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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

4,5’TAN 5G
Vİnterneti hiç kullanmayan var mı? Akıllı
telefonunda interneti olmayan var mı?
Peki ya internetiniz hızlı mı?
V
4,5 G teknolojisinin yaygınlaştığı dönemi
hepimiz hatırlıyoruz. Akıllı telefonların
ve SIM kartların, yüksek hızlı bu internet
teknolojisi için yeterli olup olmadığına
odaklanmıştık. Üstünden çok zaman
geçmeden, 5G konuşulmaya başlandı.

webtekno.comV

V5G, yeni nesil mobil ağ teknolojisidir.
Küresel hedefler doğrultusunda 2015
yılında konuşulmaya başlanan, 2016
yılında standartları ve hedefleri belirlenen
bu teknoloji, 2020 yılı ile birlikte Amerika
başta olmak üzere birçok ülkede
kullanılmaya başlanacak.

btk.COM

1980 yılında standartlaşmaya başlayan
mobil ağlar, her 10 yılda bir nesil
değiştirmiştir. 2020 yılı ile birlikte ise bu
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teknolojilerin farklı bir boyuta geçmesi
bekleniyor.
3G teknolojisi 28Mb/s, 4G
teknolojisi
100-500 Mb/s veri transferine olanak
sağlarken 5G, verinin 10 Gb/s gibi
çok daha yüksek hızlara ulaşacağı ve
gecikme süresinin sadece 1 milisaniye
olacağı öngörülüyor. Ayrıca kilometre
kare başına 10 terabit/sn kapasite ve her
kilometre kare başına 1 milyon bağlantı
destekleyebilecek.
3G ile büyük gelişme sağlayan süreç,
4G ile yüksek hızlı internet, geniş bant
veri imkanı sunuyor. 5G ise bize büyük
dosya transferi, hızlı bağlantı, gerçek
zamanlı paylaşım, verilere uzaktan
ulaşım, kaynakların verimli kullanılması ve
maliyet düşüşü imkanlarını sunuyor. 5G
teknolojisi ile her şey birbirine çok kolayca
bağlanabiliyor.

V5G teknolojisi, çevremizdeki sayısız
cihaz, sensör, sistem ve ağı birbirine
bağlayarak Nesnelerin İnterneti (IoT)’nin
etkin kullanımını sağlayacak kilit bir
teknoloji olacak.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

4,5’TAN 5G
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği(ITU),
5G teknolojisinin 2020 hedefini üç kısımda
açıklıyor. İlk olarak çok yüksek hızlarda
internet ve büyük boyutlu verilerin aktarımı
var. İkinci olarak trilyonlarca makinenin
birbirleri ile iletişimi ve akıllı şehirler var.
Son hedefin ise otonom araçlar, uzaktan
ameliyat ve endüstri otomasyonu gibi
uygulamaların olacağını açıklıyor.

Özellikle otomotiv sektörü için, her geçen
gün hayatımızın bir parçası olmaya yakın
olan otonom araçlar için 5G’nin 1 milisaniye
olan gecikme süresi çok önemli. Sürücülerin
davranışlarına ve diğer engellere gerçek
zamanlı tepki verebilmesi otonom sürüş
gereksinimlerini karşılayacaktır. Ayrıca 1
metre hassasiyetinde konum doğruluğu
sağlayacak olması, 2020’de otonom
araçlarla karşılaşma ihtimalimizi arttırıyor.

btk.com

5G teknolojisinin direk etkileyeceği
sektörler ise otomotiv, akıllı ulaşım, sağlık,
enerji, tarım, medya ve eğlence ve akıllı
şehirler/akıllı evler olması bekleniyor.
Birbirleri ile iletişimine bakıldığında 5G,
bugün konuşulan birçok teknolojinin tam
anlamıyla gerçekleşmesini sağlayacak.
5G teknolojisinin en önemli özelliği
yüksek ve anlık doğruluk sunmasıdır. 5G
ile birlikte birçok sektörün dijitalleşmesi
bekleniyor. 2025 yılında 100 milyar farklı
bağlantının olacağı ve alınan veriler ile
dış dünya daha iyi analiz edilebileceği
varsayılıyor. Tabii 5G teknolojisi ile birlikte
siber güvenliğin önemi de artacak.
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OTOMOTİV DÜNYASI

AUDI’DEN YEŞİL DALGA SİSTEMİ
Audi, birkaç yıl önce çıkardığı teknoloji
ile bazı şehirlerde, kırmızı ışığın ne kadar
süre ile yandığını bildiren bir uygulamayı
kullanıcılarına sunuyor. Bu uygulama ile
ne zaman yanacağı belli olmayan yeşil ışık
derdine son vererek, trafikteki stresi biraz
azaltmayı hedefliyor.

