tam anlamıyla gerçekleştirecek ilk araba
olduğunu iddia ediyor.

Ön panelinde bulunan
devasa 49 inçlik ekran
arabanın bağlantı merkezi
haline geliyor. Ayrıca
direksiyonda bulunan sabit
ekran sayesinde sürücü
tüm sistemleri elini
direksiyondan bırakmadan
kontrol edebiliyor. Panelin
orta kısmında bulunan
kameralar ve sensörler
sayesinde, hareket
algılaması ile navigasyon,
eğlence sistemleri,
arabanın anlık durumu
kontrol edilebiliyor. Ayrıca
sürücünün kullandığı akıllı
saatler gibi giyilebilir
teknolojiler ile de iletişim
kurabilen panel, sürücünün
sağlık durumu takibi, film
kütüphanesi, ofis
uygulamaları ve takvim
entegrasyonu gibi
özellikleri de içinde
barındırıyor.

Byton standart tasarım elementlerinde değişikliğe giderek
aracı daha dijital hale getirmeyi amaçlıyor.
Kapı kolu bulundurmayan Byton, B sütununa gömülü
kamera ve yüz tanıma sistemi sayesinde arabaya erişim
sağlıyor. Yan aynalar yerine de yan kamera kullanılıyor.

Modellerine göre tam şarj ile menzili 400 km ile 500 km
arasında değişirken, 20 dakikalık şarj ile 150 km yol
alabiliyor.
12 derece dönebilen ön koltuklar ile arka koltukların ön
paneli görüş açısını arttırıyor. Böylece multimedya
deneyimini üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor. Byton’ın
CEO su Carsten Breitfeld Byton’ın bir taşıt aracından daha
ziyade teknolojik bir cihaz olduğu ve satışa çıkacağı 2019
yılında da bu konsepte sadık kalacaklarını söyledi.
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Gelecek Postası
Sağlık Alanında
IoT Üretim

Farplas’tan İletken Plastikler Alanında Dev Adım

Trendleri 4.0
Ocak 2028

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Taşıt Güvenliği Konseyi (ECTS) nin ortak çalışması ile 2030
yılında yürürlüğe girecek yasa, 2031 sonrası üretilecek tüm arabalarda standart olarak obje
algılama, otomatik acil fren sistemi ve çarpışma algılama sistemlerini zorunlu hale getirdi.
Bu regülasyon değişikliği ile Farplas, Renualt, Ford ve Tesla’nın compact SUV projelerinde
kullanılacak üretim teknolojilerinde değişikliğe gidecek. Kullanılacak yeni teknolojiler T6
binasında uygulanacak. Yeni projede üretilecek olan ön ızgara parçalarında piezoceramic
teknolojisinin plastik ile birleştirilmesi sağlanacak. İnce bir film yapısında olan sonar
transdüserler ile obje algılama ve buradan elde edilen verilerle otomatik acil fren sisteminin
tetiklenmesi sağlanacak.

Film transdüserlerin üzerine koruma için transparant termoplastik ile kaplanacak yeni
projede aynı zamanda film basınç sensörleri de plastik parça üzerine işlenecek. Basınç sensörleri
ise çarpışma algılama sistemlerinde kullanılacak verileri sağlarken, sensör verisinin iletilmesi için
gerekli kablolama sistemlerinden ve ağırlıktan tasarruf edilmiş olacak.
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Gelecek Postası
Sağlık Alanında
IoT Üretim

FARPLAS BMW i5 Projesi İçin Gün Sayıyor
Farplas 60. yılında üç boyutlu yazıcılar ile
seri üretim yapma hazırlıklarına hızla devam
ediyor. Mayıs 2028’de BMW markasının hayata
geçireceği yeni nesil i5 modeli için 36 referansta
katmanlı üretim teknolojisi ile üretime
başlayacak Farplas, parça tasarımlarının
tamamlanacağı Şubat ayı itibarı ile denemelere
başlayacak. 2027 yılının Ekim ayında başlanan
projenin sadece 8 ayda tamamlanması
planlanıyor. Farplas bu proje kapsamında BMW
Almanya, Mısır ve Hindistan fabrikalarına ihracat
gerçekleştirecek.

