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Düﬂünceli
Ayg›tlar
Cuma akﬂam›, tam da ç›k›ﬂ saati yaklaﬂm›ﬂken patron sizi ça¤›r›p pazartesi sabah›na yetiﬂtirilmek üzere bir y›¤›n iﬂ verse neler hissedersiniz? Önce
biraz söylenir, sonra mecburen iﬂe
koyulursunuz. Fakat o da ne? Tam
kafan›z› toplam›ﬂ, konsantrasyonunuzu sa¤lam›ﬂken çalan telefon bir anda bütün dikkatinizi da¤›tt› m›? Peki
ya, tekrar iﬂinizin baﬂ›na döndü¤ünüzde gelen “yeni bir e-postan›z var”
mesaj›na ya da bilgisayar›n›z›n ekran›nda yan›p sönen baz› programlar›
güncellemeniz gerekti¤ini an›msatan
uyar›lara ne demeli? Bütün bunlar
asl›nda yaﬂam› kolaylaﬂt›rmak için
bulunan, geliﬂtirilen ayg›tlar ya da
programlar olsalar da, kimi zaman
onlardan kurtulmay› düﬂünmedi¤imiz
de olmuyor de¤il mi? Ama araﬂt›rmac›lar orta yolu bulmak, durumu kurtarmak için çal›ﬂ›yorlar.
Sinemada çalan cep telefonlar›, arkadaﬂlar›n›zla yedi¤iniz yeme¤i bölen
tele pazarlama mesajlar›, iﬂyerinde
yapt›¤›n›z sunumun orta yerinde bilgisayar›n ekran›nda beliren ekran koruyucusu ya da “yeni bir e-postan›z
var” uyar›s›… Tam bir iﬂe odaklanm›ﬂken ya da rahats›z edilmek istemedi¤imiz bir anda bunlar›n hepsiyle baﬂa
ç›kmak zorunda kalabiliriz. Ancak,
ayn› anda birkaç ﬂeyle u¤raﬂmak ve
bu arada s›k s›k dikkatimizi da¤›tan
ﬂeylerin varl›¤›, insanl›k için yeni saB‹L‹M ve TEKN‹K 66 Nisan 2005

y›l›r. Asl›nda rekabetçi do¤am›z nedeniyle, sonu gelmez isteklerimizle birilerinin dikkatini kendi üstümüze çekmeye çal›ﬂ›p dururuz. Ancak, art›k
yaln›zca çocuklar›m›z›n ayn› anda üç
parçaya ayr›lmam›z› gerektiren istekleriyle de¤il, e-posta hücumlar›,
alarmlar, uyar›lar, ça¤r›lar ve anl›k
mesajlarla da baﬂ etmek zorunday›z.
Üstelik bunlar, bizim o anda meﬂgul
olup olmad›¤›m›za, hatta orada bulunup bulunmad›¤›m›za bile ald›rm›yorlar.

