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Kişisel Tanıtım

Gebze Teknik Üniversitesi – Elektronik Mühendisliği 2008 (lisans)

Arçelik Merkez ArGe – Tasarım Mühendisi (2008)

Arçelik Merkez ArGe – Donanim Takım Liderliği (2016)

Gebze Teknik Üniversitesi – Elektronik Mühendisliği 2014 (YL)

Arçelik Merkez ArGe – HMI Takım Liderliği (2017)

PANASONIC Auto. Europe – Kıdemli Donanım Mühendisi (2018)

ETAS GmbH – HW Reliability Mühendisi



Ev Gereçleri Sektörü ve Elektronikleşme

Ev Gereçleri Satışlarından Elde Edilen Kazanç Dağılımı:
(2015 - 2024, milyon dolar, tüm coğrafyalar)

|1] https://www.statista.com/statistics/1033516/worldwide-household-appliance-retail-sales-value-by-category/



Ev Gereçleri Sektörü ve Elektroniklesme

SRS656MBFH4 616L Family Hub 
Side by Side Smart Refrigerator

Günümüzde akıllı bir buzdolabında;
o kaç adet elektronik kontrol ünitesi olabilir?
o İçerisinde hangi gelişmiş teknolojiler kullanılıyor olabilir?
o kullanıcılara hangi kolaylıkları sunuyor olabilir?
o bu buzdolabının bağlanabilirlik özellikleri nelerdir?



Ev Gereçleri Sektörü ve Elektronikleşme

“Eğer akıllı bir evde bulunan IoT ürünlerinin hepsi tek bir firma tarafından tasarlanmadıysa, birbirleriyle haberleşebilme olasılığı 
düşüktür.”

- İlk akıllı ev iletişim protokolü (X10) 1975 yılında tasarlanmıştır. X10 güç hatları

üzerinden haberleşmeyi sağlayan özel bir donanım ve yazılım çözümüdür.

- 2018 yılında 45 milyon akıllı ev cihazı Amerikan evlerinde aktif olarak

kullanılmaktaydı. (Statista [1])

- Firmaların bilgileri paylaşmasında temel protokol anlaşmaları var, fakat kontrol

uygulaması konusunda bir ortaklaşma bulunmamaktadır.

[1] https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/united-states



Ev Gereçleri – IoT Kavramı

Uygulama: Evde gezen bir robot süpürge üzerindeki sıcaklık sensörü ile hangi odanın ne kadarlık ısıtmaya ihtiyacı olduğunun 
belirlenmesi ve ısıtma kontrolünün yapılması.

Robot Süpürge Isıtma sistemi

server

Açık konular:
- Sistem Güvenliği,
- Server Güvenliği,
- Veri Gizliliği,
- Server Teknik Altyapısı,
- Mobil yazılım & UI/UX,
- Uyumluluk testleri,
- Protokol onayları,
- Ürün onayları,
…

modem



Ev Gereçleri – IoT Kavramı

https://www.youtube.com/watch?v=gH-sBxkkjn0



Ev Gereçleri – IoT Kavramı

https://blog.appscrip.com/how-internet-of-things-works-process-explained/

« Nesnelerin İnterneti (IoT), üzerinde sensörler, veri işleme yeteneği ve 

bağlanabilirlik özelliği bulunan cihazları veya farklı cihazların ve sistemlerin 

birbirlerine bağlanmasını ve/veya veri alışverişinin yapılmasını sağlayan iletişim 

ağlarını tanımlar. »
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things



Ev Gereçleri – IoT Kavramı

https://techbeacon.com/enterprise-it/4-stages-iot-architecture



Ev Gereçleri – IoT Kavramı

https://techbeacon.com/enterprise-it/4-stages-iot-architecture

Harley Davidson, üretimi tamamen IoT özellikli bir tesise kaydırdı ve
genel kârlılığı %3 ila %4 arasında artırdı, işletme maliyetlerini 200
milyon dolara düşürdü ve üretim verimliliğini artırdı.

Rolls-Royce, jet motorlarının yakıt verimliliğini artırmak, uçuş
yollarını optimize etmek ve bakımı iyileştirmek için IoT’yi
kullanmıştır. Bu sayede yakıt kullanımında %1'lik bir azalma elde
etmiştir, bu da uçak başına yılda 250.000 ABD Doları maliyet
tasarrufu anlamına gelmektedir.

Royal Dutch Shell, Batı Afrika'daki 80 petrol sahasındaki faaliyetleri
izleyen bir IoT tabanlı uzaktan varlık izleme ve bakım çözümüne
87.000 $'lık bir yatırımla 1 milyon $'lık bir getiri elde etti.



Günümüzdeki IoT Problemleri ve Teknik Bariyerler
Tasarımsal / Teknik:
• Markalar ve sistemler arasındaki entegrasyon problemleri ve veri siloları,
• Mevcut endüstri standartlarındaki eksiklik,
• Ülke politikaları nedeniyle oluşan veri duvarları ve veri gizliliği kanunu,
• Ev içi ve bulut sistemlerindeki sürekli olan bakım ihtiyacı,
• Cihazlar ve sistemler arasındaki uyumluluk testleri ve onayları.

Güvenlik:
• Ürünlerin üzerindeki yazılım ve donanım korumasının (embedded security) tasarlanması ve bakımı,
• Server güvenliğinin sağlanması, yeni çıkan atak mekanizmalarına karşı yamaların yapılması,
• Mobil ve Web uygulamalarındaki yazılım açıklarına karşı ürün üzerindeki.

Regülasyonlar:
• Kullanılan teknolojilerin değişen regülasyonlara uyumluluk testleri ve onayları,
• Uzaktan kontrol özelliği olan cihazların güvenlik açısından onayları ve testleri.

İş gücü:
• Artan veri ananizi uzmanlığı ihtiyacı,
• Sistemdeki teknik karmaşıklık seviyesinin artmasından kaynaklı uzman iş gücü ihtiyacındaki hızlı artış,
• IoT yazılım uzmanlığındaki ihtiyaç artışı.

Maliyet:
• Artan veri yükünün bakım maliyetleri,
• Server maliyetlerindeki artış,
• Test ve onay süreçlerinden doğan maliyetler,
• İletişim protokolü ve yazılım lisanslarından doğan maliyetler.



Teşekkürler…


