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Yapay Zekâ
Uzun süredir bahsedilen, günümüzde
çok
fazla
tartışılan,
gelecekte
sıkça
karşılaşacağımız bir konu; “Yapay Zekâ”.
Karmaşık problemlere insanlar gibi
çözüm üretilmesiyle ilgilenen, insan zekâsının
karakteristiğini ve bilgisayar algoritmasını
birleştiren teknoloji diye bahsetmek Yapay
Zekâ ’ya basit de olsa açıklayıcı bir tanım olur.
Yapay Zekâ sadece bilgisayar bilimiyle değil
aynı zamanda matematik, biyoloji, felsefe,
psikoloji gibi birçok ana bilim dalıyla da
ilişkilendirilebilir.
Yapay zekâ büyük veriyi kullanarak, düşünce, algı ve aksiyonların makine ve sistemler
üzerinde modellenmesidir. Teknolojinin gelişmesinin temel amacı daha fazla işi daha az kaynak
ile yapmaktır. Bu yüzden yapay zekâ teknolojinin gelişimine hız verecek itici güçlerin başında
geleceği öngörülüyor.
Yapay zekânın hızla gelişmesinin doğuracağı sonuçları daha tam olarak kimse tahmin
edemiyor. Yapay zekâ ile insanların yaptığı işlerin çoğu insanların yapması mümkün olmayan işler
bilgisayar ve robotlar tarafından yapılacağı, bunun da teknolojinin gelişme hızını katlanarak
artıracağı öngörülüyor. Kafamızda cevaplayamadığımız çok sayıda soru oluşuyor;