Ba¤lanm›ﬂ›z Bir Kere
‹nsanl›k birbirine 3 milyar telefon,
bilgisayar hatta trafik ›ﬂ›klar›yla ba¤l›.
Bunlar, yaﬂam›m›z› kolaylaﬂt›r›p, istedi¤imiz ﬂeylere daha rahat eriﬂmemizi
sa¤layan ﬂeyler. Bu nedenle, bunlardan
kopmak, bir toplant›ya girmeden önce
ya da konsantrasyon gerektiren bir iﬂe
koyulurken telefonlar›, e-posta programlar›n› hatta çal›ﬂt›¤›m›z odan›n kap›s›n› kapatmak dikkatimizin da¤›lmamas› için yeterli olacakken, bunu yap-
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may›z. Asl›nda, iﬂyerinde kullan›lan Intranet, Internet, e-posta ve anl›k ileti
servisleri hatta cep telefonlar› sayesinde, ayn› iﬂi yapt›¤›m›z kiﬂilerle bile ayn›
odada bulunmam›za gerek yok art›k.
ABD’deki Silicon Vadisi’nde bulunan
kimi büyük firmalarda, arand›¤›n›zda
size eriﬂilebilmesi ya da bilgisayar›n›zdaki dosyalara göz atabilmeniz için
mutlaka odan›zda çal›ﬂman›z gerekmiyor. ‹ﬂyeri kimlik kart›n›z› tak›p, bina
içerisinde nerede daha rahat çal›ﬂabiliyorsan›z oraya gitmeniz yeterli. Baﬂ›na
oturdu¤unuz herhangi bir bilgisayar
hemen e-posta hesab›n›z› aç›yor, Internet telefonu sizin içhat telefonunuzla
uyumlu hale geliyor. Bununla birlikte,
birazc›k huzur bulmak için kaçt›¤›n›z
bu yerde bile, çalan cep telefonu, ekranda yan›p sönen uyar› ›ﬂ›klar› ya da
“yeni bir mesaj›n›z var” uyar›lar› sizi
gitti¤iniz yerde de kolayca bulabilir.

Birço¤umuz gün boyunca çok say›da iﬂi ve günlük yaﬂam›n gereklerini
bir arada yürütebilmek için akl›m›zda
bir “yap›lacaklar listesi” oluﬂtururuz.
Ne var ki, Furman Üniversitesi’nden
Gilles O. Einstein’›n yapt›¤› deneyler,
15 saniyelik bir dikkat bölünmesinin
bile birçok kiﬂinin “yap›lacaklar listesi”nde kimi ﬂeyleri atlamas›na neden
oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂ.
Birçok araﬂt›rma, insanlar›n çal›ﬂ›rken beklenmedik bir biçimde rahats›z
edilmesinin yaln›zca verimlili¤i azaltmakla kalmay›p, ayn› zamanda daha
fazla hata yapma olas›l›¤›n› art›rd›¤›n›
da gösteriyor. Durum böyle olunca da,
yeniden dikkatimizi toplay›p kald›¤›m›z yerden iﬂe koyulmam›z güçleﬂiyor.
Bu, belki baz›lar›m›z için yaln›zca verimlilikte küçük bir düﬂüﬂe ya da günlük yaﬂamda ufak tefek aksamalara yol
açsa da pilotlar, ﬂoförler, askerler ve

Düﬂünceli Arabalar
.

Yaln›zca iﬂyerlerinde de¤il, özellikle yo¤un
dikkat gerektiren sürücü koltu¤unda da “düﬂünceli” sistemlere gereksinmemiz var. Bununla birlikte “Özür dilerim memur bey, h›zl› gitti¤imin
fark›nda de¤ilim” bahanesi de art›k tarihe kar›ﬂacak. Gelece¤in “düﬂünceli” arabalar›, sürücünün dikkat düzeyini ölçecek ve tehlikeli olabilecek bölünmeleri engelleyecek sistemlerle donat›lm›ﬂ olacak. Avustralya’da geliﬂtirilen DAS (Sürücü Yard›m Sistemi) sayesinde sürücüler iﬂaret
levhalar›ndan daha fazla haberdar olabiliyor.
GPS (Küresel Konumland›rma Sistemi) temel al›narak haz›rlanan sistemde, yolu ve sürücüyü izleyen üç kamera kullan›l›yor. Kameralar›n kaydetmekte oldu¤u görüntüler, daha önceden belle¤e yüklenmiﬂ olanlarla karﬂ›laﬂt›r›l›yor. Sürücüler bu sayede iﬂaret ve tabelalarla ilgili gerekli uyar›lar› al›yorlar. Bir yandan da sürücüyü izleyen sistem ayn› zamanda arac›n her an hangi
h›zda gitti¤inde de haberdar. Asl›nda bunlara yenilerini eklemek üzere birçok sistem geliﬂtiriliyor, deneme sürümleri kullan›l›yor.
ﬁöyle bir sahne düﬂünelim: ‹ﬂlek bir yolda
h›zla giden bir arabada sürücü neﬂeli ve sürekli
konuﬂan çocu¤uyla ilgilenmek zorunda. Bu s›ra-