Trendleri 4.0
Ocak 2028

BMW i5 ve daha sonraki projelerde kullanma amacı ile yatırımı yapılan sekiz adet yazıcı
ile enjeksiyondaki seri üretim parçalarının üretim denemeleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
İki ay içinde 12 referansın denemesi sonucunda çıkan sonuçlar heyecan verici. On iki parçanın
sadece ikisinde çevrim süresini yaklaşık %10 aşıldığı denemelerde, on parçanın çevrim
süresinde %4-6 arası iyileştirmeler gerçekleştirildi.
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Tekno Ürün
Sağlık Alanında
IoT Üretim

Trendleri
Arduino

4.0

Arduino ilk olarak 2005’te
tanıtılan açık kaynaklı,
mikrokontrolcü ve diğer
kompenentlerle birlikte

kendi yazılımını içeren bir
elektronik platformu. Hızlı
prototipleme,
tasarım,geliştirme ve test
etmeyi sağlayan Arduino ilk
olarak elektronik ve yazılımla
çok içli dışlı olmayan tasarım
öğrencileri, hızlı
prototipleme yapmak
isteyenler ve bir şeyleri

kurcalamayı seven insanları
hedef alarak yola çıktı.

Özellikle kendin yap projeleri ve Maker hareketinin
elektronik kısmında en çok kullanılan araçlardan biri
oldu. Sürekli büyüyen topluluğu ve açık kaynaklı
olmasından dolayı uygun fiyatlara erişebilirliği
sayesinde birçok öğrenci, elektroniğe meraklı insanlar
tarafından kullanılmakta. İlk olarak “Arduino Uno”
ismiyle ortaya çıksa da sürekli gelişen bu ekosistem
ile birlikte birçok farklı çeşitleri insanlara sunuldu.
Kullanılan basit sensörler, wifi modülleri ile birlikte
nesnelerin internetine yönelik projeler ile daha da
gelişmeye devam ediyor.

İsterseniz çayınıza şeker atacak bir robot kolu tasarlamayı, ister göz hareketleriyle dijital ortamda
yazı yazmayı sağlayacak bir sistem geliştirmeyi amaçlayın ya da kendi özgün projenizi,
prototipinizi yapacak olun Arduino bunları gerçekleştirmek için güzel bir araç.
Arduino’yu programlamak için gerekli derleyiciyi(IDE) buradan inderebilir, temel arduino
derslerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yapılmış projelerin paylaşıldığı topluluğu görmek için
ise buraya tıklamanız yeterli olacaktır. Gerekli donanımı ise çeşitli internet sitelerinden rahatlıkla
bulabilirsiniz.
Ocak 2018, Sayı:2
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Tekno Ürün
Sağlık Alanında

IFTTT

IoT Üretim

İş hayatının verdiği yoğunlukla hayatımızı
kolaylaştıracak araçların kullanımı arttı. IFTTT
de bu doğrultuda hayatımızı kolaylaştıracak
işlerin bir kısmını yapacak olan araçlardan
birisi. “If This Then That” yani “Bu Olursa
Bunu Yap” anlamına gelen bu platform, kısaca
kullandığınız servis, cihaz ve uygulamaları
birbirine bağlayarak kullanımı kolaylaştırıyor.

Trendleri 4.0

Bu platform ile kendi yarattığınız görevi yapabiliyor ya da uygulamadaki hazır reçeteleri
kullanabiliyorsunuz. App Store veya Google Play’den ücretsiz indirip kullanabileceğiniz bu
uygulamada yer alan bazı araçlardan örnekler ise şöyle;
“ YouTube’ da beğendiğim şarkıyı Spotify şarkı listeme ekle. ”
“ Eve vardığımda otomatik olarak Wi-Fi’ ı aç ve hücresel veriyi kapat. “
“ Gmail’e gelen postada yer alan eki otomatik olarak Drive’a kaydet. “
“ Facebook’ta etiketlendiğim fotoğrafı Dropbox’a kaydet. ”
“ Her sabah 7’de hava durumunu bildirim olarak göster. ”
“ İşe vardığımda telefonu titreşime al. “.
Kullanıcıların da oluşturabileceği birçok uygulama kombinasyonun yer aldığı bu hayatınızı
kolaylaştıracak mobil platform aynı zamanda ülkemizde fazla kullanılmasa da Amazon Echo Dot,
Google Assistant, Mr. Coffee, Philips Hue, Android Tv, Samsung Washer gibi birçok diğer cihaz
ve servisle de uyumlu bir şekilde çalışıyor, onlara komutlar verebiliyor. Bazı örnekler ise şu
şekilde;
“ Eve vardığımda ışıkları aç. “
“ Fırın açık kaldığında bildirim gönder. “
“ Sevdiğin televizyon programı başladığında kanalı değiştir. “
“ Sabah 7’ de kahve makinesini çalıştır. ”.
“ Hava karardığında ışıkları aç “.
Bunlar ve bunlar gibi yüzlerce uygulamayla birlikte zamanımızı daha iyi kullanmamıza yardımcı
olacak ve hayatımızı kolaylaştıracak bu servisi kullanmak için ücretsiz bir şekilde indirebilir ve
kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ocak 2018, Sayı:2
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Drone - Telefon Kılıfı Selfly

