Basın Bülteni

CES 2017: Nesnelerin İnterneti kişiselleşiyor
Bosch, akıllı asistanlara odaklanıyor
Bağlanabilirlik, kişiselleştirmede gelişiminin bir sonraki
aşamasına ulaşıyor
 Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Struth: "Bosch, kişiselleştirilmiş bağlanabilirlik
çözümlerinde yeni bir tred başlatıyor"
 Ürünler, akıllı evler, akıllı şehirler ağa bağlı mobilite ve Endüstri 4.0 dahil
olmak üzere yaşamın tüm alanlarında akıllı yardımcılar haline geliyor.
 Yeni konsept otomobil: otomobil, bir asistan haline geliyor
 Dünya galası: Bosch, ev robotunu tanıtıyor

Las Vegas – Yaşamın her alanında bir kişisel yardımcınız ya da koruyucu
meleğiniz olduğunu hayal edin. Artık, otomobilinizle bir yere giderken ve hatta
ofisinizde otururken fırını açık bırakıp bırakmadığınız her zaman size
bildirebilecek birisi var. Bosch, CES® 2017'de, ağa bağlı çözümlerin bu vizyonu
çoktan hayata geçirdiğini gösteriyor. Şirketin Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES
2017'deki basın toplantısında konuşan Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Werner
Struth, "Kişiselleştirme, bağlanabilirlik alanında büyüyen bir trend ve biz bu trendi
bir adım öteye taşıyoruz." dedi. Bosch, dünyanın en büyük tüketici elektronik
ürünleri fuarında global teknoloji ve servis tedarikçisi olarak şu alanlara
odaklanıyor: akıllı evler, akıllı şehirler, ağa bağlı mobilite ve Endüstri 4.0.
Ürünlerin ve servislerin kişiselleştirilmesiyle birlikte bağlanabilirlik artık bir sonraki
aşamaya ulaşıyor: "Cihazlar gündelik yaşamı kolaylaştıran ve evde, şehirde,
otomobilde ve işte daha güvenli olmayı sağlayan akıllı arkadaşlar haline geliyor."
Kısa bir süre önce gerçekleştirilmiş olan bir çalışmaya göre, katılımcıların yüzde
60'tan fazlası akıllı asistanların gerekli olduğuna inanıyor. Nesnelerin internetinin
üç seviyesinin tamamında mukayese edilebilir uzmanlığa sahip çok az sayıda
endüstriyel şirket var: Bosch, sensör teknolojisi, yazılımları ve servisleri ile
kapsamlı bir deneyim sunuyor ve ayrıca kendi IoT bulutuna sahip. Bu durum
şirketi, Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunda tek nokta haline getiriyor.
Ayrıca Bosch, elektronik ürünlerinin yüzde 100'ünün ağa dahil edilmesi ve her bir
ürün için ağa bağlı servis paketi sunmayı hedefliyor. Struth, "Akıllı ek işlevler ve
servisler, müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarına ve kullanım alışkanlıklarına göre
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özelleştirilmelidir." dedi. Ürünlerin ve çözümlerin bağlanabilirlik aracılığıyla
kişiselleştirilmesi sayesinde bu giderek daha mümkün hale geliyor.
Otomobil, kişisel asistan haline geliyor
2022 yılı itibarıyla global ağa bağlı mobilite pazarı yılda neredeyse yüzde 25
oranında büyüyecek. Birkaç yıl içerisinde otomobiller, IoT'nin aktif bir parçası
haline gelecek ve diğer ağa bağlı ulaşım yöntemleriyle ve hatta akıllı evle
iletişime geçebilecek. Bosch, CES® 2017'de yaşamın farklı alanlarının gelecekte
nasıl sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanacağını gösteren yeni bir konsept
otomobili sunuyor. Struth, "Araç, alanlar arası iletişimde merkezi bir role sahip
olacak." dedi. Otomobil ve sürücüsü arasındaki kişiselleştirilmiş iletişim de
artacak: Yeni özellikler, otomobili çevresine, akıllı eve ve tamirhaneye bağlıyor.