Audi, geliştirdiği son teknoloji ile
trafik ışıklarında her zaman yeşil ışığı
yakalayabilen hız önerisini sürücülerine
sağlayarak onların stresini azaltırken, yakıt
tüketimlerini de düşürecek.
Audi bu teknolojiye GLOSA (Green Light
Optimized Speed Advisory) ismini vermiş.
Teknoloji şu an Türkiye’de kullanılmıyor.
Kullanılsa fena olmazdı aslında. Özellikle
geçenler bilir, Karadeniz sahil yolu (Ordu
başta) art arda gelen onlarca trafik ışığı
ile dolu ve insanın sinirlerini biraz bozan
cinsten.

wired.com

Hepimiz peş peşe gelen trafik ışıklarından
birine veya hepsine yakalanmışızdır.
Işıklardan kalkar bir sonrakine kadar kimi
zaman hızlı bir şekilde kimi zaman yavaş
yavaş giderken, karşımızda bir diğer
kırmızı ışığı buluruz. Bu hem sinirlerimizi
bozabilir hem de yakıt tüketiminin
yükselmesine neden olur.

wired.com

Teknolojinin
ABD’de
uygulandığı
bölgelerden bazıları ise; Dallas, Denver,
Houston, Kansas City, Las Vegas, Los
Angeles, New York, Orlando, Portland,
San Francisco ve Washington D.C.
Audi
Glosa’nın
tanıtıldığı
videoya,
aşağıdaki Qr Code ile ulaşabilirsiniz.

quattrodaily.com
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OTOMOTİV DÜNYASI

BMW VE DAIMLER ORTAK OLUYOR

4acc.com

bmwgroup.com

BMW ve Daimler’in Berlin’de ortak
gerçekleştirdiği açıklamada 5 farklı
mobilite servis alanında ki girişimlerini
birleştireceklerini açıkladılar. Bağlantılı
araçlar
ve
mobilite
çözümlerinin
ekosistemini oluşturmayı hedeflediklerini
açıklayan Daimler CEO’su Dieter Zetsche
mobilite servislerinde global bir oyuncu
olmayı bu ortak girişim ile sağlam bir
adım attıklarını dile getirdi. Araç paylaşımı,
elektrikli şarj istasyonu servisi, park yeri
bulma, gibi farklı 5 alanda ki uygulamaları
tek çatı altında yönetilecek ortak girişime
1 milyar € yatırım yapılması hedefleniyor.
Yapılan açıklamalarda Amerika, Çin gibi
pazarlarda Uber, Lyft gibi rakiplerinden
önce geçebilmelerini bu ortak girişimin
sağlayacağı, tüm bu farklı servisleri
birbiri ile entegre edecek ortak yapının
kurulmasının bu yönde en büyük güçleri
olacağı belirtildi. Bu ortak girişimin Berlin
gibi büyük şehirlerde ki mobilite ihtiyacını
karşılamasının amaçlandığı ve Berlin’in
bu ortaklığın yönetim merkezi olacağı
açıklandı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç şarj
sağlayıcısı Charge Now, 25 ülkede
halihazırda
100,000’den
fazla
şarj
noktasına sahip. Park Now ise Avrupa
ve Kuzey Amerika’da 30 milyondan fazla
müşteriye hizmet veriyor.

thedrive.com

Free Now, Beat, mytaxi ve Clever taxi’nin
birleşmesiyle beraber Avrupa Latin
Amerika’da 21 milyondan fazla müşteriye
hizmet sağlayabilecek.
Share Now, 4 milyondan fazla müşterisi ile
dünyanın 31 kentinde 20,000 araç filosuna
sahip.
Bmw Ceo’su Harald Kruger ve Daimler
CEO’su Dieter Zetsche’nin Bloomberg
ile gerçekleştirdiği röportaja QR kodu
okutarak ulaşabilirsiniz