Yapay zekâ hayatımızda
neleri kolaylaştıracak?
Yapay zekâ büyük bir
işsizliğe mi sebep olacak?
Hangi işleri insanlar yerine
yapay zekâlı robotlar
yapacak? Stephan
Hawking’in dediği gibi
yapay zekâ insanlığın
sonunu mu getirecek?
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Yapay zekânın etkileri neler olacak?
Yapay zekâ sağlık, eğitim, ulaşım, finans,
eğlence gibi birçok sektörde değişime sebep
olacak. Görüntü işleme, veri tarama ve
yorumlama gibi işlemlerle hastalık teşhisi,
tedavi yöntemi gibi konularda yardımcı
olacak. İnsan öğrenme takibi, yetenek analizi
gibi işlemlerle eğitimde kişiselleşmeye
yardımcı olacak. Otonom araçlar sürücü
gereksinimini ortadan kaldıracak, optimum
şartlarda ulaşım sağlayacak. Borsa, bankacılık,
ticaret, eğlence ve turizm sektörlerinde ise
aracıları ortadan kaldırabilecek potansiyele
sahip.
Bu etkiler bazı iş tanımlarının yok olmasına bazılarının isim değiştirmesine ve yenilerinin ortaya
çıkmasına sebep olmakta ve gelecekte daha çok olacağı da öngörülmekte. Veri analisti, arama
motoru optimizasyonu uzmanı gibi iş tanımları oluşmasını tetiklerken, yakın zamanda kredi
analistleri, sigortacılar, çağrı merkezi çalışanları gibi iş tanımlarının yok olmasına neden olacak.
Karşıtlar ve Felaket Senaryoları
Yapay zekâ hakkında tartışılan diğer konu ise insanlığın sonunu mu getirecek sorusu.
Tam kapsamlı bir yapay zekânın geliştirilmesi insanlığın sonu olabileceği söylenmekte. Böyle bir
zekâ kendi yolunu çizerek kendini yeniden tasarlayabilir ve sürekli artan bir hızda gelişebilir.
Kendi benliğini kazanan yapay zekâ kontrolden çıkıp, kararlarını insanlığın zararına kullanabilir
mi? Bu noktada önemli Teknoloji ve bilim insanları ayrı görüşler belirtiyor. Elon Musk yapay zekâ
konusunda nükleer bombadan ve Kuzey Kore’den daha tehlikeli olduğunu 3. Dünya Savaşı’nı
çıkarabileceğin ve dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bill Gates’te Musk’a şu sözleriyle destek
verdi: "Ben yapay zekadan kaygı duyanlar grubundayım. Önce makineler bizim için çok iş
yapacak ve süper zeki olmayacak. Bunu iyi yönetebilirsek çok olumlu olacak. Ancak sonraki
yıllarda zekâ endişe yaratacak kadar güçlenecek. İnsanların neden kaygı duymadığını
anlayamayan Elon Musk ve diğerlerine katılıyorum."
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Makine Öğrenmesi
Yapay Zeka’dan bahsetmişken makine
öğrenmesine değinmemek olmaz. Makine
öğrenmesi basitçe, geçmiş dataları
kullanarak ileriye dönük tahminler
yapabilen algoritmaların kurgulanması ve
kullanılması ile ilgilenen bilim dalıdır.
Kullanılan algoritmalar bakımından istatistik
bilimi ile çokça benzerlik göstermesine
rağmen ileriki uygulamaları yapay zekanın
temellerini oluşturmaktadır.
Makine öğrenmesi 3 alt başlıktan oluşur. Bunlar; supervised learning (gözetimli öğrenme),
unsupervised learning (gözetimsiz öğrenme) ve reinforcement learning (takviyeli öğrenme) dir.
Supervised Learning:
Bu makine öğrenmesi türünde kullanılan dataların sonuçları bellidir. Bu konuya klasik bir makine
öğrenmesi örneği olan iris çiçeği datası ile açıklık getirebiliriz. İris çiçeğinin 3 türü
bulunmaktadır. Bunlar; iris setosa, iris versicolor ve iris virginica dır. Yapılan ölçümlerde İris
çiçeğinin taç yaprak ve çanak yaprak boyutlarının türler ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Her
türden 50 adet örnek için yapılan ölçümler ve bu ölçümlerin karşısına da çiçeğin hangi türe ait
olduğu not edilmiştir. Bu çalışma bizim veri setimizi oluşturmaktadır. Bu veri seti üzerinden bir
makine öğrenmesi uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulamayı bir kara kutu gibi düşünebiliriz.
Amaç şudur ki, biz bu kara kutunun içine hangi türe ait olduğunu bilmediğimiz bir İris çiçeğinin
çanak yaprak ve taç yaprak uzunluklarını girdiğimizde çıkan sonuç çiçeğin hangi türe ait olduğu
olacaktır.
Bu örnekte uzunlukların hangi türe ait olduğunu biliyor olmamız bu uygulamanın supervised
learning olarak isimlendirilmesinin sebebidir. Supervised learning sınıflandırma ve regresyon
olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıdaki örnek basit bir sınıflandırma örneğidir. Regresyonun
sınıflandırmadan farkı ise dataların sonuçlarının bir tür veya kelime değil de bir sayı olmasıdır.
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Unsupervised Learning:
Supervised Learning den farklı olarak bu
makine öğrenmesi türünde dataların
sonuçları bilinmemektedir. Bu öğrenme
türündeki dataları koordinat düzleminde X
ve Y değerleri olan noktalar olarak
düşünebilirsiniz. Oluşturduğunuz makine
öğrenmesi programı sayesinde benzer
özellik gösteren dataların kümelenmesini
sağlayabilir ve bu dataları farklı cluster’lar
olarak farklı renklere ayırıp bir grafik
üzerinde gözlemleyebilirsiniz. Bu
uygulamada amaç sınıflar oluşturmaktır.
Reinforcement Learning:
Takviyeli öğrenme diğer öğrenme türlerinden farklıdır çünkü bu öğrenme türünde programa
herhangi bir veri seti verilmez, programın veri setini kendi kendine oluşturması ve yorumlayarak
geleceğe yönelik tahminler yapabilmesi beklenir. Bu öğrenme türünde de bir gözetmen bulunur
ancak bu gözetmen diğer öğrenme türlerinde olduğu gibi sisteme çok fazla bilgi vermez.
Sadece sistemin kararı doğru olduğu zaman sistemi ödüllendirir. Bu ödül aracılığıyla sistem
verdiği kararın doğruluğunu algılar. Sistem ile ödül arasında bir köpek-kemik ilişkisi vardır. Asıl
amaç yaşanılan durumların kaydedilip unutulmaması ve her aksiyondan bir ders çıkarılarak
sistemin kendini iyileştirmesidir.
Özetle;
Eğer çocuğunuza dünyada çeşitli
türlerde meyveler olduğunu
resimlerle ve meyvelerin isimleri
ile birlikte anlatıyorsanız bu
Supervised Learning dir.
Eğer çocuğunuzdan elmaları
boyutlarına göre farklı kutulara
koymasını istiyorsanız, bu
Unsupervised Learning dir.
Eğer çocuğunuza dişlerini
fırçaladığı için ödül olarak elma
veriyorsanız bu Reinforcement
Learning dir.
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Otomotivde Yapay Zekâ
Otomotiv sektöründe yapay zekâ uygulamaları konuşulduğu zaman ilk akla gelen otonom ve
sürücüsüz arabalardır. Bu kadar gündemde olması tabi ki durduk yere gerçekleşen bir durum
değil. Mercedes-Benz, Toyota, Tesla’dan Renault-Nissan’a kadar neredeyse tüm OEM’ler bir
şekilde bu alanda çalışıyor, yatırım yapıyor ve yeni teknolojiler geliştiriyor.

Araçların otonomluk seviyesi
Şu anda ulaşılan seviye 3, herhangi bir sürücü kontrolüne ihtiyaç duymayan
sistemleri gelecekte görmeye başlayacağız.

