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Augmenting Your Field of Vision1

Filmlerde, Iron Man savaş sırasında görüş alanını geliştirmek için artırılmış 
gerçeklik kullanır. 
Fotoğraf: Marvel Entertainment

GÖRÜŞ ALANINI 
ZENGİNLEŞTİRMEK
Artırılmış Gerçeklik Mühendislerin Dijital Veri Dünyası ile Gerçek Donanım Dünyası Arasındaki 
Boşluğu Kapatma Şeklini Değiştiriyor
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Tony Stark zırhını giyip Iron Man 
olduğunda, kaskı aşağı doğru 

iner ve bir baş üstü göstergesi yüzü-
nü kaplar. Dış dünyayı hala görebilse 
de; irtifa değeri, hedefler, güç seviye-
si ve meşgul bir süper kahramanın iş 
gününden canlı çıkabilmesi için ge-
reken her şeyi gösteren ekran, gör-
düklerinin üzerine biner.

Stark artırılmış gerçeklik (augmen-
ted reality - AR) vizyonu ile dünyaya 
bakıyor. Günümüzde, gerçek hayat-
taki mühendisler ve teknisyenler de 
aynı şeyi yapmaya başlıyor.

Sanal gerçeklik kullanıcıları çevre-
lerindeki dünyadan izole ederken, 
artırılmış gerçeklik hem doğal gö-
rüş hem de dijital bilgiyi aynı anda 
sunuyor. Artırılmış gerçeklik ile uzak 
konumlardaki işçilere gerçek zaman-
lı yardım sağlanabilir, işçilerin yeni 
beceriler öğrenmesine yardımcı olu-
nabilir veya teknisyenlere bir onarım 
adım adım anlatılabilir. Mühendis-
lerin sensör verileri, dijital ikizler ve 
gerçek hayattaki meslektaşları ile 
etkileşime girmesi için mobil ve sez-
gisel bir yol sağlar.

Boston merkezli bir bilgisayar yazılı-
mı ve hizmetleri şirketi olan PTC'nin 
CEO'su Jim Heppelmann, “AR, 'Nes-
nelerin İnterneti' kavramının maki-
neler için yaptığını, insanlar için ya-
pıyor" diyor. Nesnelerin İnterneti'nin 
topladığı bilgilere yalnızca bakarak 
erişmek için basit bir yol sağlıyor.

AR; otomasyon, üretim ve tasarım 
şirketlerinin dikkatini çekmeye baş-
ladı ve şirketler bu yıkıcı teknolojinin 
değerini keşfediyorlar.

Houston'da bulunan geçici enerji 
üretimi, ısıtma ve soğutma ekipman-
ları tedarikçisi Aggreko'nun yetenek 
ve öğrenme uygulamalarından so-
rumlu Walter Davis, “AR eğitimi ve 

geliştirmesi için çok büyük bir po-
tansiyelin olduğunu biliyoruz. Sü-
rükleyici ve ilgi çekici bir teknoloji 
ve bu teknolojiyle ilgilenenlerde he-
yecan yaratıyor" diyor. "Bu teknoloji 
için büyük bir potansiyel var. Yalnız-
ca eğitim için değil, aynı zamanda 
kurumsal bir çözüm olarak."

PTC'nin AR başkan yardımcısı Mike 
Campbell, "Bu teknoloji ile ilgili yol-
culuğumuza beş yıl önce çıktık. İlk 
başta, endüstriyel müşterilerimizle 
konuşmalarımız AR'nin ne olduğu 
ve sanal gerçeklikle arasındaki fark 
ile ilgiliydi. Ama şimdi yaptığımız ko-
nuşmalar, AR'nin katabileceği değer, 
hurda ve yeniden işlemeyi azaltmak, 
işçi verimliliğini artırmak ve işinizi 
daha güvenli bir şekilde gerçekleş-
tirmek için nasıl kullanılabileceği ile 
ilgili.” diyor.

Artırılmış gerçeklik kesinlikle bazı 
endüstriyel üreticilerin çalışma şekli-
ni kökünden değiştirme gücüne sa-
hip, ancak şirketler ve işçiler bu yeni 
aracı nasıl benimsiyor?

Birden Fazla 
Gerçeklik: Artırılmış 
vs. Sanal

Artırılmış gerçekliğe derinlemesine 
girmeden önce, kardeş görselleştir-
me teknolojisi olan sanal gerçeklik 
(virtual reality - VR) ile nasıl karşılaş-
tırıldığını tanımlamalıyız.