BMW’nin
ve
Mercedes-Benz’in
Elektrikli araçların üretiminin artmasıyla
beraber bu hizmetleri daha fazla kişiye
ulaştırabileceklerini söylediler.
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OTOMOTİV DÜNYASI

otonom araç testleri
Otonom araçların 2020 yılında piyasaya
sunulması hedefleniyor. Araçlar trafiğe
çıkmadan önce aracın sürüş esnasında
vereceği kararların ve sürüş testlerinden
geçmesi gerekiyor. Büyük testlerden
geçirilecek araçlar için özel pistler bile
kuruldu.

Hangisinin etik bir davranış olacağı ise hala
tartışılıyor.

Uber, geçtiğimiz yılın sonunda olası tüm
senaryolar için bir pist inşa etti. 42 dönüm
üzerine kurulan bu demo şehirde otonom
araçlar trafiğe çıkmadan önce test ediliyor.
geek.com

Otonom araçların kaza riskini azaltmak
için bir çalışma da Michigen Üniversitesi
tarafından başlatıldı. Araştırmacılar otonom
araçların başta yayalar olmak üzere tüm
canlıların beden dilini araca öğretmek
istiyor.
otoyazar.com

Şehirde karışık yollar, aniden açılan kapılar,
yanlış park edilmiş araçlar ve aniden yola
fırlayan yayalar var. Aracın anlık tepki verme
performansı ve davranışları gözlenerek olası
kaza ihtimalini düşürmek istiyorlar. Yine bu
şehirlere örnek olarak Ford’un Mcity ve
Güney Kore’nin kurduğu K-city’de otonom
araçların şehir şartlarında test edilmesine
olanak sunuyor.
Otonom araçlar için en önemli konular
arasında aracın anlık vereceği kararların
etik değerlere uygunluğu yer alıyor.
Muhtemel kaza durumlarında iki seçeneği
bulunan aracın nasıl karar vermesi gerektiği
tartışılıyor.
Araç düz giderse yayaya çarpıp ölümüne
sebep olacak veya direksiyonu kırarak araç
içindekilerin ölümüne sebep olacak. Aslında
birkaç satır kod ile karar verilebiliyor.
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axico.com

Bu çalışma için veri toplamaya başlayan
araştırmacılar,
trafik
kameralarındaki
milyonlarca veriyi, yapay sinir ağları yöntemi
ile araçlara öğretmeyi planlıyor. Hedeflenen
ise aracın, yayanın beden diline göre bir
sonraki kararını doğru vermesini sağlamak.
Tüm bu çalışmalar aracın trafiğe çıktığında
karşılaşılabileceği sorunlar için yapılıyor.
Peki, otonom araçlar siber saldırılara karşı
güvenli olacak mı?

INNOTECH I ŞUBAT 19’

TEKNO-HABER

DRONE’UN MU VAR DERDİN VAR
Türkiye gibi birçok ülkede de drone
uçurmak kurallar ile çevrelenmiş durumda.
Uzun süredir, ABD Federal Havacılık İdaresi
(FAA) güvenli ve yasal drone kullanımı
ile ilgili kuralları ortaklaştırmak adına bir
çalışma yürütmekteydi. Geçtiğimiz günlerde
oluşturulan bazı yeni kurallar FAA tarafından
açıklandı.
İnsansız hava araçları kategorisinde
değerlendirilen drone’lar, geçtiğimiz iki
yılda epey gelişti. Öyle ki, artık drone’ları
kendi evlerimizde kullanabilir hale geldik.
Bu cihazlar sayesinde kuş bakışı kaliteli
görüntüler çekmekten, ulaşamayacağımız
yerlere havadan paket teslimatı yapmaya
kadar birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz.
Başlarda
serbestçe
uçurabildiğimiz
drone’lara sonrasında birçok kural getirildi.
Özel hayatın gizliliği göz ününe alındığında,
bu kuralların birçoğuna hak veriyoruz.
Örneğin, Türkiye’de İHA olarak adlandırılan
drone’lar dört kategoride değerlendiriliyor.
Bu
kategoriler
cihazların
ağırlığına
göre belirleniyor. İHA0 kategorisinde
değerlendirilmek için cihazın 500 gr’dan
ağır olması gerekiyor.
İHA0 ve üstü drone’ları kullanabilmek için
cihazınızı kayıt ettirmeniz gerekiyor. Kayıt
işleminden sonra size bir QR kod veriliyor.
Bu QR kod drone’un kimliği anlamına
geliyor ve bir İHA sürücüsü olarak QR
kodu Drone üzerinde bir yere yerleştirmek
ile yükümlüsünüz. Aksi takdirde güvenlik
güçleri
İHA’nızı
sorgusuz
sualsiz
düşürebilme hakkına sahip. QR kod sahibi
olsanız bile Drone’unuzu bazı yerlerde
uçuramıyorsunuz. Bu yerlerden bazıları;
havalimanları ve askeri binalar.