Bu derece büyük market olanağı
ortaya çıkınca, birçok farklı sektörden
teknoloji şirketleri, sensör geliştiriciler
ve yazılım alanında faaliyet gösterenler
pazarda bulunmak için bu alana
evrilmiş durumdalar. NVIDIA da bu
örneklerden biri, grafik işlemcileri ve
yonga setleri üreten şirket, bu alanda
öncü donanım ve yazılım sağlayıcısı
olacağını söyleyerek yola çıktı.

NVIDIA geliştirdiği NVIDIA Driveworks ve
NVIDIA Drive PX-2 ile derin öğrenme temelli
geliştirici kitlerini açık kaynaklı olarak piyasaya
sürmüş oldu. Gelecekte otonom araçlarda
kullanılacak uygulamaların geliştirilmesi için bir
platform olan Driveworks ile ZF, Baidu gibi farklı
sektörlerden paydaşlar ile projeler üretmeye
başladı.

Audi ve Ford araçları ile geliştirdiği sistemleri
test sürüşlerine başlamış durumda. Yaya tanıma,
çarpışma önleme, şerit ve hareketli cisimlere
göre karar alma gibi özelliklere sahip olan
sistem simülasyon ve test sürüşlerinden aldığı
verilerle sürekli gelişmekte. Merak edenler
buradan tanıtım videosuna ulaşabilirler.
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Ancak yapay zekanın otomotiv sektöründe
etkileyeceği tek alan sürücüsüz arabalar değil.
Üretimde kullanılan robotlar, planlama ve
tedarik zinciri, kalite kontrol gibi operasyonel
süreçlerde de yapay zekâ ile birlikte
optimizasyonun sağlayacağı katma değer
oldukça geniş bir pazarı kapsıyor.

Smartening up with Artificial Intelligence, McKinsey, April 2017

İnsanlarla beraber çalışan robotların ihtiyacı
olan insan hareketlerini taklit etme ve öğrenme
ayrıca bunları tahminleme için Kuka, Skoda’nın
üretim alanında ki denemeleriyle elde edilen
verileri bu sistemleri geliştirmek için kullanıyor.

Bakım, tedarik zinciri gibi süreçlerde elde edilen büyük boyuttaki veriler yapay zekanın ileride
derin öğrenme algoritmaları, veri analizleri ile birlikte daha kesin tahminleme ve optimizasyon
sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.
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Elektrikli Taşıtlar
Günümüzde petrol bazlı yakıtlarla çalışan motorlar yerini
elektrikli motorlara bırakmaya başladı. Fakat aslında
elektrikli araçların tarihi 1830’lara dayanıyor. İlk elektrikli araç
1838 yılında Profesör Stratingh tarafından geliştirilmiştir. Bu
araç elektrik hattına bağlı bir elektrik motoruyla hareket
etmektedir ve 4,5 km/h hıza ulaşabilmiştir. 1900’lü yılların
başında petrol ile çalışan araçların gelişmesi ve içten yanmalı
motorun keşfi ile elektrikli araçlar cazibesini yitirmiştir. Hem
verimlilik hem de hız açısından içten yanmalı motorlar
elektrikli motorları geride bırakmıştır. 2000’li yılların başında
batarya ve elektrikli motor teknolojilerinin gelişmesi ile önce
hibrit olarak tekrar piyasaya çıkan elektrikli otomobiller
sonrasında
tamamen
elektrikli
olarak
gelişimini
sürdürmüştür. En son gelişmelerin sonucunda elektrikli
araçlar, petrol ile çalışan araçlardan daha cazip hale gelmeye
başlamıştır.
Elektrikli Taşıtların Petrol ile Çalışan Taşıtlara Göre
Avantajları:
•

•
•
•

Çevre dostudur:
Çevreye egzoz gazı salınımı yapmaz ve doğayı
kirletmez.
Motor gürültüsü yoktur.
Periyodik bakım maliyetleri düşüktür.
Yakıt tasarrufu sağlar.

Elektrikli Taşıtların Petrol ile Çalışan Taşıtlara Göre
Dezavantajları:
•
•
•
•

Şarj noktalarının sayısı yetersizdir.
Pil ömrünün dolması extra maliyet getirir.
Ağırlıkları fazladır.
Şarj için bekleme süreleri fazladır.
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2018 Yılının En İyi Elektrikli Otomobilleri

Tesla Model S:
•
•
•
•

0-100 km/h 2,5 saniye.
Tüketim: 22,76 kWh/100km
Menzil: 500 kilometre.
Fiyat: 64.000€

Tesla Model 3:
•
•
•
•

0-100 km/h 4,6 saniye.
Tüketim: 15,4 kWh/100km
Menzil: 498 kilometre.
Fiyat: 35.000$