da araç yol çal›ﬂmas› yap›lan alana do¤ru yaklaﬂ›rken, sürücünün cep telefonu çalmakta ve ön
paneldeki yol haritas› dönülmesi gereken sapa¤›n yaklaﬂt›¤›n› an›msatmak için yan›p sönmekte.
a) Arac›n ön taraf›ndaki k›sa mesafe radar›
öndeki araca fazla yaklaﬂ›ld›¤› uyar›s›n› veriyor.
Seyir kontrol sistemi hemen devreye girerek otomatik olarak gaz kesmeye ve güvenli takip mesafesi sa¤lanana dek arac› yavaﬂlatmaya baﬂl›yor. Bu tür sistemler kimi çok lüks araçlarda bulunuyor.
b) ‹leri görüﬂ video kameras› yolu izliyor. Ön
paneldeki bilgisayar yol çizgilerini ve iﬂaret levhalar›n› tar›yor. Örne¤in, yol çal›ﬂmas› gibi bir
durum varsa sürücüyü uyar›yor.
c) Bakac›n üzerindeki LED’ler sürücünün gözüne k›z›lötesi ›ﬂ›n gönderiyor (bu ›ﬂ›n› göz göremiyor). Sürücünün gözbebe¤inden yans›yan
›ﬂ›n, k›z›lötesi kameras›yla toplan›yor ve sürücünün bak›ﬂlar› yolda de¤ilse ya da sürücü uyukluyorsa hemen uyar› ›ﬂ›klar› yan›p sönmeye baﬂl›yor. Bu da yeterli olmazsa, sürücüyü uyand›rmak için direksiyonda bir titreﬂim meydana geliyor. Bu “gören makine”ler sistemi kimi marka
ve modellerde test aﬂamas›nda kullan›l›yor.
d) Gözleri yolda olmayan sürücüleri
uyaran bir baﬂka sistem de, arac›n hoparlörlerinden sesli uyar› gönderip, yan›p sönen ›ﬂ›klarla sürücünün dikkatini yeniden
toplamas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›yor.
e) “ﬁimdi olmaz” sistemiyse, sürücü
için uygun olmayan anlarda çalan telefonla ilgilenmekle görevli. Sistem çalan telefonu susturup, sürücünün uygun oldu¤u anda direksiyondaki, “gelen mesaj” dü¤mesine basarak ça¤r›ya yan›t vermesini sa¤l›yor.

