Robotlar Sizi İşten Atabilir
Gelecekte robotların insanların işlerini ellerinden alacağı
tartışılırken, şimdi bir de işten çıkarmaları gündeme geldi.
Amazon.com alışveriş sitesinin depolarında çalışanların
gün içinde ne kadar çalıştıkları ve ne kadar mola verdikleri
bir yapay zekâ yazılımı tarafından izleniyor. İstenilen performansı sergilemeyen adaylar sistem tarafından uyarılıyor, performans düşüklüğü devam ederse de otomatik olarak işten çıkarılıyor. Bunun için yazılım işten çıkarma evraklarını bile hazırlıyor, yöneticiye sadece onay vermek kalıyor. Bu nedenle çalışanların zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bile mola vermekten çekindikleri konuşuluyor.
Anlaşılan gelecekte ya robotlar işleri devralacak ya da insanların robot gibi çalışması gerekecek. Bir başka deyişle
ya makineler düşünecek insanlar çalışacak ya da makineler düşünecek makineler çalışacak.
Bu süreç ne kadar yakın bilinmez ama Iron Ox firmasınca geliştirilen çiftçi robotun ürettiği mahsuller marketlerde yerini aldı. Çiftçi robot, bitkinin yetiştirilme sürecini yürütürken tohum ekme ve paketleme işlemi insanlar tarafından yapılıyor. Sadece üç çeşit bitkinin haftada bir defa
satıldığı küçük bir deneme olsa da çiftçiliğin geleceğiyle ilgili bizlere bir ipucu sunması açısından önemli bir proje.

Öte yandan sempatik robotlar da yok değil. Metafly adındaki kelebeğe benzeyen robot, kuş gibi uçabiliyor ve drone
gibi uzaktan kontrol edilebiliyor. Metafly’ın pratik bir faydası olmasa da 79 Euro’ya keyifli bir oyuncak arayanlara önerebiliriz. Metafly’ın uçuşunu gösteren bir videoyu izlemek
için https://youtu.be/r_1er08Tt-0 adresini ziyaret edebilir ya
da yukarıdaki kare kodu akıllı telefonunuza okutabilirsiniz.
Eğer daha yetenekli bir robot arıyorsanız Boston Dynamics
firmasının SpotMini adlı robotu tam size göre. Üzerindeki kol ile nesneleri tutup kaldırabilme özelliğinin yanında,
çeşitli kameralar, derinlik, konum ve kuvvet algılayıcılarıyla bulunduğu bölgeyi keşfe çıkabiliyor. Yaklaşık 30 kg ağırlığındaki robot, üzerindeki pille 90 dakika kendi başına dolaşabiliyor. Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak robottan
ilk yıl yüz tane üretilmesi planlanıyor. Üstelik SpotMini’ye
ek yazılım geliştirerek yeni yetenekler kazandırabilir, onu
farklı işlerde de kullanabilirsiniz. SpotMini’nin yeteneklerini gösteren bir videoyu izlemek için https://youtu.be/iBt2aTjCNmI adresini ziyaret edebilir ya da yukarıdaki kare
kodu akıllı telefonunuza okutabilirsiniz.
_
http://bit.ly/kovuldun - http://bit.ly/ciftci-robot http://bit.ly/ucan-robot - https://tcrn.ch/2PhKZZK
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