yapayZeka

25/8/05

13:04

Page 30

rine dair bir soruya yan›t ararken irdelememiz geren as›l nokta yarat›c› düﬂünüp düﬂünemeyecekleri. Alandaki
genel inan›ﬂ göre bilgisayarlar cebirsel,
mant›ksal ve benzer problem çözme
yetilerinde büyük baﬂar›lar elde edebiliyorsa da yarat›c› bir iﬂe imza atabilmeleri oldukça zor. Çünkü bir iﬂin yarat›c› olabilmesi için, girdiden farkl› yeni ve yararl› sonuçlar›n elde edilmesi
gerekiyor. Oysa bilgisayar programlar›
genellikle “e¤er – öyleyse” tabanl› kodlarla s›n›rland›r›lm›ﬂ durumlardan
oluﬂturuluyor.

Bilgisayarlar
Duygusal Zekâya
Sahip Olabilir mi?
Tarih içinde klasik Bat› kültürlerinin zekâ ve duyguyu hep birbiriyle z›t
iki kavram olarak s›n›fland›rd›klar›n›
görüyoruz. Duygunun düzeni bozan
bir etmen olarak alg›lan›p ak›l ve man-

Psikoterapistim
Bir Bilgisayar!
Yapay zekâ uygulamalar› yaln›zca mühendislik harikalar› yarat›p hayat› kolaylaﬂt›rmak
için de¤il, e¤lence sektörüne hizmet amaçl› da
kullan›l›yor. Örne¤in, özellikle de 1970’lerde
kelimeleri bir araya getirerek anlaml› cümleler
yaratan ak›ll› sistemler yaratma çabas› büyüktü.
Bu çaban›n ürünü de ELIZA isimli bir program
oldu. Bu program, karﬂ›s›ndakine karﬂ› empati
kurabilen ancak terapi s›ras›nda az konuﬂan,
hastas›na “Bu sana nas›l hissettirdi?” gibi yönlendirici sorular soran bir psikoterapisti simüle
edebiliyor, kullan›c›s›n›n zay›fl›klar›n› ya da
kuvvetli yanlar›n› aç›¤a ç›karabiliyordu. Program›n bunu yapabilmek için kulland›¤› yol oldukça basitti. Konuﬂma s›ras›nda “Anne” ya da
“mutsuzluk” gibi anahtar kelimeleri tar›yor ve
bu yan›ta ba¤l› olarak bilgi taban›ndaki uygun
sorular› soruyordu. Adresini verdi¤imiz siteden
bu “cana yak›n” psikoterapiste ulaﬂabilirsiniz.
Ancak kendisi yaln›zca ‹ngilizce konuﬂuyor!:
http://www-ai.ijs.si/eliza-cgi-bin/eliza_script
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1993 y›l›nda Amerika’daki MIT üniversitesindeki
araﬂt›rmac›lar›n yaratt›¤› “Kismet” isimli bu robot,
insanlarla sevinç, üzüntü ve öfke gibi duygusal tepkiler vererek iletiﬂim içine girebiliyor.

t›¤a zarar verdi¤inin düﬂünüldü¤üne
tan›k oluyoruz. Oysa günümüzde duygusal zekâ çal›ﬂmalar›, duygular›n
mant›ksal iﬂleyiﬂleri nas›l da olumlu etkileyebildi¤ini gözler önüne seriyor.
Bunun yan› s›ra insanlarla iliﬂki içine
girmesi hedeflenen her sistemin duygudan anlayabilmesi de önem taﬂ›yor.
Bu nedenle de yapay zekâ çal›ﬂmalar›n›n baz›lar› duygusal iﬂleyiﬂleri de hesaba katmay›, di¤er bir deyiﬂle duyguyu simüle etmeyi hedefliyor.
Ancak bunu yapabilmek hiç de göründü¤ü kadar basit de¤il. Çünkü ses
de¤iﬂimi, terleme, göz bebe¤i büyümesi gibi duyguyla iliﬂkili fiziksel de¤iﬂimler taklit edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›nda abart›l› sonuçlar al›n›yor ve söz konusu duygusal araç kullan›c› için rahats›z edici
derecede “aç›k seçik” kal›yor. Di¤er
bir yolsa bilgisayara “taklit” yapt›rmak
de¤il de, o duygular› cidden yaﬂatabilmek. Ki bunun anlam›, ona kiﬂisel tercihler ve özerklik kazand›rabilmek. ‹ﬂte, yapay zekâ alan›n›n en büyük ütopyas› da bu fikrin alt›nda yat›yor. Ancak
ﬂimdilik bu fikri gerçe¤e taﬂ›yabilmek
oldukça uzak görünüyor.