doktorlar gibi yapt›klar› iﬂ çok fazla
dikkat gerektirenler için çok ciddi tehlikelere yol açabilir.
Asl›nda bilgisayarlar›m›za ya da cep
telefonlar›m›za insan dikkati ve belle¤inin s›n›rlar› konusunda biraz “anlay›ﬂ” aﬂ›layabilirsek, onlar da çok daha
“düﬂünceli ve kibar” olabilirler. Buna
gerçekten inanan ve bunun için bilgisayarlara, cep telefonlar›na, arabalara
ve di¤er ayg›tlara daha az bencil davranmay› ve düﬂünceli olmay› ö¤retmeye çal›ﬂan bilimadamlar› var. Bunun
için öncelikle makinelere ç›karsama,
anlama ve ifade etme gibi üç yeni özelli¤in kazand›r›lmas› gerekti¤ini söylüyorlar. Sistem ya da ayg›t öncelikle sahibinin nerede oldu¤unu ve ne yapt›¤›n› anlamal›. Daha sonra, iletece¤i mesaj›n ya da verece¤i uyar›n›n alternatif
maliyetini ölçebilmeli. Son olarak da,
bunlar ›ﬂ›¤›nda görevini yerine getirmek için en uygun zaman ve durumu
seçebilmeli.
Bütün bunlar, bilgisayar bilimlerinin s›n›rlar›n› geniﬂletecek ve ortaya
ç›kacak ürünlerin özelliklerini, karmaﬂ›kl›¤›n› ve güvenilirli¤ini art›racak
ﬂeyler. Bu “düﬂünceli” sistemlere kimi
yeni ürünlerde rastlamaya baﬂlad›k bile. Volvo arabalar›n baz› yeni modellerinde ve IBM’in “basit iﬂbilirlik” yaz›l›m›yla tan›tt›¤› Websphere adl› iletiﬂim
program› bunlardan. Microsoft firmas›
çal›ﬂanlar›ysa, 2003 y›l›ndan beri çok
daha karmaﬂ›k sistemlerin deneme sürümlerini kullan›yorlar. Microsoft ürünü piyasaya sürmeden önce kendi çal›ﬂanlar›na denetip, sistem ve programlar›n eksik ve hatalar›n› saptamaya çal›ﬂ›yor. Birkaç y›la kadar firma, tüm
masa baﬂ› çal›ﬂanlar›na daha geliﬂmiﬂ
yaz›l›mlar sa¤layabilecek. Ancak, günün birinde birileri size böyle bir hizmet vermeyi teklif ederse, kabul etmeden önce iyice bir düﬂünün. Bu tür
“düﬂünceli” sistemler, tan›mlar› gere¤i
sürekli olarak yapt›¤›n›z iﬂleri izleyecek ve belki de iﬂle ilgili al›ﬂkanl›klar›n›z› sizden daha iyi bilecekler.

Ne Kadar Meﬂgulüz?
Birço¤umuz asl›nda ço¤u zaman
düﬂündü¤ümüz kadar meﬂgul de¤ilizdir. Bu nedenle de, düﬂüncesizlik eden
elektronik ayg›tlar ya da makinelerce
rahats›z edilmeyi kald›rabiliyoruz. Bir
süre önce, Carnegie Mellon ÜniversiteNisan 2005
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Çal›ﬂt›¤›n›z odan›n özel bir malzemeyle
kaplanan duvarlar›, iﬂinize yo¤unlaﬂt›¤›n›zda
görüntüyü geçirmiyor. Ancak çal›ﬂma
arkadaﬂ›n›za do¤ru bakt›¤›n›zda cam
ﬂeffaflaﬂabiliyor.

si’nden bir grup bilim adam› ve IBM
Araﬂt›rma Tak›m› bir araya gelerek bir
çal›ﬂma yapt›. Çal›ﬂmada yöneticiler,
araﬂt›rmac›lar ve stajyerler iﬂbaﬂ›ndayken incelenmiﬂler. Deneklerin iﬂlerinin
ya da dikkatlerinin periyodik bölünmeleri kaydedilmiﬂ. Çal›ﬂanlar›n rahats›z
edilmek istemedikleri süre, kiﬂiden kiﬂiye ve günden güne % 10 – 51 aras›nda de¤iﬂiyormuﬂ. Denekler, ortalama
olarak günün 1/3’lük bir k›sm›n› rahats›z edilmeden geçirmek istiyorlarm›ﬂ. Microsoft çal›ﬂanlar›yla yap›lan
bir baﬂka deneydeyse, çal›ﬂanlar›n zamanlar›n›n % 65’ini çok yo¤un dikkat
gerektirmeyecek biçimde geçirdikleri
ortaya ç›km›ﬂ. Bu durumda, çal›ﬂanlar›n zamanlar›n›n 2/3’ünde çalan telefonlara yan›t verecek, e-postalar› okuyacak ya da ekranda yan›p sönen bir
uyar›ya bakacak rahatl›kta olduklar›
ortada.
Ancak yine de bu durumdan rahats›z olmamak için, kulland›¤›m›z ayg›tlar›n günün 2/3’lük bölümünde mi,
yoksa rahats›z edilmek istemedi¤imiz
1/3’lük bölümünde mi bize ça¤r›, me-