Tesla Model X:
•
•
•
•

0-100 km/h 3,2 saniye.
Tüketim: 24,35 kWh/100km
Menzil: 400 kilometre.
Fiyat: 80.000$

Elektrikli Chevrolet Bolt :
•
•
•
•

0-100 km/h 6,3 saniye.
Tüketim: 16,36 kWh/100km
Menzil: 383 kilometre.
Fiyat: 40.000$
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Nissan Leaf:
•
•
•
•

0-100 km/h 6,3 saniye.
Tüketim: 16,89 kWh/100km
Menzil: 241 kilometre.
Fiyat: 32.000$

Volkswagen e-Golf:
• 0-100 km/h 8,5 saniye.
• Tüketim: 16,62 kWh/100km
• Menzil: 201 kilometre.
• Fiyat: 30.500$

Elektrikli Hyundai Ioniq:
• 0-100 km/h 9,6 saniye.
• Tüketim: 13,96 kWh/100km
• Menzil: 199 kilometre.
• Fiyat: 34.100$

Elektrikli Ford Focus:
• 0-100 km/h 11,4 saniye.
• Tüketim: 17,75 kWh/100km
• Menzil: 185 kilometre.
• Fiyat: 30.100$

Şubat 2018, Sayı:3

11

InnoTech

Otomotiv Dünyasındaki Yenilikler

EasyMile-EZ10 Sürücüsüz Shuttle
2014 yılındı Fransa Toulouse’de kurulan EasyMile, gittikçe büyüyen otonom shuttle pazarında boy
göstermek için EZ10 aracını 2016’da görücüye çıkardı.
Tamamen elektrikli ve otonom olan EZ10
45 km/h hıza ulaşabiliyor ve 15 yolcuya
kadar taşıyabiliyor. EasyMile’ın geliştirdiği
filo yönetim yazılımı ile donatılmış shuttle,
bulundurduğu 3 ön kamerası, lidar
sensörleri, görsel yönlendirme ile entegre
GPS takip sistemleri ile birlikte farklı
senaryolarda yolcuyu istediği noktaya
ulaştırabiliyor.

“Her durakta duran, Metro modu” önceden belirlenen rotada her durakta durarak ilerler ve
yolculardan gelen durma talebini göz önüne almaz.
“Yolcu isteğine göre duran, otobüs modu” önceden belirlenen rotada toplu taşıma otobüsü gibi
çalışarak yolcu alacağı veya bırakacağı duraklarda durarak ilerler.
“Talep üzerine modu, maksimum esneklik” yolcu
duraktan ya da bulunduğu noktaya telefon
uygulaması ile EZ-10’u çağırır. Yolcu aynı zamanda
gitmek istediği yeri uygulamadan belirterek, hedef
noktaya ulaşır. Bu yöntem özellikle kırsal bölgelerde
veya nüfus yoğunluğunun az olduğu yerleşim
birimlerinde toplu taşımanın çok seyrek veya
maliyetli olduğu noktalarda, araba sahibi olma
ihtiyacını en aza indirmeyi amaçlıyor. Bunun
örneklerinden biri Deutsch Bahn AG ve TÜV SÜD iş
birliği ile Bad Birnbach, Almanya’da işletmeye alınan
tren istasyonu ve termal havuzlar arasında çalışan EZ10’ları gösterebiliriz.
Alstom ve Continental’in ortak yatırımı olan EasyMile; Avrupa,Avustralya ve Amerika’da 20’ye
yakın ülkede uygulamaya ve testlerine başladı. Özellikle soğuk iklimlerdeki testleri için Minnesota,
Stockholm ve Tulinn’i seçen EasyMile, Allianz ile yolculuk sigortası anlaşmasına da vararak
otonom-elektrikli shuttle pazarındaki payını büyütmeyi amaçlıyor. Buradan İsviçre’deki EPFL
Universitesi’nde hayata geçirdiği uygulamasını görebilirsiniz.
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Tekno - Haber
SpaceX, Falcon Heavy’yi Uzaya Fırlattı

