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En İyi Konuşmayı Yapan Yapay Zekâya 5 Milyon Dolar Ödül

2020 yılında TED konferansında
konuşacak olan üç ayrı yapay zekâ,
5 milyon dolarlık ödül için
seyircileri etkilemeye çalışacak.

Yapay zekânın geleceği konusunda, insanlığı felake-

üçü konusunda uzman gerçek kişiler tarafından değil,

te sürükleyeceği veya daha ileri noktaya taşıyacağı yö-

yapay zekâ tarafından yapılacak. Finale kalan üç konuşmacının performansı da izleyiciler tarafından değerlen-

nünde iki ayrı görüş var. Bu işin sonunun insanlık için
iyi yönde olacağı tarafını savunan XPRIZE organizasyonu da, IBM’in yapay zekâ sistemi Watson ile el ele vererek IBM Watson AI XPRIZE adıyla ilginç bir yarışma başlattı: 2020 yılında ünlü TED konuşmalarının (ted.com)

dirilecek ve birinci gelen konuşmacıyı geliştiren ekip 5
milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. Kural ve koşulların
Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. İlgileniyorsanız
xprize.org/ai adresinden ön kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Dünyanın En Tehlikeli Yazı Uygulamasıyla Tanışın
Yazar tıkanması, hayatını yazı yazarak kazanan kişilerin sık sık
içine düştüğü bir durumdur. Yazının bir yerine geldiğinizde, devamında ne yazacağınızı bilmeden
öylece kalakalırsınız ve kendinizi saatlerce boş sayfaya bakarken
bulursunuz. İşin uzmanları bunu
aşmanın en iyi yolunun sanki karşınızda biri varmış da sohbet ediyormuşsunuz gibi, ne olduğuna
bakmadan ve yazdıklarınızı düzeltmeye takılmadan yazmaya
devam etmek olduğunu söylüyor. Kendini bu şekilde

niz süre içinde herhangi bir zaman diliminde 5 saniye-

zorlamak isteyenler için de “dünyanın en sadistik yazı

liğine yazmaya ara verirseniz, uygulama sizi affetmiyor

uygulaması” adı verilen bir uygulama hazırlamışlar. Kul-

ve o ana kadar yazdığınız her şeyi siliyor. Özellikle yaz-

lanmak için internet tarayıcınızı açıyorsunuz, themost-

dıklarınızı göremediğiniz hardcore modu gerçekten in-

dangerouswritingapp.com adresine giriyorsunuz. Ken-

sanın zihnini açan ve sizi düşüncelerinizle baş başa bı-

dinize 5 dakika ile 1 saat arasında bir yazma süresi belir-

rakan türden bir yaklaşım olmuş. Mutlaka deneyin, tav-

liyorsunuz ve yazmaya başlıyorsunuz. Eğer belirlediği-

siye ederim.

Yazı yazma konusunda kendinizi
limitlerinize kadar zorlamak istiyorsanız,
The Most Dangerous Writing App’ı
deneyebilirsiniz.

15

