Otomobile Kargo Dönemi Başlıyor
İnternetten sipariş vermenin güzel yönlerinden biri de siparişinizin kapınıza kadar getirilmesi. Ancak evde yoksanız veya kargocu bir sebeple apartman kapısından içeri girememişse kargonuz size ulaşmayabiliyor. Amazon bu gibi durumların önüne geçmek için siparişlerinizi otomobilinize getiriyor. Şimdilik ABD’de çalışan sistemi kullanabilmek için 2015 ve üstü model Volvo veya GM markalı bir
aracınızın olması gerekiyor.

Amazon Key adındaki uygulamayı kurarak aracınızla ilişkilendiriyorsunuz. Sonrasında Amazon.com’dan verdiğiniz
siparişlerinizde otomobile teslim seçeneğini seçiyorsunuz.
Kurye GPS üzerinden aracınızın bulunduğu konumu tespit ediyor ve kargonuzu aracınızın bagajına bırakıyor. Tabii aracı açmak için Amazon Key uygulamasını kullanıyor.
Eğer aracı bulamazsa ya da bir şekilde kargoyu içine sığdıramazsa en yakın kargo merkezine bırakıyor. Siz yeter ki
bir ürünü almaya karar verin, alışveriş firmaları kapıdan
giremezse bacadan İHA ile giriyor, onu da yapamazsa otomobilinize bırakıyor.
_
https://read.bi/2Gvhcqs

Akıllı Gmail
E-posta çoğumuz için hayatın vazgeçilmezi haline geldi.
İster istemez yazdığımız e-postaların bir kısmı “merhaba”,
“işler nasıl gidiyor”, “attığın e-postayı aldım” gibi birtakım
genel sözcüklerden ve kalıplardan oluşuyor. Gmail yeni
tanıttığı özelliklerle yapay zekâyı kullanarak bu tür kalıpları size öneriyor. Konuşmanın gidişatına ve konuştuğunuz
kişinin “özelliklerine” göre sunulan bu önerileri kabul etmek için “tab” tuşuna basmanız yeterli. Tıpkı akıllı telefonlardaki gibi çalışan sistem e-posta yazmayı kolaylaştırıyor.
Örneğin eğer e-postayı cuma günü yazıyorsanız, yazınızı
bitirirken “iyi hafta sonları” kalıbını öneriyor. Şimdilik sadece İngilizce yazarken çıkan öneriler ilerleyen aşamalarda farklı dillerde de sunulacak. Akıllı önerileri etkinleştirmek için Gmail’de ayarlar kısmından “Yeni Gmail’i dene”
özelliğini seçmek gerekiyor. Sonrasında ayarlar kısmından “deneysel erişim seçeneğini” etkinleştirmek yeterli.
Öte yandan yapay zekâyı kullanan sadece Gmail değil.
Google da, Duplex adını verdiği yeni bir hizmet tanıttı.
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Duplex tıpkı bir asistan gibi sizin adınıza telefon edip bazı
işlerinizi halledebiliyor, örneğin sizin adınıza bir restoranda yer ayırtabiliyor. Üstelik karşıdaki kişi yapay zekâyla konuştuğunu fark etmiyor bile. Yapay zekâ bu şekilde sınırlı
bir alanda başarıyla kullanılabiliyor. Önümüzdeki dönemde birçok üründe yapay zekânın bu şekilde kullanıldığı örneklere rastlayacağız. Duplex’in görüşme kayıtlarına kaynak makaleden ulaşabilirsiniz.
_
http://bit.ly/akilli-gmail
http://bit.ly/g-duplex