Otistik Çocuklar
‹çin Umut Olabilir
mi?
“Bak›ﬂ avc›s›” gibi sistemler yaln›zca iﬂyerinde dikkat bölünmesini engellemek için de¤il,
çok ciddi dikkat sorunu yaratan kimi hastal›klar›n tedavisinde de kullan›labilecek. Bu hastal›klar›n baﬂ›nda otizm geliyor. Uzmanlar, otistik
çocuklar›n aileleriyle göz temas› kurabilmelerinin beynin enerjisini uygun bir biçimde yo¤unlaﬂt›rmas›na yard›mc› oldu¤unu söylüyorlar.
Özel bir gözlük yard›m›yla çocuklar›n göz temaslar› alg›lan›yor ve her temasta çalan bir müzik arac›l›¤›yla bu davran›ﬂlar› destekleniyor.
Gözlükler, çocuklar›n bu davran›ﬂlar›ndaki ilerlemenin izlenebilmesini de sa¤l›yor.
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saj ya da uyar› gönderdiklerini bilmeleri gerekiyor. Ne mutlu ki, bunun için
kalp monitörüne ba¤lanmam›z ya da
beyin taramas›ndan geçmemiz gerekmiyor. Araﬂt›rmay› yapan bilimadamlar›n›n özel olarak geliﬂtirdikleri bir mikrofon, birinin o anda meﬂgul oldu¤unu
% 76 do¤ruluk oran›nda saptayabiliyor. Bu sonuç, daha önceden yap›lan
video kay›tlar› izleyip çal›ﬂan›n o anda
gerçekten çok meﬂgul olup olmad›¤›n›
anlamaya çal›ﬂan jürinin elde etti¤i sonuçlar kadar baﬂar›l›. Ses ya da konuﬂmaya duyarl› sistem, mouse (bilgisayar
faresi) ve klavye hareketleriyle, bilgisayarda sürmekte olan uygulamalara da
duyarl› hale getirilince, iki yöneticinin
iﬂe odaklanma durumunu saptamada
do¤ruluk pay› % 87’ye ç›km›ﬂ. ‹lginç
olansa, ayn› sistemin baﬂar›s› 5 bilimadam› için yaln›zca % 77’ye ç›kabilmiﬂ.
Araﬂt›rmay› yapanlar bunun nedeninin
onlar›n daha konuﬂkan olmalar› olabilece¤ini söylüyorlar.
Çal›ﬂmalar art›k yaln›zca meﬂgul
olup olmad›¤›m›z› anlayan sistemler
geliﬂtirmekten bir ad›m öteye taﬂ›nd›.
Microsoft araﬂt›rmac›lar›ndan Eric
Horvitz’in geliﬂtirdi¤i Bestcom adl› bir
telefon prototipinin denemeleri 2003
y›l›ndan beri Microsoft binas›nda çal›ﬂanlarca yap›l›yor. Geçti¤imiz ekim ay›na kadar 3800 ça¤r›ya bu sistem kullan›larak yan›t verilmiﬂ. Sistem öncelikle
arayan›n kullan›c›n›n adres defterinden biri, bir yöneticisi ya da kullan›c›n›n k›sa süre önce arad›¤› biri olup olmad›¤›n› kontrol ediyor. Arayan kiﬂi
bu ölçütlere uyuyorsa, ça¤r›lar› kullan›c›ya do¤rudan eriﬂebiliyor. Di¤er
arayanlar›n ça¤r›s› kullan›c›ya o anda
ulaﬂm›yor ancak, onlar›n da bilgisayarlar›na arad›klar› kiﬂinin nerede oldu¤una ve hangi saatte görüﬂmeye uygun olaca¤›na iliﬂkin bir ileti gönderiliyor. Sistem hem arayan›n hem de ara-