Elon Musk’ın CEO’su olduğu uzay aracı ve
roket üreticisi SpaceX dünyanın en güçlü roketi
Falcon Heavy’yi 6 Şubat’ta Florida eyaletindeki
Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlattı.
Mars’ta koloni kurmak, dünya yörüngesinde
seyahat etmek gibi hayalleri olan Elon Musk, bu
yönde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ay’a
yolculuk için kullanılan Saturn V roketinden sonra
fırlatılan en büyük roket olma özelliği taşıyan Falcon
Heavy üç adet Falcon 9 roketinden oluşuyor.
Fırlatılışından bir süre sonra iki Falcon 9
yeryüzüne başarılı bir şekilde inmeyi başardı.
Merkezde bulunan ve Elon Musk’a ait ilk seri Tesla
Roadster’ı uzaya taşıyan roket ise planlanan şekilde
iniş gerçekleştiremedi. Roketlerin her birinde 9 adet
motor bulunmakta, bu motorların 3’ü iniş sırasında
ters güç üreterek başarılı bir inişi amaçlamaktaydı.
Fakat merkezdeki daha uzun mesafe kat eden ve
Roadster taşıyan roketin üç iniş motorunun ikisinin
yakıtı yeterli olmadığı için Atlas Okyanusu’na
başarısız bir iniş gerçekleştirdiğini belirten Elon
Uzaya Gönderilen Araç “Tesla Roadster” Musk, bu konuda çalışacaklarını belirtti.
Falcon
Heavy’nin
Mars
yörüngesine
konumlandırmayı amaçladığı Tesla Roadster’ın,
uzayda güneşin yörüngesinde olduğu belirtildi.
Kapsüle yerleştirilen Tesla Roadster'in sürücü
koltuğunda da Starman isimli bir manken de
oturuyor. Elon Musk Tesla Roadster için her detayı
düşünmüş.
Otomobilin torpido gözünde “The Hitchhiker’s Guide
to the Galaxy” (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi)
kitabına, otomobilin ekranında ise “Don’t Panic”
yazısına yer verildi. Uzaya gönderilen otomobilin
radyosu ise David Bowie’nin ‘Space Oddity’ şarkısını
çaldı. Mars’ta koloni kurmak isteyen Elon Musk’ın
araçta yer verdiği en önemli detay ise “Made on Earth
by humans” yazısı oldu.
Roadster’ın uzaydaki hareketini takip etmek isteyenler için Ben Pearson isimli bir uzay
mühendisi ise http://www.whereisroadster.com/isimli bir site geliştirdi.
Şubat 2018, Sayı:3
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Kanalların Tesla’sı- Otonom Yük Gemisi
Elektrikli ve sürücüsüz araçlar son zamanların
üzerinde çokça çalışılan konusu. Elektrikli ve
otonom otomobil, servis aracı, helikopter ve
tırlardan sonra şimdi de otonom gemi projesi
gündeme geldi.
Hollandalı şirket Port-Liner tarafından
geliştirilen ve Kanalların Tesla’sı olarak
adlandırılan konteyner gemisinin yakın bir
tarihte suya inmesi planlanıyor
Gemide, Hollanda’nın en büyük enerji tedarikçilerinden biri olan Eneco’nun karbonsuz
enerjisinden faydalanarak şarj edilen 6 metre uzunluğunda piller bulunuyor. Bu pillerin şarj
ömrünün 15 saat çalışmaya olanak sunduğu belirtiliyor.
52 metre uzunluğunda ve 6,7 metre genişliğindeki geminin 400 ton yük taşıyabilen 20 adet
konteyner taşıyabileceği söylendi. Geleneksel makine dairesine ihtiyaç duymayan ve
mürettebatsız taşıma yapması planlanan geminin fosil yakıt kullananlara göre %8 yer kazanımı
sağlayacağı belirtiliyor.
Port-Liner, Antwerp, Amsterdam ve Rotterdam limanları arasında taşıma yapacak geminin
bu bölgede taşımada kullanılan dizel yakıtlı gemi ve tırları ortadan kaldırmasını planlanıyor. İlk
gemiyi Ağustos 2018’de suya indirecek şirket yıl içerisinde toplamda 6 adet gemiyi hizmete
açmayı planlıyor. Bu 6 geminin içten yanmalı motorların saldığı CO2’nin yılda 18.000 ton
azalmasını sağlayacağını belirtti. Avrupa limanları arasında gidip gelen yaklaşık 7.300 gemi
bulunduğu ve bunların yaklaşık 5.000 tanesinin Hollandalı ve Belçikalı işletmecilere ait olduğu
belirtildi. Port-Liner’ın amacı bu bölgede taşıma yapan tüm gemilerin 50 yıl içerisinde otonom
olması yönünde.
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Toplum 5.0 : Japonya’nın sosyal dönüşüm planı