Microsoft karma gerçeklik kıdemli 
direktörü Matt Fleckenstein, "artı-
rılmış gerçeklik ile, fiziksel ve dijital 
dünyalarla birlikte etkileşime gire-
rek 2 boyutlu dijital görüntüler veya 
veriler alıyor ve gerçek dünyaya yer-
leştiriyorsunuz" diyor. "Ve sanal ger-
çeklikte, tamamen dijital bir dünya-
dasınız.”

AR ve VR, görselleştirme teknoloji-
si spektrumunun zıt uçlarında. VR 
tamamen gerçek dünyayı ortadan 
kaldırır ve yerine dijital bir dünya 
koyar. Bu sürükleyici ortam, prog-
ramlamaya bağlı olarak fotogerçekçi 
veya animasyonlu olabilir. Bu, oyun 
ve video için kullanılan iki popüler 
VR sistemi olan Oculus Rift ve HTC 
Vive'nin genellikle geleceğin eğlen-
ce sistemleri olarak tanıtılmasının da 
nedenlerinden biri.

VR, uzak konumlarda bulunan kul-
lanıcıların CAD modelleri ve simü-
lasyonları üzerinde işbirliği yapma-
larını sağlar. Örneğin, 2 boyutlu bir 
bilgisayar ekranında bakmak yerine, 
3 boyutlu bir simülasyon ortamında 
sanal olarak yürüyebilirler.

VR donanımları, görüş alanını gözlük 
ve dokunmayı el kumandaları ile de-
ğiştirerek, kullanıcıları çevrelerinden 
ayırır. Tüm bu süre boyunca, kamera-
lar dijital manzara içinde hareketini-
zi ve konumunuzu yakalar ve simüle 
eder. Bu izolasyon, VR'nin alandaki 
kullanımını sınırlar.

Spektrumun diğer ucunda ise artırıl-
mış gerçeklik bulunuyor. Dünyanın 
yerini almıyor, dünyayı geliştiriyor. 
AR'nin meşhur bir örneği, akıllı te-
lefon oyunu Pokémon Go. Oyunun 
dünyası, dış dünyayı akıllı telefon ka-
merası ile yakalayarak ve bu dünya-
ya dijital olarak pokémon karakterle-
ri ekleyerek inşa edilmiştir. Bu hibrit 
ortam sadece telefonda görülebilir.

Temel AR uygulamaları, kamera-
sı olan herhangi bir cihazı kullanır. 
Birçoğu, akıllı telefonların ve tablet-
lerin güçlü bilgi işlem yeteneklerini 
kitlelere bir miktar AR sunmak için 
kullanır.

Üretimde, AR'nin en büyük cazibesi, 
AR'nin görüş alanı geliştirmelerinin, 
VR'nin sensör tabanlı kulaklıkları, 
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gözlükleri ve el hareketleriyle çalışan 
kumandası ile birleştirildiği görsel-
leştirme teknolojisi spektrumunun 
ortasında yatıyor.

Örneğin Microsoft'un HoloLens 
isimli gözlüğü, çevresini sanal gö-
rüntülerle kaplayan güçlü bir grafik 
işlemcisi taşıyor. Bu görüntüler; 3 bo-
yutlu referans modelleri, 2 boyutlu 
şemalar ve görsel talimatlardan, bir 
problemi görüntülemek için Holo-
Lens kameralarını kullanan uzman-
larla simülasyonlar ve telekonferans-
lara kadar çeşitlilik gösteriyor.

Kullanıcılar dahili kameralar tarafın-
dan yakalanan el hareketleri ile ek-
ranları yönetebiliyor. Bu, kullanıcıla-
rın fiziksel nesneleri manipüle etmek 
için ellerini kullanırken, dijital dün-
yayla etkileşime girmelerini sağlıyor.

Bu alandaki başka bir iddialı aktör 

olan Epson, Moverio Assist adlı ürü-
nünü muayene, uzaktan destek ve 
gerçek zamanlı işbirliği için tasarladı. 
Şirketin Moverio BT-300 ve BT-350 
akıllı gözlüklerinde parlak, keskin bir 
Si-OLED ekran, dahili kameralar ve 
Wi-Fi özelliği bulunuyor.

HoloLens gibi, Moverio da kullanıcı-
ların görüş alanındaki belgeler ve şe-
malar görüntüleyerek, kullanıcılara 
bir montaj veya prosedür boyunca 
rehberlik edebilir. Kullanıcılar, görüş 
alanlarının netliğini korumak veya 
bunları en aza indirmek için belge-
leri şeffaf hale getirebilirler. Ayrıca, 
kullanıcılar Moverio platformunun 
bulut hizmetini kullarak kendi görüş 
alanlarını dahili kameralar aracılığıy-
la uzak uzmanlarla paylaşıp, uzman-
lardan destek alabilirler.

