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İnsan Makine Etkileşimi

Dijitalleşme, gerçek dünya ve sanal dünya 
arasındaki etkileşiminin aşamalı olarak artmasına 
sebep oluyor. Bu etkileşimle birlikte endüstri, 
radikal bir dönüşüm sürecine giriyor. Dönüşüm 
sürecinde ise şirketler; verimli, esnek, üretken 
ve gelecek vadeden bir pozisyonda olmak için 
iş modellerini gelişmelere adapte etme ihtiyacı 
duyuyor.

Gelişen ve zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojileri, 
insanlar ve makineler arasında bir arayüz görevi 
görüyor. Bu teknolojilerin insanlarla olan etkileşimi 
çeşitli araçlarla sağlanırken, fiziksel gerçeklik algı 
sınırı da ortadan kalkıyor.
  
Gerçeklik teknolojileri denildiği zaman ilk akla 
gelen uygulamalar Artırılmış Gerçeklik (AR) ve 
Sanal Gerçeklik (VR) oluyor.Benzer teknolojileri 
kullanmalarına rağmen, bu uygulamaların 
aralarında önemli farklılıklar bulunuyor. 
Dolayısıyla bunların doğru analiz edilmesi 
gerekiyor. 

Örneğin; kullanıcıyı çeşitli araçlar ve tamamlayıcı 
donanımlar aracılığıyla sanal bir dünyaya götüren 
VR uygulamalarının aksine, AR uygulamaları 
gerçekliği zenginleştirmek için sanal öğelerden 
faydalanıyor. Kullanıcının sanal öğelerle 
etkileşimde bulunmasını sağlayan zenginleştirilmiş 
gerçeklik teknolojileri ise Karma Gerçeklik (MR) 
olarak adlandırılıyor. MR uygulamaları günümüzde 
Microsoft HoloLens tarafından destekleniyor.

Microsoft HoloLens; bağımsız çalışan, tam 
fonksiyonlu bir bilgisayar olup, üç boyutlu 
sanal nesneleri gerçek bir fiziksel ortamda 
konumlandırabilen ve nesneleri hareket ve ses 
komutlarıyla kontrol edebilen bir teknolojiye sahip.

Bu teknoloji, planlama, satış, üretim, lojistik ve 
müşteri hizmetleri gibi uygulama alanları için bir 
çok yeni fırsat sunuyor.

Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve  
Karma Gerçeklik

Endustri 4.0 ve IoT Uygulamaları 

Bilim kurgu artık geçmişte kaldı! Geçmişten 
günümüze çok yol kat ettik.En yeni teknolojiler 

sayesinde artık herhangi bir USS Enterprise 
teknolojisiyle rekabet edebiliyor ve iş süreçlerimizde 
optimizasyon sağlayabiliyoruz. 
Constantin Freiherr Teuffel von Birkensee,
itelligence AG, SAP Cloud Platform Sorumlusu 

= Gerçek ortamda 3D modelin  
(etkileşimli) tasviri

Karma
Gerçeklik



Karma Gerçeklik ile Süreç Optimizasyonu

Türkiye’de ve dünyada inovasyon alanındaki 
öncü kurumlardan biri olan itelligence, karma 
gerçeklik teknolojisinin SAP Cloud Platform (SCP) 
üzerinde uygulandığı muhtemel senaryolarda çeşitli 
çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar, OData protokolü aracılığıyla 
SAP sistemlerine erişime sahip servis ve bakım 
uygulamalarında benzersiz bir süreç optimizasyonu 
sağlıyor. Hem SCP hem de SAP ERP sistemiyle 
sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilmesi sebebiyle 
uygulamalarda Microsoft HoloLens teknolojisi 
kullanılıyor.

TEKNİK ALTYAPI

İlgili senaryo ve uygulamalar üzerinde çalışabilmek 
için itelligence;  SAP S/4HANA sistemi, SCP, 
Microsoft HoloLens ve 3D teknolojilerinin 
kombinasyonundan faydalanıyor. Bu teknolojiler, 
gerçek zamanlı IoT verilerinin doğrudan 3D sanal 
gerçeklik gözlüklerine aktarılmasını sağlıyor. Aynı 
zamanda SCP ile S/4HANA sistemine doğrudan 
erişim sağlayabilmesi, VPN  kullanım ihtiyacını da 
ortadan kaldırıyor.