Bu işlevler, yüksek seviyede otonom sürüşü de mümkün hale getirecek. Struth,
"Bosch, mobilite ve akıllı servislerin bir araya geldiğinden emin olmak için titiz bir
şekilde çalışmalar yürütüyor. Otomobil bulut aracılığıyla akıllı eve veya akıllı
şehre bağlandığında daha fazla ölçülebilir fayda olacak. Bağlanabilirlik,
otomobilleri dört tekerlekli asistanlara dönüştürüyor." dedi.
Ayrıca Bosch konsept otomobili, çok çeşitli yenilikçi teknolojiler içeriyor: Sürücü
koltuğa oturduğu anda yüz tanıma teknolojisi direksiyonu, aynaları, iç sıcaklığı ve
radyo istasyonunu sürücünün kişisel tercihlerine göre ayarlıyor. Sistem, bir
dokunsal dokunmatik ekran ve bir yenilikçi hareketle kontrol sistemi aracılığıyla
kontrol ediliyor ve her ikisi de kullanım sırasında somut geribildirimlerde
bulunuyor. Otomobilin yüksek seviyede otonom olması halinde bulut tabanlı
servisler, görüntülü konferansları etkinleştiriyor veya sürücülerin ve yolcuların
hafta sonu seyahatlerini planlamasını veya en son videoları seyretmesini
sağlıyor. 2025 yılı itibarıyla yüksek seviyede otonom sürüş, Bosch'un kısa bir
süre önce gerçekleştirmiş olduğu bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri,
Almanya veya Çin'deki ortalama bir otomobil kullanıcısının yılda neredeyse 100
saat tasarruf etmesini sağlayacak. Tamamen teknik terimlerle konuşacak
olursak, Bosch Central Gateway gibi iletişim kontrol birimleri bağlanabilirliği
mümkün hale getiriyor. Gateway, tüm veri yolları boyunca tüm alanlarla iletişimi
sağlayan bir merkezdir. Bosch Group'un bir parçası olan ETAS ve ESCRYPT,
iletim ve şifreleme çözümleri sunuyor. Bunlar, bulut tabanlı araç yazılımı
güncellemelerinin, aracın hizmet ömrü boyunca güvenli bir şekilde
yürütülebilmesini sağlıyor. Otomobil çevresiyle iletişim kuruyorsa, güvenlik
güncellemelerinin düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor.
Çevresiyle iletişime geçtiğinde otomobil, ağa bağlı şehirde önemli görevleri de
üstleniyor. Örneğin, topluluk tabanlı park yeri ile otomobil, boş bir park yeri
bulmaya yardımcı oluyor. Otomobil, caddede giderken park etmiş otomobiller
arasındaki boş yerleri tespit ediyor. Gerçek zamanlı bir park yeri haritası
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oluşturmak üzere bu verileri kullanan bulut tabanlı servis, sürücünün paradan ve
zamandan tasarruf etmesini sağlıyor ve ayrıca stres seviyesini azaltmaya da
yardımcı oluyor.
Ağa bağlı yardımcılar evde ek işlevleri üstleniyor
Kullanıcılar, kendi evlerinin duvarları içerisinde de yaşamı kolaylaştıran ve daha
güvenli hale getiren çok çeşitli akıllı yardımcılar aracılığıyla nesnelerin internetine
güvenebiliyor. Bazı ürünler birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebiliyor:
örneğin, duman detektörü aynı zamanda hava kalitesini takip ediyor ve sireni ile
istenmeyen misafirleri korkutabiliyor.
Bosch akıllı ev sistemi, tek bir uygulama aracılığıyla evdeki ağa bağlı cihazları
kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Senaryo yöneticisi ile akıllı ev çok daha sezgisel
bir hale geliyor. Evden çıktığınızda artık ısıtmayı, elektrik cihazları veya ışıkları
kapatıp kapatmadığınızı kontrol etmenize gerek yok. Bu sistem yaşamı daha
güvenli ve daha rahat bir hale getiriyor. Tek bir parmak dokunuşuyla senaryoları
etkinleştirdiğinizde senaryo yöneticisi, Bosch akıllı ev uygulaması aracılığıyla
belirtilen işleri yapıyor.