Magic Leap One, mekansal hesap-
lama konusunda öne çıkıyor. Göz-

lüğün algılama teknolojisi gerçek 
dünya ortamını haritalandırıyor, ar-
dından dijital içeriği fiziksel dünyay-
la ve kullanıcı ile etkileşime girecek 
şekilde programlıyor. Sonuç, AR ve 
VR'nin bir karışımı. Örneğin; mühen-
disler bunu gerçek bir fabrikayı dijital 
makine ve süreç modelleriyle doldu-
rarak, her şeyin sorunsuz bir şekilde 
yerine oturduğundan emin olmak 
için kullanabilirler. Magic Leap aynı 
zamanda bu sanal nesneleri yeniden 
ayarlıyor; böylece konumları kulla-
nıcının doğal göz odağı ile uyumlu 
olmaya devam ediyor.

Üretim için tasarlanan birçok gözlük, 
Ar ve VR arasındaki bu orta noktaya 
denk geliyor ve kullanıcıların çevre-
lerinin dijital bilgilerle zenginleştiril-
diğini görmelerine olanak sağlıyor. 
Ve mühendisler bu gözlükleri etkin 
kullanmanın yollarını buluyorlar.

Microsoft HoloLens, kullanıcıların adım adım rehberlik için uzmanlarla uzaktan 
görüntülü sohbet etmesini sağlıyor. 
Fotoğraf: Microsoft
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AR için En İyi 
Kullanım Alanları

AR'nin en yaygın kullanıldığı uygu-
lamalar eğitim, destek ve üretimdir.

EĞİTİM: Önde gelen bir yönetim 
danışmanlık firması olan Deloitte'ye 
göre, 2025 yılına gelindiğinde iki 
milyondan fazla nitelikli üretim işi-
nin boşta kalabilir. Bunun nedeni, 
nitelikli 'Baby Boomers' jenerasyo-
nunun emeklilik yaşına ulaşıyor ve 
üreticilerin bu jenerasyonun yerini 
doldurmak için genç işçileri cezbet-
mekte sorun yaşıyor olması. Sonuç-
ta, ekipman kurulumu ve montajın-
dan, işletme ve bakıma kadar her 
konuda bir nitelik boşluğu oluşuyor.

AR bu konuda yardımcı olabilir. Inter-
national Data Corp. (IDC) tarafından 
yapılan bir çalışmada, katılımcıların 
yüzde 66'sının çalışanlara AR yoluyla 
uzaktan eğitim sunduğu bulunmuş.

Bir diğer yüzde 52 ise AR'yi eğitim 
oturumlarını kaydetmek ve sakla-
mak için kullanıyor.

PTC'den Campbell, Y kuşağı mühen-
dislerinin, dijital yerliler olduğunu 
ve bilgiyi bu şekilde edinme konu-
sunda çok iyi olduklarını söylüyor: 
"Mühendislere bir işi nasıl daha hızlı 
yapacaklarını öğreterek AR'nin de-
ğerinden faydalanabiliriz.”

Örneğin, bir hidrolik pompanın nasıl 
kurulacağı ve çalıştırılacağı ile ilgili 
bir kılavuzu okumak yerine, teknik 
mesleklerde çalışanlar pompayı si-
müle etmek için bir AR gözlüğü kul-
lanabilir. Bunu bir ekranda yapmanın 
aksine, ekipmana üç boyutlu olarak 
bakabilirler. Daha sonra; donanımı 
kurma, pompayı çalıştırma ve tamir 
etme konusunda pratik yapabilirler 
ve bu eğitimi iş üzerinde gözden ge-
çirebilirler.

IDC ayrıca AR'nin yeni işe başlayan-
ların öğrenme eğrisini de hızlandır-
dığını bulmuş. Ankete katılanların 
yüzde yetmiş beşi, işçilerin AR göz-
lüklerini kullanarak daha hızlı öğren-
diklerini ve bilgilerini daha iyi koru-
duklarını görmüş.

AR görselleri, tecrübeli işçilerin yeni 
donanımın giriş ve çıkışlarını öğ-
renmelerine, kurulum, durum ve 
performans konusunda talimat ver-
melerine yardımcı olabilir. Bu, yeni 
ekipmanın çalıştırılmasıyla ilgili ha-
taları azaltacaktır.