Yeni kurallara göre; 250 gram üzerindeki
bütün drone’lar yasal kurumlara kayıt
ettirilmek zorunda. Eski kurallara göre
ABD’deki kullanıcılar drone kayıt numarasını
batarya içinde saklayabiliyorken, artık bu
kayıt numarası Türkiye’deki gibi görünür
olmak zorunda. Bunlara ek olarak eski
kurallar sabit kalmak üzere açıklanan birkaç
madde de şöyle;
•
Drone’unuzu 120 metre üzerinde
uçurmayın.
•
Drone’unuzu görüş açınızda tutun.
•
FAA tarafından belirlenen bölgelerin
farkında olun.
•
Özel hayatın gizliliğine saygı gösterin.
•
Uyuşturucu veya alkol etkisindeyken
drone uçurmayın.
Bu kurallara uyulur mu bilinmez ancak
drone kullanırken başkalarının hayatını
izlemenin yasalara aykırı oluşunun dışında
etiğe de aykırı olduğunu unutmayalım.

wildwoodvideoarchive.com

11

INNOTECH I ŞUBAT 19’

TEKNO-HABER

İLERİ MALZEMELER VE MAKİNE ÖĞRENMESİ

sciencedaily.com

MIT, Singapur ve Rusya’dan Skolko Teknoloji
Enstitüsü’nden oluşan bir araştırma ekibi,
ileri malzemeler alanında, yeni malzemelerin
reçeteleri ya da denemeleri yapılırken
kullanılmak üzere makine öğrenmesi
algoritmaları ile çalışan yeni bir yazılım
platformu geliştirdi.
Girdi malzeme özelliklerinde yapılan her
değişikliğe göre malzeme özelliklerini
tahminleyen
ve
bu
değişikliklerin
yönetilmesi sağlanan yaklaşımı kuran
ekipte, MIT’den Ju Li ve Ming Dao, Skolko
Araştırma Enstitüsü’nden Evgeni Tsymbalov
ile Alexander Shapeev ve Nanyang Teknoloji
Üniversitesi’nden Vannevar Bush yer aldi.

yapilarda yapilan değişikliğin neredeyse
100 milyona kadar farkli yapıların ihtimalini
ya da hesaplama ihtiyacını ortaya çıkarıyor.
Her birini tek tek incelemek veya gereksiz
olanları elemek hem oldukça zor hem de
pratik değil, bu yüzden geliştirdigimiz
yaklaşımla verdiğimiz özelliklere göre ortaya
çıkacak malzemenin özelliklerinin tahmin
edildiği ve yeni malzemenin bileşenlerinin
reçetesini çıkardığını söyledi.
Birden
fazla
makine
öğrenmesi
algoritmasının üstünde calışarak en
optimum
yaklaşımın
ve
özelliklerin
seçilerek hesaplandığı platformun özellikle
yüksek teknoloji ürünlerde kullanılacak
yeni malzemelerin keşfinde yararlı olacağı
söylenenler arasında. Yarı iletkenlerde
kullanılan silikon yerine geçebilecek
malzemelerin keşfinde bu gibi yöntemlerin
kullanılması Vannevar Bush’un belirttikleri
arasında yer aldı.