nan›n takvimlerini tarayarak her ikisi
için de uygun olan zaman› saptayabiliyor. Kullan›c› o anda odas›nda ya da
binada de¤ilse, önceden saptad›¤› kiﬂilerin ça¤r›lar› Bestcom taraf›ndan cep
telefonuna yönlendiriliyor; tabii e¤er
toplant›da de¤ilse. Asl›nda birçok büyük firma, bu tür bilgisayar destekli telefon sistemleri, standart takvimler ya
da ba¤lant› yöneticisi yaz›l›mlar kullan›yorlar. Bununla birlikte, çal›ﬂanlar
bütün gün iﬂyerinde yakalar›nda bir
mikrofonla dolaﬂmak düﬂüncesinden
hoﬂlanmayabilirler ya da kontrol edemedikleri bir sistemle randevu defterlerini paylaﬂmak istemeyebilirler. Ayr›ca, gün boyunca “daha az dikkat” gerektirecek biçimde çal›ﬂanlar da yöneticilerinin h›ﬂm›na u¤rayabilirler. Araﬂt›rmac›lar bu riskleri de¤erlendirmeye
çal›ﬂ›yorlar. Bu düﬂünceli sistemler ses
kay›tlar›n›, klavyede yap›lan iﬂlemleri
ya da di¤er hareketleri kaydetmiyor;
veri ak›ﬂ›n› analiz edip daha sonra bu
verileri yok ediyorlar. Bestcom’un mucitleri, kullan›c›lar›n kendileriyle ilgili
toplanan bilgileri yaln›zca istediklerinin görmesine izin verebildikleri kiﬂiye
özel bir araç oldu¤unu söylüyorlar.

Bak›ﬂ Avc›s›
Queen’s Üniversitesi’ndeki Human
Media Laboratuvar› kendisine bakt›¤›n›zdan haberdar olan ayg›tlarla dolu.
Araﬂt›rmac› arkas›ndaki lambaya “yan”
komutu verdi¤inde bu, lamban›n pek
de umurunda olmuyor. Ancak, yüzünü
lambaya çevirip komutu tekrarlad›¤›nda lamban›n üzerinde bulunan LED
gözbebe¤ine do¤ru bir ›ﬂ›k gönderiyor. Iﬂ›k Vertegaal’›n retinas›ndan yans›yor ve devrenin üzerinde bulunan k›z›lötesi kamera her iki gözden gelen
›ﬂ›¤› topluyor. ‹ﬂlemci bununla birlikte
komutu veren sesi de tan›mlad›ktan
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sonra lamba yan›yor. “Bak›ﬂ avc›s›”n›n
becerileri bununla da bitmiyor. Çalan
telefona do¤ru bak›p “alo” dedi¤inizde
konuﬂman›z› yapabilirsiniz. Konuﬂma
bitti¤inde telefona s›rt›n›z› dönmeniz
yeterli. Yaln›zca lamba ya da telefon
de¤il, televizyonlar da benzer biçimde
çal›ﬂ›yor. Belli bir süredir kimsenin
kendisini izlemedi¤ini saptayan televizyon, DVD çalar› durdurabilir ya da
sesini k›sabilir. Her ne kadar bu tür
teknolojiler büyük bir h›zla geliﬂmekte
olsalar da, hâlâ çok pahal› ve günlük
kullan›mda yeterince güvenilir de¤iller. Göz temas› ﬂimdilik dikkat ölçümü
için kullan›lan en güvenli araç. Ancak,
araﬂt›rmac›lar yine de % 80’lik do¤ruluk pay›n›n yeterli olmad›¤› görüﬂündeler.
Bir baﬂka uygulamaysa, çal›ﬂt›¤›n›z
kübiklerin (üstü aç›k, duvarlar› prefabrik bir malzemeden üretilmiﬂ minik
odac›k) duvarlar›n›n görüntü geçirgenli¤iyle ilgili. Queen’s Üniversitesi Human Media Laboratuvalar›’nca Privacy
Glass ad› verilen yar› saydam özel bir
malzemeyle kaplanan duvarlar› kafan›z› dinlemek için geçirmez yaparken,
toplumsallaﬂmak istedi¤inizde ﬂeffaf
hale getirebilirsiniz. Ayr›ca özel kulakl›klar sayesinde, istemedi¤iniz sesleri
duymaktan kurtuluyorsunuz. Ancak,
birinin bak›ﬂlar› do¤rudan size yöneldi¤inde ya da bir iﬂ arkadaﬂ›n›z›n size
do¤ru geldi¤ini ya da size bakt›¤›n›
saptad›¤›nda kulakl›k d›ﬂar›dan gelen
seslere aç›l›yor.