DESTEK: AR, daha önce mümkün 
olmayan bir işbirliği seviyesi ile uz-
manları sahaya getiriyor. Tabletler 
ve akıllı telefonlar uzaktan görüntü-
lü sohbetleri desteklerken, AR uzak 
uzmanın kullanıcı ne görüyorsa onu 
eksiksiz olarak görmesini sağlar. Kul-
lanıcıların elleri boşta olduğundan, 
uzaktan uzman kullanıcılara süreç 
boyunca rehberlik ederken, kullanı-
cılar onarımı uygulayabilir. AR ayrıca 
hem kullanıcı hem de uzmanın bel-
ge paylaşmasına olanak sağlayarak, 
her müdahaleyi bir öğrenme fırsatı-
na dönüştürebilir.

Çalışma ortamının paylaşılan bir 
görünümü, bilgi alışverişi ve teknik 
sorunları çözmek için görsel bir yol 
sağlar. Bu yüzden IDC tarafından 
yapılan çalışmaya katılanların yüzde 

Moviero Assist platformu, bakımı veya değiştirilmesi gereken parçaları 
vurgulayarak muayene ve onarım alanında kullanıcılara yardımcı oluyor.
Fotoğraf: Moverio
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60'ı AR kullanmalarının en önemli 
nedeni olarak, yeni ve tecrübeli çalı-
şanlar arasında bilgi transferini gös-
teriyor.

AR, birden fazla uzmanı canlı bir vi-
deo konferansta bir araya getirmek 
için de kullanışlı. Esasında, IDC ka-
tılımcılarının yüzde 42'si video kon-
feransın AR sistemi satın almak için 
önemli bir neden olduğunu söylü-
yor.

Hepsinden iyisi, AR mevcut altyapıyı 
bozmuyor veya ekstra veya karma-
şık ekipmanlar gerektirmiyor. Kulla-
nıcılar sadece mevcut Wi-Fi ağlarına 
bağlanıyor ve bir uzmanı arıyor.

ÜRETİM: AR fabrikalarda kendisine 
yer buluyor. Gerçek dünya ortamın-
da CAD modellerine, çizim şemala-
rına ve tesis planlarına atıfta bulun-
ma becerisi, bir tesisin düzenini ve 
verimliliğini optimize etmek isteyen 
mühendisler için oldukça faydalı.

IDC'ye göre, ankete katılanların yüz-
de 82'si AR'yi üretimde kullanma ko-

nusunda olumlu. Bunun bir numaralı 
nedeni, üretim verimliliğini artırmak 
ve ardından eğitim ve operasyonlar 
arasındaki zaman boşluğunu azalt-
mak.

AR'nin popüler bir kullanımı da 
üretim hatlarını düzenlemek. Mü-
hendisler bunu 3 boyutlu CAD mo-
dellerini kullanarak yapabilse de, 
ekrandaki gösterim her zaman uy-
gulama ortamını yansıtmaz. Bir mü-
hendis, bir üretim veya montaj hattı 
tasarlayıp, yalnızca bir destek sütu-
nu veya alçak bir borunun bu yapı-
landırmayı imkansız hale getirdiğini 
öğrenebilir. AR'nin sanal ekipmanı 
gerçek dünya alanı üzerinde üst üste 
koyma becerisi, fabrika ortamına 
daha uygundur.

Bir tesis mühendisi, yeni hattın tüm 
ögelerinin birlikte nasıl çalıştığını 
veya yeni bir makinenin önceden 
kurulmuş donanımlarla nasıl etkile-
şimde bulunabileceğini görmek için 
bir üretim çalışması simüle edebilir. 

Operasyon bazında, Nesnelerin İn-
terneti kullanıcıların tesiste yürürken 
makinelerin durumunu inceleyebil-
mesini sağlar.

AR kalite güvencesi, mühendislerin 
bir parçanın doğru yapılıp yapılma-
dığını doğrulamasını sağlar. Örne-
ğin, üretilen bir parçayı 3 boyutlu 
tasarım modeliyle karşılaştırabilirler. 
Daha önce CAD modelleri bu rolü 
oynamış olsa da, AR teknisyenlerin 
3 boyutlu modellerin üzerine gerçek 
parçaları yerleştirmesini sağlayarak, 
herhangi bir kusuru görselleştirmeyi 
kolaylaştırarak, işi bir adım daha ileri 
götürür.

PTC'nin bu yılki LiveWorx etkinliğin-
de, endüstriyel tesislere hava ve gaz 
taşıma ekipmanı sağlayan Howden, 
AR'nin verileri nasıl hayata geçirdiği-
ni açıkladı.