interestingengineering.com

phys.org

Ju Li’nin yaptığı açıklamada malzemeler
geliştirilirken
çok
boyutlu
kristalize
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Benzeri araştırmanın 2018 yılı sonunda Texas
Austin Universite’sinde ki araştırmacılar
tarafından da yapıldığı göz önüne alınınca
ileri malzemeler alanında yapay zeka ile
ilgili gelişmeleri daha fazla duyuyor hale
geleceğimizi söyleyebiliriz.
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KATLANABİLİR SAVAŞLARI
Katlanabilir ekranlar hayatımıza hızlı bir
giriş yaptı. İlk olarak mobil telefonlar ile
son tüketici ile buluşacak olan bu ekranlar
sektörde inanılmaz bir yarışa sebep
oldu. CES 2019 fuarında ilk katlanabilir
telefon olarak sergilenen Flexpai isimli
telefondan sonra Samsung ve ardından da
Huawei markaları kendi katlanabilir akıllı
telefonlarını tanıttı. Bu yazımızda sizler
için bu iki katlanabilir telefonu tanıtacağız.

4380 amperlik batarya bulunduğunu
düşünecek olursa şarjın bir gün gideceğini
söyleyebiliriz.

httpsventurebeat.com

Telefonun hafızası şaşırtıcı derecede
büyük.
512GB’lık
bir
depolama
kapasitesine sahip olan Samsung Galaxy
Fold 12 GB’lık da bir RAM’e sahip.

Dilerseniz
Samsung’la
başlayalım.
Yukarıdaki resimde gördüğünüz akıllı
telefonun adı, Galaxy Fold. Telefon
katlı konumda durduğu zaman sizi
6.4-inch’lik küçük bir ekran karşılıyor.
Arka kısmında ise kameralar ve arka
kapak bulunuyor. Telefonu açtığınızda
ise içeride gizlenmiş olan 7.3-inch’lik bir
iç ekranla karşılaşıyorsunuz. Bu ekran
açık pozisyondayken telefonunuzu tablet
bilgisayar gibi kullanmanıza olanak
sağlıyor.
Bataryalar katlanabilen iki kanadın
içerisine birer adet yerleştirilmiş durumda.
Henüz batarya ömrü kullanıcı tarafından
test edilebilmiş değil ancak içerisinde

Samsung’un kamera konusundaki takıntısını
hepimiz biliriz. Bu takıntı Galaxy Fold’a da
yansımış durumda. Telefonda 16, 12 ve 12
megapiksel olmak üzere üç adet kamera
bulunuyor.
İlk etapta göze çarpan sıkıntı ise ekranlar
katlandığı zaman katlanma yerinin daha
kalın olup telefonun açılan köşesinin daha
ince kalması. Bu eğim kullanıcıları rahatsız
edebilir gibi duruyor. Fiyatına gelince ise;
ucuz etin yahnisi yavan olduğundan mıdır
yoksa lüks pahalıdır mottosundan mıdır
bilinmez ama bu akıllı telefonun fiyatı tam
tamına 1900 dolar :o
Samsung Galaxy Fold’un gelecek Nisan
ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Fiyatını es geçecek olursak (ki bu pek de
mümkün değil) kıvrılabilir telefon teknolojisi
olgunluğa ulaşmadan böyle bir ürün alınır
mı işte o tam bir soru işareti.
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TEKNO-ÜRÜN

KATLANABİLİR SAVAŞLARI
Gelelim Samsung Galaxy Fold’un en
dişli rakibi olarak görülen Huawei Mate
X’e. Samsung’dan sonra Huawei de çok
gecikmeden yeni katlanabilir akıllı telefonu
Mate X’i tanıttı.