IoT Üretim

Bu telefon kabı ile birlikte telefonunuzu Trendleri
hasarlardan korumakla kalmayıp aynı zamanda
her an yanınızda taşıyabileceğiniz ve otonom
uçuş özelliğine sahip bir drone sahibi
oluyorsunuz.
Drone’un üzerinde bulunan 12 MP kamera ile
stabil uçuş halindeyken fotoğraf ve video
çekilebiliyor. Kamera görüntüsü eş zamanlı olarak
telefona aktarılıyor.
Telefonun hareketleri ile veya bir uygulama
sayesinde yönlendirilebildiği için de ekstra bir
kumandaya gerek kalmıyor.
Tam şarjla 4,5 saate kadar dayanabilen cihaz kılıfa bağlandığında kılıf içindeki bateriden şarj
olma özelliğine sahip.
Daha fazla bilgi için videoyu izleyebilirsiniz.

Ocak 2018, Sayı:2

14

4.0

InnoTech

Tekno Kültür
Sağlık Alanında

BACK TO THE FUTURE (1985-1990)
En unutulmaz Bilim-Kurgu filmi serilerinden birisi
olan “Back to the Future- Geleceğe Dönüş”, üç filmi ile
de zamanının çok ötesinde bir yapımdır.

IoT Üretim

Trendleri
4.0

Hepimiz Dr. Emmet Brown’un zaman makinesine
dönüştürdüğü DeLorean marka aracı hatırlarız. Zaman
yolculuğu için 88 mil hıza çıkması gereken ve 1.12
GigaWatt enerjiye ihtiyaç duyan bu araç ile Marty McFly
ve Dr. Emmet Brown üç filmde hem geçmişe hem
geleceğe birçok yolculuk yaptı ve bizlerin hayal dünyasını
fazlasıyla genişletti.
1985 yılında 17 yaşında olan Marty, yanlışlıkla
1955 yılına yolculuk yapıyor ve birçok olayın gidişini
değiştiriyor, film boyunca da bu durumu düzeltmeye
çalışıyor. İkinci filmde ise Dr. ve Marty istenmeyen bir
olayı engellemek için 2015’e gidiyor. Bu filmde 80’lerin
sonunda insanların gelecekte hayal ettiği dünyayı bize
gösteriyor. Geri dönüşüm ile yakıt üreten uçan arabalar,
bedeni kendiliğinden uyum sağlayan giysiler, bağcıkları
kendi bağlanan ayakkabılar, uçan kaykaylar ve birçoğu...
Üçüncü filmde yine istenmeyen bir durumu değiştirmek
isteyen Marty, olayların başladığı 1985 yılından tam 100
yıl öncesine 1885’e giden Dr.’ u uyarmak için yolculuk
yapıyor.
Filmde geçmişle gelecek arasındaki bağlantılar çok iyi işleniyor, olaylar hep bir örgü
içerisinde geçiyor. Birçok göndermeye de sahip bu filmler tekrar tekrar izlenmeyi de hak ediyor.
İzlerken olay örgülerine, göndermelere, gelecekle ilgili öngörülere daha çok dikkat etmenizi
tavsiye ediyorum ve iyi seyirler diliyorum.