En başından itibaren akıllı asistanlar olarak tasarlanan ürünler
Ağa bağlı çözümlerin kişiselleştirilmesiyle birlikte teknolojiler ve hizmetler sadece
bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiyor; Bosch, özellikle kişisel asistanlar olarak
tasarlanan ürünler de geliştiriyor. Bu ürünler, kullanıcılarıyla da iletişime
geçebiliyor. “My kitchen elf” ya da kısa adıyla Mykie buna bir örnek olarak
gösterilebilir. Bu konseptle BSH Ev Aletleri, kişisel asistanlar dünyasına adımını
atmış oldu. Mykie, kullanıcının sesiyle çalıştırılıyor. Kullanıcıyı dinliyor, sorularını
yanıtlıyor ve pek çok günlük ev işinde yardımcı oluyor. Örneğin, Mykie
buzdolabında neler olduğunu, kekin ne kadar fırında kalacağını ya da öğleden
sonra güneş olup olmayacağını biliyor. Ağa bağlı Mykie ile kullanıcı, tüm Home
Connect ev aletlerini kontrol edebiliyor. Mykie, birlikte yemek pişirebilmeleri ve
tarif alışverişinde bulunabilmeleri için kullanıcıları sanal olarak bir araya da
getiriyor.
Dünya galası: Bosch start-up şirketi yeni ev robotunu sunuyor
Robert Bosch Start-up GmbH (BOSP)'nin desteklediği start-up şirketi olan
Mayfield Robotics, ev robotu işine odaklanıyor. Şirket, ev robotlarının
geliştirilmesi konusunda uzmanlaşıyor. CES® 2017'de, ilk ticari robotu olan ve
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 yılının sonunda piyasaya sunulması
planlanan Kuri'yi sergiliyor. Robot yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve pek çok
sensör içeriyor. Mümkün olan en kısa güzergahlarla ilgili notlar alarak oda
içerisinde hareket edebiliyor. Kuri, ev sakinleri ile etkileşim kurduğundan ailenin
bir üyesi konumunda. Örneğin Kuri, müzik çalabiliyor veya trafikte sıkışan anne
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ve babalara çocuklarının okuldan döndüğü bilgisini verebiliyor. 30'dan fazla robot
mühendisi ve tasarımcısı, start-up şirketinin Redwood City, California'daki
merkezinde çalışmalar yapıyor. Özellikle kreatif özgürlükten ve ilham verici
Silikon Vadisi start-up şirketi kültüründen fayda sağlıyor. Struth, "Yeni trendlere
en başından karşılık vermemizi sağlamaları nedeniyle Bosch için kreatif start-up
şirketlerini hedefleyen yatırımlar önemlidir. Bu yatırımları yaparak, güçlü endüstri
gelişmelerine erişimimizi güvence altına alıyoruz." dedi.
Asistanlar, ağa bağlı üretimde de mevcut
Asistanlar, ağa bağlı üretimde de önemli bir rol oynuyor. Örneğin APAS robotu,
esnek ve etkin üretimi mümkün hale getiriyor. Zorlu, tehlikeli ve monoton
görevleri üstlenen APAS, insanlar ile yakın bir işbirliği içerisinde olması için
tasarlandı. Sensör kabuğu sayesinde otomatik üretim asistanı, bir kişi çok
yaklaştığında bunu tespit ediyor ve derhal kendisini kapatıyor.
Bosch, APAS'ı özellikle Endüstri 4.0'da veya bir başka deyişle Ağa Bağlı
Endüstride kullanmak üzere tasarladı. Endüstri 4.0 teknolojilerinin baş sağlayıcısı
ve kullanıcısı olarak Bosch, diğer hiçbir şirkette mevcut olmayan bir düzene
sahiptir.
Yeni IoT Gateway çözümü ile şirket, ağa bağlı endüstrinin faydalarını eski
makinelerin operatörlerine de sunabiliyor. Struth, "Pek çok makine ağa bağlı
değil. Diğer şeylerin yanı sıra, ağa bağlı üretimin ön şartları sayılan gerekli
sensörler, yazılımlar veya şirketin IT sistemlerine bağlantı açısından eksiktirler.