Ön görünüşten başlayacak olursak; Huawei
Mate X, Samsung’un 4.6 inch’lik ön ekranına
karşın kullanıcılara 6.6 inch’lik bir ön ekran
sunuyor. Yukarıdaki resimde gördüğünüz
ekranın yanındaki kısımda ise şarj girişi ve 4
adet kamera bulunuyor. Bu kısım, telefonu
kolayca kavramanıza yarıyor. Aynı zamanda
bu kısım sayesinde telefonun ekran kısımları
inceltilebilmiş. Ancak telefonun yan kısmın
içine oturabilmesi için, ön ekranın arka
ekrandan daha dar olması gerekmiş.
Samsung Galaxy Fold’un negatif özelliği
olarak paylaştığımız ekran katlandığında
oluşan kalınlık farkı bu telefonda
bulunmuyor. Huawei, Samsung’un aksine
telefonu ekranları dışa doğru katlayarak bu
sorunu çözmüş. Samsung’da olduğu gibi
Huawei’de de iki adet batarya ekranların
altında ayrık olarak yerleştirilmiş şekilde
bulunuyor.
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Depolama alanına gelecek olursak, Samsung
ile aynı, yani 512 GB hafızaya sahip. Ancak
8 GB RAM ile Samsung’un 12 GB RAM’inin
gerisinde kalmış.
Fiyatına gelecek olursak neredeyse iyi bir
bilgisayar parası olduğunu söyleyebiliriz.
Sizleri daha fazla meraklandırmadan fiyatını
açıklayalım. 2600 ABD doları. Umarım
aramızda bu fiyatı normal bulan ve ürün
piyasaya çıktığında alıp deneyebilecek
okuyucularımız da vardır. :) Onlara Allah
daha çok versin dileklerimizi iletiyor ve
esenlikler diliyoruz.

.trustedreviews.com

Bana soracak olursanız, tüm özellikler, dizayn
ve aldığım reklam ücreti dikkate alındığında
ben Huawei Mate X’i tercih ederdim. Ancak
gerekli şartlar sağlandığında hangisini
tercih edeceğiniz size kalmış. :)
Her iki telefon için de videolara aşağıya
bıraktığımız QR kodlar ile ulaşabilirsiniz.
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MICROSOFT HOLOLENS 2

xtuple.com

Microsoft’un arttırılmış gerçeklik alanında
ki ürünü Hololens’in 2. Versiyonunu Mobile
World Congress Barselona’da yaptığı
lansman ile 24 Şubat gününde tanıttı. İlk
versiyonunda ergonomik problemleri ile
birlikte gözlükte görüntülenen içeriklerin
tam performanslı çalışmaması gibi geri
bildirimlerden sonra bu versiyonun
bu özellikleri geliştirmeye çalıştıklarını
Hololens
ürün
geliştirme
müdürü
tarafından belirtildi.

Microsoft.com

Dynamic 365 platformu ile birlikte
gelen gözlükte, içeriklerin sürükle bırak
şeklinde saha çalışanları için istenildiği
gibi oluşturulabildiği belirtildi. Hem
yönlendirme, hem eğitim videolarının hem
de sanal içeriklerin eklenildiği platform
gözlük ile tam entegre bir şekilde çalışıyor.

Ön sipariş fiyatı 3500$ olarak açıklanan
Hololens 2 sadece kurumsal müşterilere
için satışa çıkarılacağı belirtildi. Hedef
kitlesi saha çalışanları olan AR gözlük ev
kullanıcısı için satışa çıkmayacak.
Airbus, Bosch, Honeywell gibi firmalarla
işbirliği
çalışmalarına
başladıklarını
belirtti. Aynı zamanda Firefox, Firefox
Reality adında internet tarayıcısını bu ürün
için özel olarak çıkaracaklarını belirttiler.
Gözlüklerin
camında
oluşturulmak
istenilen hologram için yeni tip sandviç
camlar kullanılırken laser yansıtma ile
görüntüleri oluşturulması sağlanıyor.
Daha güçlü işlemci ve görüntü arabirimi
ile de önceki versiyonundan daha akıcı
çalışması amaçlanıyor.

Microsoft.com

ABD Kentucky’de TIR motorlarının üretimini
yapan Paccar Trucks Inc. Ürünü ilk deneyen
işletmelerden biri oldu. Yakıt sistemi
montajı için yönlendirme, eğitim sağlıyor.
Üretim mühendisi gerekli talimatları
içeren yönlendirme içeriğini kendisi
oluşturup çalışan a bu yönlendirmeyi
sağladığı uygulamayı Aşağıda ki QR kod
ile bir örneğini görebilirsiniz.
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TESLA DOG-MODE
Tesla, yaşanabilecek olumsuz durumları
engellemek için geçen hafta yayınladığı
güncelleme ile müşterilerinin araçlarına Dog
Mode adındaki uygulamayı indirebileceğini
duyurdu.