Ocak 2018, Sayı:2
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BEN ROBOT

Trendleri 4.0

1. Kural: Bir robot, bir insana zarar veremez ve
hareketsiz kalarak o insanın zarar görmesine seyirci
kalamaz.
2. Kural: Bir robot, bir insan tarafından verilen emri
yerine getirmek zorundadır. Fakat bu emirler birinci
kural ile çelişkili olmadığı durumlarda geçerlidir.
3. Kural: Bir robot, her daim kendi varlığını korumak
zorundadır. Fakat bunu yaparken birinci ve ikinci
kuralla çelişmemelidir.
Bilim kurgu türünün öncülerinden Isaac Asimov, 1940’lı
yıllarda ortaya koyduğu ve “Üç Robot Yasası” olarak da
bilinen bir yapay zeka etiğini, engin hayal gücüyle yıllar
önce belirlemiş.
Ben Robot, Isaac Asimov’un 1940 ile 1950 yılları arasında ABD’de yayınlanan bilimkurgu
dergilerinde yazdığı dokuz öyküden oluşuyor. Her öyküde de üç robot yasasının açıklarına ve
doğurabileceği sorunlara yakından bakıyor. İnsan ve yapay zekâ ilişkilerinin, robotların ve insan
psikolojilerinin yakından incelendiği öykülerden oluşuyor. Yıllar öncesinden bu konular hakkında
öyküler yazılmış olması, yapay zekâ etiği ve insanların yapay zekayla iletişiminin yeni yeni
konuşulduğu bugünlerde insanları hayrete düşürüyor.
Kitap ilk robot psikologlarından olan, hayatını
robot bilimini ve robotları anlamaya çalışmış
Susan Calvin’in anılarından oluşuyor.
Susan Calvin’in bir gazeteciye röportaj verdiği
sırada başından geçen anılarını anlattığı
öykülerden oluşan kitap insan doğasına dair
ilginç tespitlerde bulunuyor.
İthaki yayınları tarafından 25 sene sonra tekrar
basılan Ben Robot, bilimkurgu türüne yakın
olmayanlar dahil her yaştan insanın severek
okuyabileceği bir kitap.
Yeni baskısını popüler kitapevleri ve internet
sitelerinde kolayca bulabilirsiniz.

Ocak 2018, Sayı:2
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Trendleri 4.0

Otonom Havataksi Volocopter
İlk elektrikli hava aracı ünvanını taşıyan
Volocopter CES 2018’de büyük ilgi gördü.
Araç dikey kalkış yapabilme özelliğine
sahip ve basit bir joystick ile kontrol
edilebiliyor.
Volocopter yapısı itibariyle Drone’a
benziyor ve 18 adet bağımsız rotor ile
uçuş gerçekleştiriyor.
Günümüzde kullanılan helikopterlerle
kıyaslandığında oldukça sessiz çalıştığı
fark edilebiliyor.

Geçtiğimiz yıl 25 milyon Euro yatırım toplayan otonom uçak taksi girişiminin başta gelen
yatırımcılarından biri de bünyesinde Mercedes-Benz gibi otomobil markalarının da bulunduğu
Daimler AG.
Volocopter’in maksimum hızı 100 km/h.
Ortalama uçuş süresi ise 30 dakika.
Üzerinde 9 adet birbirinden bağımsız bateri
bulunuyor. Volocopter 2,15 metre
yüksekliğe ve 7,35 metrelik çap’a sahip.
Hızlı şarj ile 40 dakikadan az sürede şarj
olabilen bu aracın maksimum şarj zamanı
ise 2 saatten az. Şu anki modelde 2 kişi
kapasiteye sahip aracın ilerde 50 kişilik
kapasiteye sahip olması planlanıyor.
Ayrıntılı bilgi için video’yu izleyiniz.

Ocak 2018, Sayı:2

17

InnoTech
Scrabble Oynayan Robot
Tayvan’ın en büyük ve dünyanın en önde
yüksek teknoloji araştırmalarını yapan enstitüsü
ITRI, CES 2018’de akıllı evler ve akıllı şehirler için
kullanılacak birçok uygulamasını tanıttı.