Japonya Devleti’nin hedeflediği program Toplum 5.0 özellikle Japon toplumunun
karşılaştığı nüfus yaşlanması, kirlilik ve doğal afetler gibi sorunları elimine edecek ya da azaltacak
yaklaşımlar sunuyor.
Japonya, Dünya’da yaşlılık oranı en yüksek ülke konumunda. Nüfusun %25’i 65 yaşın
üzerinde. 2050 yılında Japonya’daki 60 yaş üstü insan sayısının oranı %35’nin üstünde olacağı
öngörüldüğünden bu yaklaşımın diğer ülkelerden önce neden Japonya tarafından ortaya atıldığını
anlamak oldukça kolay.
Japonya’nın bu geçiş için
belirlediği yaklaşımlar;
Özellikle
yaşlılara
bakım
hizmetlerinin yapay zekâ destekli
robotlar veya otomatik sistemler
tarafından yapılması.
Yenilebilir enerji kaynaklarının
verimliliğinin arttırılması ile enerji
üretiminin tüketiciden mesafeli
olarak üretilmesindense, tüketim
kaynaklarında
üretilmesini
sağlamak.
Yaşlanan nüfus ve eğitim seviyesinin genç nüfusta yükselmesinden üretim ve tarım için yeterli
işgücünün oluşmayacağından dolayı tamamen otomatik hale getirilmesi, olarak sıralayabiliriz.
Şubat 2018, Sayı:3
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WD My Cloud Home-Kişisel Bulut Depolama
My Cloud Home kısaca evinizde
barındırdığınız, bulut teknolojisi ile depolama
yapabileceğiniz,
dosya
ve
verilerinizi
senkronize edebileceğiniz kişisel bir bulut
sürücü.
Western Digital’in geliştirdiği ve WD
My Cloud Home olarak adlandırılan bu kişisel
bulut çözümü kullanıcının ihtiyacına göre 2, 4
ve 8 Terabyte depolama seçenekleri ile
satılıyor.
Tek bir 3,5 inç yuvasına sahip olan bu ürün, daha çok ev kullanıcıları için tasarlandı. Western
Digital’in My Cloud Home ürünü, tüm dosyalarınız için kişisel bir bulut sunucusu olarak
kullanılabilen harici bir sabit sürücü olarak görev yapıyor. Doğrudan evinizin Wi-Fi ağına
bağlanıyor, açık ve bağlı olduğu sürece de cihaza dünyanın her yerinden erişimi mümkün kılıyor.
Mac, PC, Android ve iOS uygulamalarından ve bir bulut web sitesi uygulaması ile My Cloud
Home’daki içeriklere her yerden erişilebiliyor. Cep telefonu uygulamasında ise, çektiğiniz
fotoğraflar otomatik olarak WD My Cloud Home’a yükleniyor. Bir önceki sayıda tanıttığımız IFTTT
ile de uyumlu olan My Cloud Home verdiğiniz basit görevleri de otomatik yapabiliyor. Ayrıca
Dropbox ve Google Drive gibi Cloud servisleri My Cloud Home’a yedekleyebiliyorsunuz.
Cihazın bazı dezavantajları da mevcut. Cihaza erişebilen kullanıcıları ne yazık ki
yönetemiyorsunuz. USB 3.0 bağlantısı sadece USB bellekleri cihaza yedekliyor. Bu bağlantıyı
kapasiteyi daha da genişletmek için kullanamıyorsunuz
WD My Cloud Home’u kurmak ise
gerçekten çok basit. Kutusundan gelen
ethernet kablosunu Wi-Fi yönlendiricinize
takmanız ve WD My Cloud’a bağlanmanız
yeterli. Sonrasında bir hesap oluşturmak için
web
tarayıcınızdan
mycloud.com/hello
adresine girip cihazı kurabiliyorsunuz.
Kurulum işleminden sonra her türlü içeriğe
erişebiliyor, yedeklenebiliyor ve paylaşıma
açılabiliyor.
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Sony NWWS413B Suya ve Toza Dayanıklı Kulaklık
Sony,
su
altında
müzik
dinleyebileceğiniz kulaklığı tasarladı. Sadece
basit bir kulaklık olarak adlandırmak doğru
değil. Sony NWWS413B adlı bu ürününde de
bizlere kulaklık görünümünde 4 ve 8 GB
kapasite seçeneği sunan bir Walkman
sunuyor.
IP65 VE IP68 sınıfında suya ve toza
dayanıklı NWWS413B Walkman, tuzlu suda 2
metre suyun altında bile 30 dakika boyunca
çalışmaya devam ediyor.
Spora başlamadan veya havuza girmeden önce favori listenizi yükleyin, kafayı sıkıca saran
kulaklıkla hareket özgürlüğünün ve müziğin tadını çıkarın.

Sony
NW-WS
413B
modelini, sadece 3 dakika şarj ile
60
dakika
boyunca
kullanabilirsiniz. Tam şarjda ise
12 saate kadar etkileyici bir pil
ömrü sunuyor.
Spor yaparken, hareket
halindeyken
veya
yüzerken
müzik dinleme keyfini de
yaşamak istiyorsanız bu ürün tam
size göre…
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WestWorld