Gelmiﬂ Geçmiﬂ
En H›rsl› Yapay Zekâ
Projesi: CYC
Tüm hayat›m›z bir deneyimler zincirinden ibaret. Nefes ald›¤›m›z her dakika yaﬂama dair yeni bir ﬂeyler ö¤reniyor, do¤an›n kurallar›na dair bu bilgileri belle¤imizde kodluyoruz. ‹ﬂte, bu
kodlar zaman içerisinde yaﬂam bilgile-

rimizi oluﬂturup alg›lar›m›z›, düﬂünce
biçimlerimizi, kararlar›m›z› k›sacas› biliﬂsel iﬂleyiﬂlerimizin bütününü etkilemeye baﬂl›yor. Di¤er bir deyiﬂle, bilinçli düﬂüncede fark›na varamad›¤›m›z
genel geçer varsay›mlar halini al›yorlar. Örne¤in, bir babay› o¤luyla el ele
gördü¤ümüzde gizliden gizliye o¤lun
babadan daha genç oldu¤unu ve her
zaman da öyle kalaca¤›n› biliyoruz. Bir
anlamda içsel bir bellekte tüm o bilgiyi sakl› tutuyoruz. Ancak bilgisayarlar,
hepimizin anlad›¤› anlamda böylesi bir
ö¤renme yetisinden yoksun. Bu nedenle de yapay zekân›n bugün geldi¤i
noktada karﬂ›s›na ç›kan en büyük engel insan zihnine has bu içsel bellek birikimi. ‹nsan›n her karar›n›n içine sinen yaﬂamsal bilgi hazinesi! Üstelik bu
bilgilerin insan zihninde nas›l kodland›¤› da henüz bilinmiyor. Yapay zekâ
araﬂt›rmac›lar›n›n t›kand›klar› bu en
kritik noktada, biyoloji ve psikoloji de
beyne iliﬂkin sa¤lam ve güvenilir bilgiler sunam›yor.

Bugün, yapay zekâ çal›ﬂmalar›nda karﬂ›laﬂ›lan en
büyük sorun insan›n y›llarca deneyim ve okuduklar›yla ö¤rendi¤i genel dünya bilgisinin bilgisayarlarda bulunmamas›. Milyonlarca dolarl›k CYC projesi,
bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefliyor.

‹ﬂte, bilgisayar sistemlerinde içsel
bellek/ yaﬂam bilgisi sorununu ortadan kald›rmaya yönelik baﬂlat›lan CYC
projesi, 25 milyon dolar ve 20 y›ll›k iﬂ
gücü yat›r›m›yla bugüne de¤in gelmiﬂ
geçmiﬂ en h›rsl› yapay zekâ projesi olarak an›l›yor. Hâlihaz›rda büyük bir ço¤unlu¤u tamamlanan projede çal›ﬂan
her bir eleman elleriyle sisteme “dünya
bilgisi” giriﬂi yap›yor. ﬁu ana kadar bu
ﬂekilde girilmiﬂ dünya bilgilerinin say›s› bir milyonu bulmuﬂ durumda. Peki,
bunca y›ll›k çal›ﬂma ve milyon dolarlar› sonucu belirsiz böylesi bir projeye
ak›tan neden ne olabilir? E¤er proje
baﬂar›l› olabilirse, bu projeyi destekleyen firma dünyan›n tek “do¤a yasala-