CES 2018 Öne Çıkanlar
Sağlık Alanında IoT Üretim

Trendleri 4.0

Bunlardan birisi Robotics and Drones
kategorisinde onur ödülü alan Intelligent Vision
System for Companion Robots. Bu sistem yapay
zekâ, üç boyutlu görüntü işleme, el- göz
koordinasyonu teknolojilerini bir araya getirerek
tasarlanmış, scrabble oynayabilen bir robot ile
tanıtıldı.
Bu robot akıllı görüntü işleme teknolojisi ile, konum belirleme yeteneklerini ve derin öğrenmeyi
kullanarak en çok puan alacak kelimeyi sözlükten eşleştirerek insan rakibini zor durumda
bırakabiliyor.
Bu şekilde görüntü işleme ve konum belirlemeyi en doğru şekilde yapan, ayrıca öğrenme
kabiliyeti de geliştirilmiş robotların hayatımıza daha fazla gireceğinden, sanayide ve günlük
hayatta karşımıza çokça çıkacağından hiç şüphemiz yok.

Samsung Family Hub 3.0
Samsung ilk olarak 2016’da tanıttığı Family Hub akıllı
buzdolabının son versiyonunu CES 2018’de görücüye çıkardı.
Yeni ses asistanı Bixby ve Samsung SmartThing IoT
ekosistemi ile entegre hale getirilen Family Hub ile alışveriş
listenizi güncelleyebilir, buzdolabında ki ürünlerin son
kullanma tarihlerini görebilir, yemek ve market siparişlerinizi
verebilirsiniz. Dijital notlar oluşturup mobil cihazlarınıza
gönderebilmenizin yanı sıra diğer Samsung ev aletlerini de
kontrol edebilirsiniz. Çamaşır makinenizi buradan istediğiniz
zaman programlayabilir, kapıya gelen kişileri görebilir,
Uber’inizi çağarabilirsiniz.
Buradan Samsung’un yayınladığı son demo videosunu
izleyebilirsiniz.

Ocak 2018, Sayı:2
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Trendleri 4.0

Samsung THEWALL
Samsung, CES 2018 teknoloji
fuarında tanıttığı
microLED teknolojisini kullanan, 146
inçlik yepyeni televizyonu The Wall.
Dünya’nın ilk modüler televizyonu
sloganı ile çıkan The Wall, çerçeve
yapısı sayesinde istenilen boyutlarda
ve şekillerde üretilmesi amaçlanıyor.
Kullanıcının kullanacağı çevreye göre
kendi televizyonunu şekillendirmesi,
The Wall’ın yakın zamanda
standartlaşan dikdörtgen televizyon
yapısının ötesine geçilebileceğinin
habercisi.
Samsung, 146 inç boyutunu ve The
Wall ismini seçmesinin nedenini ise
standart bir Amerikan evinin duvar

The Wall’ın kullandığı MicroLED teknolojisi,
üretim maliyetleri çok yüksek
olan OLED yerine alternatif bulma çabasında
olan Samsung’un geliştirdiği yeni bir
teknoloji.
MicroLED teknolojisi, yaklaşık olarak 100
mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor.
Her bir piksel bu microLED’lerden oluşurken,
her bir microLED kendi ışığını yayabiliyor.
2018’in ikinci yarısında piyasaya çıkması
beklenen The Wall’un fiyatı ise daha belli
değil.

boyutlarının yaklaşık bu ölçülerde

Ayrıntılı inceleme videosuna buradan

olması olarak belirtiyor.

ulaşabilirsiniz.

Vivo Dijital Parmak İzi Sensörü
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo dünya’nın ekrana
gömülü ilk dijital parmak izi okuyuculu telefonunu
tanıttı. Samsung ve Apple’ın uzun zamandır
geliştirmeye çalıştığı teknoloji ilk olarak Vivo
tarafından hayata geçirilmiş oldu. Bu sayede
herhangi bir fiziksel butona ihtiyacı olmayan
telefonun önümüzdeki yıllarda akıllı telefon
tasarımlarını değiştireceği öngörülüyor.
Merak edenler The Verge’ün yaptığı detaylı
incelemeye buradan ulaşabilir.
Ocak 2018, Sayı:2
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Yeni Dostunuz Sony AIBO