WestWorld 2016 yılının ekim ayında
yayınlanmaya başlamış bir HBO dizisi.
Yayınlandığı ilk günden beri hakkında
konuşulmaya devam ediliyor. Bilim kurgu ve
Western türlerini aynı çatı altında toplaması
diziye enteresan bir hava katmış.
Dizi oldukça gerçekçi olarak dizayn edilmiş
bir yetişkin eğlence parkını konu alıyor. Bu
park vahşi batı konseptinde dizayn edilmiş bir
eğlence alanı. Yetişkinler günlüğü 1000 dolar
karşılığında bu parklarda keyfine adam
öldürmeye
kadar
birçok
‘deneyimi’
yaşayabiliyorlar.
Yapay zekâ ve insansı robotları konu alan bu dizi insanların kanunları ve sınırları olmayan bir
dünyada ne gibi davranışlar sergileyebileceklerini ve ‘eğlence’ anlayışlarının nasıl değişeceğini
düşündürüyor.
Anthony Hopkins başta olmak üzere Ed Harris, Evan Rachel Wood ve James Marsden gibi birçok
güçlü oyuncu dizide oyunculuklarıyla göz dolduruyorlar. Dizinin yaratıcıları,” Interstellar, The Dark
Knight&Rises, Memento” filmlerinin senaristliğini yapmış olan Jonathan Nolan ve Lisa Noy Nolan.
Henüz bir sezon yayınlanmış WestWorld’ ün 2. Sezonu halen merakla bekleniyor. Söylentiler 2.
Sezon’ un Nisan ayında yayınlanacağı yönünde.
2. sezon fragmanı için tıklayınız
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Metropolis (1927)

Metropolis, Fritz Lang’ın 1927 yılında çektiği Alman yapımı
sessiz bir filmdir. Filmde üst sınıf devasa gökdelenlerin
olduğu şehirlerde varlık içinde yaşarken, işçi sınıf yeraltında
işveren sınıfı için sanki robotlaşmış bir şekilde çalışmaktadır.
Tabi ki filmde işlenen siyasi bir görüş var ve bu filmin ana
hatlarını da oluşturmaktadır. Filmler ilgili detayları açık
etmek istemediğim ve bu yayının teknoloji odaklı olması
nedeni ile siyasi konularda daha fazla yazmayacağım.
1927 yılında gelecekteki teknoloji kendi gününün öğeleriyle
resmedilmiş. Örnek vermek gerekirse verilerin aktığı bir
ekran gelecekten kesitleri göstermekle birlikte, dijital bir öğe
olmaması da garip karşılanabiliyor.

Bir diğer örnek ise görüntülü görüşme yapıldığı bir
sahne. En büyük işverenlerden Joh Fredersen’in ana makine
gardiyanıyla yaptığı bu görüşme zamanının çok ötesinde
olsa da kullanılan öğeler geçmişten izler taşıyor.

Filmde insan şeklindeki, mucit Rotwag
tarafından icat edilen makine-insan (MaschinenMenschen, The Machine Man) ise henüz 1927
yılında yapay zekâ ve robotik teknolojisinin nereye
kadar gelebileceğinin öngörüldüğünü gösteriyor.
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Google Cloud Platform (GCP), Google’ın sunucu, veri işleme, bulut depolama, data analizi gibi
hizmetlerini son kullanıcı ile paylaştığı bir bulut platformu. Kullanımı oldukça kolay olan bu
platforma kaydolduğunuzda 12 ay boyunca kullanabileceğiniz 300 $ hesabınıza yüklenmiş
oluyor ve ayrıca her bir hizmet için ücretsiz başlangıç derslerini alabiliyorsunuz.
Google Platform İle Yapılabilecekler:
•

Sunucularınızı Google’a Taşıyın:
Google’ın sanal sunucularına dakika başına para ödeyerek güvenli bir şekilde verilerinizi
depolayabilirsiniz.

•

Web Site ve Uygulamalarınızı Google Altyapısında Çalıştırın
Google’ın altyapısını kullanarak web uygulamalarınızı hızlı bir şekilde müşterilerinize
ulaştırabilirsiniz.

•

Felaket Senaryolarınızı Yönetin
Arşivleme, yedekleme ve veri kurtarma senaryolarınız için altyapı desteği alabilirsiniz.

•

Uygulama Programlama Arayüzlerini (API) Kullanın:
Vision API ile görsellerinizi işleyebilir, Translate API ile çeviri yapabilir, Speech API ile
konuşmaları metne dönüştürebilir ve Natural Language API ile metinlerinize durum
analizi yapabilirsiniz.

•

Makine Öğrenmesi Modellerinizi Oluşturun:
Kendi verinizi kullanarak Google Cloud Platform üzerinden size özel makine öğrenmesi
modelinizi oluşturabilirsiniz.
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GCP İle Makine Öğrenmesi Uygulamaları:

Yukarıda resimde gördüğünüz her bir şekil Google’ın makine öğrenmesinin belirtilen adımı için
sunduğu çözümleri belirtmektedir.
GCP ile makine öğrenmesi 3 şekilde yapılabilmektedir.
1) Senin Verin + Senin Modelin:
Google’ın servislerini kullanarak kendi veriniz ile bir makine öğrenmesi modeli
oluşturabilir sonrasında bu modeli dondurarak çevrimdışı olarak da kullanabilirsiniz.
2) Senin Verin + Google’ın Modeli:
Verilerinizi Google’ın size sunduğu modeller ile analiz edip geleceğe yönelik tahminler
yapabilirsiniz ancak bu çözümdeki modelin doğruluk yüzdesi ilk seçenekteki kadar
yüksek olmamaktadır.
3) Google’ın Verisi + Google’ın Modeli (API’s):
Google’ın Uygulama Programlama Arayüzlerini (API’s) kullanarak çeviri yapabilir,
konuşmaları metinlere çevirebilir, görsellerinizi işleyebilir ve metin durum analizi
yapabilirsiniz.