Sisteme Güvenmek
Genel olarak bir bilgisayar›n belirli
bir bilgi parças›n› nas›l ve ne zaman

iletece¤ine karar verebilmek için çeﬂitli yöntemler kullan›l›yor. E¤er sistem
birkaç kural› izlemekle s›n›rl›ysa, kullan›c›lar gelen mesaj›n nas›l bir iﬂlemden geçirilece¤ini tahmin edebilirler.
Örne¤in, birçok e-posta program›
spam mesajlar› (mesaj konusuyla ilgili
talebiniz olmad›¤› halde, iste¤iniz d›ﬂ›nda genellikle ticari kuruluﬂlardan
gönderilen mesaj), bilinen spam göndericilerin oldu¤u listeye bakarak eler.
Her e-posta geliﬂinde, göndericisinin
ad› bu listelerde taran›r. Bu tür sistemler kolay ve aç›kt›r, ancak çok güvenilir de¤ildir. Bununla birlikte, makineö¤renme algoritmalar›yla kurulan Bayesian, spam filtreleri ve güvenlik protokolleriyle güçlendirildi. Bu sistemde
kullan›c› istedi¤i ve istemedi¤i mesaj
örnekleriyle ilgili algoritmalar› verebiliyor. Yaz›l›m, kullan›c›n›n ilgilendi¤i
özellikleri etkileyen türleri tan›ml›yor,
daha sonra en çok tahmin edilebilir

modeli bulmak için bu türler aras›ndaki en uygun iliﬂkiyi araﬂt›r›yor. Bu modelle yap›lan bir çal›ﬂmada, sisteme girilmeyen 100 toplant› kayd› temel al›nm›ﬂ. Sistem, yöneticilerin o anda toplant›da olup olmad›¤›n› % 92’lik do¤ruluk oran›yla tahmin edebilmiﬂ. Ayr›ca,
yöneticinin toplant›n›n bölünmesine
de¤ecek bir durum olup olmad›¤› konusundaki düﬂünceleriyle sistemin
tahminleri de büyük ölçüde örtüﬂmüﬂ.
Yine de bu, sistemin bazen hatal› kararlar vermedi¤i anlam›na gelmiyor.
Peki, acaba “düﬂünceli” sistemler
dikkatimizin daha az bölünmesini ve
verimlili¤imizin artmas›n› sa¤layabilecek mi? Uzmanlar en az›ndan kimi
özel durumlar için bunun kesinlikle
gerçekleﬂece¤ini söylüyorlar. Bununla
birlikte iﬂyerinde kullan›lmak üzere,
henüz birbiriyle karﬂ›laﬂt›r›lacak kadar
çok çal›ﬂma yap›lm›yor. Her ne kadar
Bestcom kullan›c›s›n›n dikkatinin da¤›lmas›n› ve çal›ﬂmas›n›n bölünmesini
engellemek amac›yla gelen telefonlar›
sesli mesaja yöneltip e-postalar arac›l›¤›yla sustursa da, yine de kaç›rd›¤› ﬂeyler olabiliyor. Her ﬂeyden önce, “N’aaber?” demek için u¤rayan arkadaﬂlar,
çay arabas› ya da yanl›ﬂ yang›n alarm›
gibi ﬂeyleri nazikçe engellemenin bir
yolu henüz bulunabilmiﬂ de¤il.
Elif Y›lmaz
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