Howden'ın veri odaklı çözümler için 
küresel lideri Maria Wilson, şirketin 
PTC'nin Vuforia Studio yazılımını kul-

Artırılmış gerçeklik, veri ve bilgisayar modellerinin 
dünyasını gerçek yaşam tasarımına bağlamaya 
yardımcı olur. Mühendisler 2 boyutlu çizimlerini 3 
boyutlu bir ortamda görselleştirebilirler. 
Fotoğraf: Microsoft
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lanarak mevcut 3 boyutlu modeller-
den etkileşimli AR hizmeti ve eğitim 
uygulamaları oluşturduklarını ifade 
etti.

"AR deneyimini kullanma şeklimiz, 
bu deneyimi görselleştirme yönte-
mini kullanarak arka plan alanların-
daki Nesnelerin İnterneti verilerine 
bağlamaktır" diyor Wilson. “İşçiler 
için fabrikaya yerleştirilen sanal yapı-
lar oluşturmak için AR kullanıyoruz."

"Tasarım mühendislerimiz, kimya te-
sisinin nasıl çalıştığını anlamak için 
iki boyutlu bir çizime bakmaya alış-
mış durumda. Bugün, bu iki boyutlu 
çizimin holografik bir projeksiyonu-
nu görebiliyorlar. Mühendislerimiz, 
AR kullanarak tasarıma daha fazla 
katkıda bulunabileceklerini ve AR'yi 
kullanarak daha verimli olduklarını 
hissediyorlar ve bunu yaptığımızda, 
Nesnelerin İnterneti sensör verilerini 
gerçek zamanlı olarak hayata geçiri-
yoruz.”

Çeşitli sektörler artırılmış gerçeklik dünyasına giriş yapıyor. Airbus, Vestas ve 
Howden gibi şirketler; tasarım, bakım ve eğitim amacıyla AR altyapılarını 
oluşturmak için yatırım yaptılar. 
Fotoğraf: Microsoft

AR İşgücünün 
Geleceği

Herkesin alet çantasında bir AR göz-
lüğünün olmasına daha ne kadar 
var? IDC verilerine göre, o kadar da 
değil, zira AR'nin işgücü yetenekle-
rini hızlı bir şekilde artırma becerisi 
hızlı bir yatırım dönüşü sağlıyor.

IDC'ye göre, katılımcıların yüzde 
62'si AR uygulamasından olumlu bir 
yatırım dönüşü aldıklarını iddia edi-
yor. Ayrıca, yüzde 65'i çalışanlar ara-
sında daha iyi bilgi transferi olduğu-
nu ve yüzde 60'ı çalışan verimliliğini 
artırdığını iddia ediyor.

Buna rağmen, çoğu müşteri için ana 
engel hala fiyat. Satıcılar daha düşük 
bir ücrete daha fazla özellik sunmaya 
devam ettikçe, bu sorun da muhte-
melen kendi kendine çözülecektir. 
Birçoğu üretim ve ürün servisini 
önemli pazarlar olarak görüyor, bu 
nedenle bu alanlar için özel sistem-
ler geliştiriyorlar.

Yeni teknolojiler için öğrenme eğri-
si genellikle bir sorundur. Ancak, AR 

cihazlarını üretenler, bu teknolojinin 
oldukça sezgisel olduğunu iddia 
ediyor. Bu özellikle akıllı telefonlar 
ve sofistike oyun ekipmanları ile bü-
yüyen genç mühendisler için geçer-
li. AR'nin yüksek teknoloji cazibesi, 
muhtemelen ilişkilendirme yoluyla 
üretimi daha cazip hale getiriyor.

Microsoft'tan Fleckenstein, "Bu ya-
tırım dönüşü analizine baktığımız 
zaman, her çalışandan elde ettiği-
niz verimlilik kazançları bariz," diyor. 
“Ve işlerini yapmalarına ve işlerinde 
daha etkili olmalarına yardımcı oldu-
ğunuz için, çalışan memnuniyeti ve 
elde tutma düzeyi de önemli ölçüde 
artıyor. Bu, şirketlere yetenek boşlu-
ğunu kapatmaya başlama becerisi 
kazandırır.”

İkna edici bir argüman. Ve işin eko-
nomi kısmı da yalnızca donanım ve 
yazılım geliştikçe gelişecektir ve fi-
yatlar düşecektir. Bir gün, tüm üre-
tim tesisleri AR teknolojisini iş akışla-
rına bir miktar entegre etmiş olabilir.

Bunu ilk yapan Iron Man olabilir, 
ama yakın gelecekte bir gün, AR her 
mühendisin araç kutusunun bir par-
çası olacak.