<
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IBM Watson
IBM Türkiye Yapay Zekâ
Zirvesi’nde IBM Watson ve
IBM Cloud’ın sağladığı
servisleri tanıttı. IBM Watson
ilk olarak 2011 yılının
başında iki şampiyona karşı
kazandığı Riziko bilgi
yarışmasıyla insanların
ilgisini çekmişti (merak
edenler yarışmanın özetine
buradan ulaşabilirler) Uzun
zamandır geliştirilen
Watson’ın yapay zekâ
servislerinin, Türkçe
desteğinin mart ayı sonunda
geliştiriciler ile buluşacağı
söylendi.
IBM’in geliştirdiği makine
öğrenmesi algoritmaları ile
bilişsel analiz yapan Watson,
geliştiricilere ve işletmelere
sunduğu yapay zekâ
servislerine yakından
bakalım.

Conversation(Konuşma)
Conversation ve Virtual Agent (Sanal Ajan) araçları
bulunan serviste uygulamalarınız, web veya sosyal
medya hesapları için chatbot geliştirmenizi sağlayan
bir servis. Müşterilerinin veya çalışanlarının sürekli
ulaşabileceği ve sorularına cevaplar alabileceği bir
platform. Sorulan sorular arttıkça kendi kendine
öğrenen bir sistem tasarlamak içinde diğer Watson
araçları ile entegre etmek gerekiyor.

Watson Discovery and News
Yapılandırılmamış verileri analiz etmenizi, oluşan
trendleri ve örüntülerin çıktılarını geliştirdiğiniz
uygulamanın öğrenmesi için kullanabildiğiniz IBM
servisi. Aynı zamanda işiniz ile ilgili haber servislerine ve
istediğiniz makale veya yayın sağlayıcısına bağlanarak,
buradan çektiği verileri geliştirdiğiniz uygulamanızı
eğitmekte kullanmanızı sağlıyor.

Natural Language Processing (Doğal Dil İşleme)
Doğal dil işleme Watson’a özgün bir servis değil yapay zekâ ve dilbilimin bir alt kategorisidir.
Belgelerde, yazışmalarda veya yazılı metin bulunduran herhangi bir içerikte geçen yazılardaki
kelimeleri, harfleri ve cümleleri dijital hale getirmenize, analiz etmenize ve aralarında ki ilişkileri
çözümlemenizi sağlar. Watson farkı ise geliştirdiği makine öğrenmesi algoritmaları ile metinleri
analiz ederek bulduğu ilişkileri ve sınıflandırmaları bir öğrenme noktası olarak kullanabilmesi ve
kendini sürekli eğitebilmesi. Aynı zamanda sizin de girdi sağlayabileceğiniz bu veriler sayesinde
daha akıllı bir sistem elde edilmesini sağlıyor. Özellikle hukuk, sigortacılık, finans gibi yazılı
belgelerin yaygın olduğu sektörlerde kullanılıyor.
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Tone Analyzer
Yapılan konuşmalarda ki kullanıcının duygu ve his analizinin yüzdesel olarak yapılmasını ve bu
verileri daha iyi müşteri deneyimi için kullanmanızı sağlayan Watson servisidir. Kullanıcının
kullandığı dilin ima, mecaz veya gerçek anlamda kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarmanızı
sağlar.
Personality Insights (Kişilik Analizi)
Kullanıcı tercihlerinin, yönelimlerini veya amacını analiz etmenize yardımcı olur. Özellikle
dolandırıcılığın büyük bir sorun olduğu sigortacılık, bankacılık gibi sektörlerde büyük önem
kazanacağını söylemek doğru olacaktır.
Bahsedilen servisleri yakından incelemek ve denemek için bu linki takip edebilirsiniz.
Cognitive Class
IBM’in hayata geçirdiği ve tamamen ücretsiz olarak veri bilimi, veri madenciliği ve analizi, büyük
veri alanlarında bir online eğitim platformu olan cognitiveclass.ai öğrencilerin, akademisyenlerin
veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen profesyonellerin kullanabileceği gerçekten yararlı bir
kaynak, bu kaynağa www.cognitiveclass.ai adresinden ulaşabilirsiniz.
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