Trendleri 4.0

Sony CES 2018 Fuarında yenilenen roboköpeği AIBO’yu tanıttı. 1999 yılında
geliştirilmeye başlanan robo-köpek’in en
son versiyonu görenleri şaşırttı.
AIBO oturmak, el sıkışmak gibi komutlara
cevap verebiliyor. Üzerinde bulunan
dokunmaya duyarlı sensörler sayesinde
sevildiğini algılayabiliyor ayrıca kimin ona
daha çok sevgi gösterdiğini anlayıp
davranışlarını ona göre şekillendiriyor.
Gözlerinde bulunan kameralar sayesinde
evini ve sizi tanıyabiliyor.
Tam dolu pille ortalama 2 saat çalışabilen AIBO’nun tam olarak şarj olması için ise 3 saat
gerekiyor.
AIBO sahiplerinin nelerden hoşlandığını öğrenip ona göre davranışlarını şekillendirebiliyor.
Derin öğrenme teknolojisini kullanarak topladığı verileri analiz edip LTE ve WiFi teknolojisi ile
verileri bulut ortamına aktarıyor. Bu özellik kullanıcı bilgilerinin güvenliği konusunda akıllarda
soru işareti oluşturuyor.

AIBO Japonya’da satışa sunulmuş durumda, fiyatı ise yaklaşık 1.740 $

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız
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Sahibini Takip Eden Valiz
ForwardX Robotik firmasının ürünü CX-1
CES 2018’de görücüye çıktı. Artık
valizlerinizi sürüklemenize gerek yok
çünkü bu valiz siz nereye giderseniz oraya
geliyor.

Trendleri 4.0

Kola takılan bir bileklik sayesinde valiz sizi
algılıyor ve üzerindeki kamerayla
hareketlerinizi algılayıp sizi takip ediyor.
Eğer kameranın görüş alanından aniden
çıkarsınız valiz akıllı bileklik sayesinde sizi
tekrar buluyor.
Maksimum takip hızı ise saatte 11 kilometre olarak belirlenmiş. Eklenecek olan ekipmanlarla
valizin hırsızlık anında sizi uyarabilir hale gelecek aynı zamanda yüz tanıma teknolojisinin de
eklenmesi bekleniyor. Halen geliştirilme aşamasında olan bu yenilikçi ürünün 2018 yılı içerisinde
satışa sunulması planlanıyor.
Ayrıntılı bilgi için bağlantı’ya tıklayınız.

LG’ den Kıvrılabilen Televizyon Ekranı
CES 2018 Fuar’ında LG’nin gözdesi
kıvrılabilen ekrana sahip televizyon oldu.
OLED teknolojisine sahip bu ekrana fuarda
ilgi büyüktü.
LG bu yenilikçi ürünü dünyanın ilk
kıvrılabilen OLED televizyon ekranı
sloganıyla tanıttı.
65’’ boyutunda olan ve 4K teknolojisine sahip bu televizyonun boyutlarını bir kumanda
sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Tek tuşla ekran, altında bulunan kutunun içinde doğru kıvrılarak
istenilen boyutlara ayarlanabiliyor. Aynı zamanda değişik izleme modları ile kullanıcılara daha iyi
bir deneyim sunuyor.
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TeslaSuit - Haptic Bodysuit

Trendleri 4.0

Uzun yıllardır hayatımızda olan sanal
gerçeklik teknolojisi her gün gelişerek
kendisini gündemde tutmaya devam
ediyor.
Eğitim, sağlık, turizm, oyun ve birçok
sektörde kullanılan sanal gerçeklik
teknolojisi için önemli adımlardan birisi CES
2018’de tanıtıldı.
TeslaSuit firmasının tanıttığı bu giyilebilir ürün oyun teknolojisi için şok etkisi yarattı. Oyun
içerisinde yaşanan etkileşimleri elektrik şokları ile oyuncuya hissettiren TeslaSuit sanal gerçekliği
sanal halden biraz çıkartmayı amaçlıyor.

TeslaSuit sadece elektrik şokları ile
oyuncuyu uyarmıyor, ayrıca gelişmiş
sensörlerle çok hassas pozisyon
bilgisini sanal ortama veriyor.
Dokunma duyusunu, sıcak ve soğuk
hava değişimlerini de aynı anda
oyuncuya hissettirebiliyor.
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