Microsoft HoloLens harici akıllı gözlükler tercih 
edildiğinde, uygulamalarda kullanılan sistem 
altyapısının (mimari, S/4HANA ile veri alışverişi 
ve 3D altyapısı) bir çok akıllı gözlük tarafından 
algılanabilir durumda olması kullanıcılara 
büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla sadece ihtiyaç 
duyulması halinde uygulamaların gereksinimlerine 
göre gözlük üzerine link görevi gören bazı ek 
parçaların eklenmesi, verimli bir çalışma için yeterli 
oluyor.
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Konuyla ilgili daha detaylı bilgi 

için bizimle aşağıdaki adres  

üzerinden iletişime geçebilirsiniz:
» www.itelligencegroup.com/contact

Sanal Gerçeklik
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itelligence IoT ve Endüstri 4.0 Senaryosu

Microsoft HoloLens, kullandığı son teknoloji işletim 
sistemi altyapısı ve ve yüksek kapasiteli bataryasıyla 
hizmet ve bakım süreçlerinde kullanılmak üzere 
geliştirdiğimiz uygulama senaryosu için ideal 
koşulları sunuyor. Uygulama, doğrudan HoloLens 
üzerinde çalışabiliyor ve kokpit üzerinden 
yönetilebiliyor. Üç boyutlu sanal bir modelin yanı 
sıra, çalışanlar ve teknisyenler, süreyle ilgili ek 
bilgileri doğrudan görüntüleyebiliyor:
Gerçek zamanlı IoT:

Kablosuz bağlantıyla görüntülenen gerçek zamanlı 
veriler
Hizmet günlüğü:

Geçmiş servis talepleri
Bakım:

Geciken işler (Örn: bakım faaliyetleri)
Aksiyonlar:
n Belge kayıtlarına, resimlerine ve videolarına 
erişim
n Veri aktarımı
n Doğrudan bir QM talebi oluşturma
n Süreçlerin optimizasyonu için veri sağlama
Uygulama; göz teması, jestler ve sesli komutlar 
kullanılarak kontrol edilebiliyor. Bu durum, 
çalışanların elleri serbest bir şekilde çalışmasına 
olanak sunuyor. Dolayısıyla geliştirilen senaryo, 
servis ve bakım süreçlerinin optimizasyonu ve 
çalışanların verimliliği konusunda önemli bir 
potansiyel taşıyor.

Süreçle ilgili her türlü belge kayıtlarının SAP 
S/4HANA sisteminden doğrudan yüklenebilmesi, 
inşaat çizimleri, video talimatları ve benzer 
görüntülerin süreç esnasında kullanılabileceği 
anlamına geliyor.
Aynı zamanda uygulama, acil durumlarda önceden 
belirlenen uzmanlarla çalışan ve teknisyenlerin 
iletişim kurmasına olanak sağlayarak, az sayıda ve 
nitekli profesyonelle kısa zamanda çok sayıda servis 
ve bakım faaliyetinin tamamlanmasını sağlıyor.
Avantajlar
n Sezgisel çalışma - servis teknisyenleri elleri 
serbest  
 çalışabilir
n Gerçek zamanlı IoT verilerinin kullanılabilirliği
n SAP sistemlerine tam erişim
n SAP sistemlerine SCP üzerinden doğrudan 
bağlantı
n Komutları önceden tanımlayama olanak sunan  
 araçlar sayesinde çoklu dil kontrolü
n Video ve görüntü ekranı
n 3D modellerin tasvir ve manipülasyonu
n Görüntülü konuşma seçeneği

itelligence IoT uygulamaları, servis ve bakım süreçlerinde 
optimizasyon sağlamayı ve çalışma ortamlarında ideal koşullara 

ulaşmayı hedef liyor. Bu teknolojiyle çalışanlar ve teknisyenler, ellerini 
kullanmadan serbest bir şekilde iş süreçlerini yönetebiliyor. Ayrıca sanal 
gerçeklik gözlüklerine yüklenen talimatlar sayesinde uzman bir kişi 
tarafından farklı lokasyonlarda kolayca yönlendirilebilirler. Uygulamalar, 
ekipman ve sistemlerin 3D modelleri de dahil olmak üzere, mevcut şirket 
verisini sürekli olarak kullanıyor.
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