"Global açıdan, Bosch IoT Gateway gibi güçlendirici çözümlere ilişkin pazar
milyarlar anlamına gelmektedir. IoT Gateway, sensör teknolojisi, yazılım ve IOT
etkin bir endüstriyel kontrol sistemini bir araya getiriyor. Bu işlem, makinelerin
durumunu takip etmeyi mümkün kılıyor. Struth'a göre, uzun süreli başarı elde
edebilmek için endüstrinin ağa bağlı makinelere ihtiyacı var. Bu, tam olarak
Bosch IoT Gateway ürününün ne olduğunu göstermektedir - hızlı ve esnek bir
çözüm.
Bosch'un Nesnelerin İnterneti ile ilgili görüşü
“Bağlanabilirliğin teknolojiden çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz.
Bağlanabilirlik, yaşamlarımızın bir parçası. Mobiliteyi arttırıyor, geleceğin
şehirlerini şekillendiriyor, evleri daha akıllı hale getiriyor, endüstriyi ağa bağlıyor
ve sağlık hizmetini daha etkili kılıyor. Bosch, yaşamın her alanında ağa bağlı
dünyaya yönelik çalışmalar yürütüyor.Kimsenin bugüne kadar hayal edemediği
fırsatların kapısını açan bir dünya. Ağa bağlı cihazlar üretmenin ötesine geçelim.
Dünya genelinde, webte ve bulut içerisinde gerçek faydalar sağlayan bağlantılar
oluşturalım. Kurucuları finansman sağlayanlarla, hayalperestleri gerçeğe
dönüştürenlerle ve parçaları bütünle bir araya getirelim. Sanalı ve fizikseli
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birbirine bağlayalım ve dünyamıza kalıcı bir miras bırakalım.Simply.connected
vizyonumuzu gerçeğe dönüştürelim.
Bosch Standı: 5 Ocak 2017 Salı - 8 Ocak 2017 Pazar günleri arasında
Merkez Salon 14128 numaralı stand
Detaylı Bilgi İçin:
Nuray Sağlam, Bosch Türkiye Kurumsal İletişim
0(216) 432 01 32 nuray.saglam@tr.bosch.com

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden biridir. Dünya
genelinde yaklaşık 375.000 çalışana sahiptir (31 Aralık 2015 itibarıyla). Grup, 2015 yılında 70
milyar avronun üzerinde satış gerçekleştirmiştir. Faaliyetleri dört sektöre ayrılmaktadır: Mobilite
Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Dayanıklı Tüketim Malları ve Enerji ve Bina Teknolojileri.
Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 60'a yakın ülkedeki 440 bağlı kuruluşu ve bölge
şirketinden oluşmaktadır. Satış ve hizmet ortaklarının da dâhil edilmesi halinde Bosch, yaklaşık
olarak 150 ülkede temsil edilmektedir. Şirketin inovasyon gücü gelecekteki büyümesi için temel
oluşturmaktdır. Bosch, dünya genelinde 118 lokasyonda araştırma ve geliştirme alanında
55.800 çalışana sahiptir. Ağa bağlı bir yaşam için inovasyonlar gerçekleştiren Bosch, yenilikçi
ürün ve çözümleriyle tüm dünyada yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Şirket, bu
doğrultuda dünyanın her yerinde ‘yaşam için teknoloji’ sunmayı sürdürmektedir.
Şirket, "Hassas Makine ve Elektrik Mühendisliği Atölyesi" olarak 1886 yılında Robert Bosch
(1861-1942) tarafından Stuttgart'ta kurulmuştur. Robert Bosch GmbH'nin özel sahiplik yapısı,
şirketin uzun vadede planlama yapmasını ve geleceğini koruma üzere önemli yatırımları
yapmasını mümkün kılarak Bosch Grubu'nun girişimci özgürlüğünü garanti eder. Robert Bosch
GmbH'nin yüzde doksan iki hissesi, bir vakıf olan Robert Bosch Stiftung GmbH'ye aittir. Oy
haklarının büyük bir çoğunluğu, bir endüstriyel tröst olan Robert Bosch
Industrietreuhand KG'de bulunmaktadır. Girişimci sahiplik görevleri, tröst tarafından
yürütülmektedir. Geri kalan hisseler Bosch ailesine ve Robert Bosch GmbH'ye aittir.
Daha fazla bilgi online olarak www.bosch.com, www.bosch-press.com ve
http://twitter.com/BoschPresse adreslerinde mevcuttur.
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