Evcil hayvan sahibi olmak, tıpkı bir çocuğun
sorumluluğunu almak kadar önemlidir.
Evcil hayvanlarımız ile otomobil yolculukları
yapabiliyor ve onları araçta bırakabiliyoruz.
Tabi imkânı varsa kesinlikle bırakılmamasını
öneriyorum.Böyle
bırakmak
zorunda
kalınan
durumlarda,
özellikle
sıcak
havalarda hayvanlar araç içerisinde zor
zamanlar geçirebiliyor, bazen ise ölümleri
ile sonuçlanabiliyor.

Bu modda araç sahibi olmasa ve araç
kilitli durumda olsa bile havalandırma
çalışabiliyor. Ayrıca araç yanından geçen
insanlara içerideki evcil hayvanın iyi
durumda olduğunu, sahibinin yakın
zamanda geleceğini ekranda yazarak
bilgilendirebiliyor. Böylece sahibinden
habersiz araç camı kırılması da engelleniyor.
Tesla Dog Mode’un tanıtımına
erişmek için Qr Code’u
kullanabilirsiniz.

FEEDLY

Gündemi, modayı, sporu, yaşamla ilgili
her şeyi artık internetten takip ediyoruz.
Çoğunlukla da elimizdeki mobil telefon
aracılığı ile. Bu başlıklar için birden fazla
siteye giriş yapıyor, neredeyse hepsini farklı
kanallar aracılığı ile takip edebiliyoruz.

Size tanıtacağımız uygulama Feedly ise
takip ettiğiniz kanalları ortak bir noktada
birleştiriyor.
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Takip ettiğiniz teknoloji dergisi, haber sitesi,
spor bloğu veya sözlük ile ilgili bildirimleri
görebileceğiniz, haberleri okuyabileceğiniz
veya oluşturduğunuz formatta günlük özete
ulaşabildiğiniz yardımcı bir uygulama.
Kısa bir zamanda takip edilmek istenen her
kanaldan bilgileri bir arada görebilmek için
Feedly, işimize oldukça yarayacak gibi.
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YAPAY ZEKA DA SEVDAYA DAHİL Mİ? - HER
Sesli komut ile çalışan asistan yazılımları,
geçtiğimiz senelerde hayatımıza girmeye
başladı. Kullanımları da giderek artmakta ve
bir sektörün oluşumunu tetiklemekte.
Akıllı ev uygulamaları, kişisel iş asistanı,
medikal asistan uygulamaları, eğitim
asistanları gibi doğal dil işleme ve yapay
zekayı birleştirerek, birçok uygulama
geliştirilebilecek bir sektör oluşmuş
durumda.
Teknoloji şirketleri birer birer kendi asistan
uygulamasını çıkardı. Amazon Alexa,
Google Asistant, Apple Siri, Samsung Bixby
bunlardan en meşhurları.
Şimdi ise “Her” filmine konu olan, asistanların
en ilginç olanın tanıtacağımız sesli asistan
olan Samantha’yı tanıtacağız :)

Yok hayır, burası tekno-ürün kısmı değilmiş.
Bu yüzden Samantha yerine biz filmi
anlatalım madem.

Başrolümüzdeki yalnız adam -kendisi
Theodore olur- rastladığı bir reklam ile bir
sesli asistan alır. Sesli asistanı ile -hanım
kızımız da Samantha- iyi anlaşan Theodore,
zamanla onunla arkadaş olur. Gün geçtikçe
Theodore’u daha iyi tanıyan ve birlikteyken
onunla harika sohbetler eden Samantha,
Theodor’u kendine aşık etmiştir. Bunda
kızımızı seslendiren Scarlett Johansson’un
da etkisi olabilir :)

Yapay zekâ ve insan etkileşimini çok değişik
bir yönden inceleyen filmin diyalogları ve
sonu hakkında fazla bilgi vermeden yazıyı
bitirelim.
Filmin
fragmanına
aşağıdaki Qr Code ile
ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler!
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Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.
ÖNERİLERİNİZ İÇİN:
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