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Aradığınız Karakteri Bulamıyorsanız Bir de Çizmeyi Deneyin
Bilgisayarda her gün kullandığınız karakterlerin
yanı sıra bazen de özel karakterlere ihtiyaç duyarsınız. Ama bunları nereden bulup da metnin
içine kopyalayacağınızı da bilemezsiniz. Mesela
phi sayısının sembolü olan ϕ karakterine ihtiyacınız var. Bu karakteri nasıl bulup da ekrana yazdıracaksınız? Shapecatcher adlı site bunun için
harika bir yöntem bulmuş. Siteye giriyorsunuz,
yukarıda yer alan küçük kutuya fareyle ihtiyacınız olan sembolü çiziyorsunuz ve alttaki Recognize yazısına tıklıyorsunuz. Site bulduğu benzer
tüm karakterleri alt alta sıralıyor. Bundan sonra
tek yapmanız gereken ilgili karakteri kopyalayıp
metne yapıştırmak. Dilerseniz karakterin hangi
amaçla kullanıldığı ve klavye yardımıyla bu karakterin nasıl görüntülenebileceği gibi detaylara da erişebiliyorsunuz. Şu an için veri tabanında 11 binden fazla karakter var. Birkaç deneme yaptım, gerçekten de nefis çalışıyor. Kullanmak için www.shapecatcher.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Shapecatcher web sitesi sayesinde özel bir karakteri
çizerek kolayca bulabilirsiniz.

Park Cezalarına İtirazlarınız için Robot Avukatınız Devrede
Londra ve New York’ta usulsüz park cezalarının son derece yüksek olmasından yakınanlara yardımcı olmak isteyen 19 yaşındaki Joshua Browder adlı öğrenci, kendi deyi-

miyle dünyanın ilk robot avukatını hizmete
sundu. Yapay zekâya dayalı bir sohbet robo-

gi koşullarda yazıldığıyla ilgili olarak bilgi alıyor ve aldığı bilgiler doğrultusunda bir itiraz

tu olan bu robot avukat bir dizi soru, cevap
ve sohbet ile sizden söz konusu cezanın han-

dilekçesi oluşturuyor. Siz de bu dilekçeyi imzalayarak ilgili kuruma gönderiyorsunuz. İşi
ilginç hale getiren ise sistemin ortaya koyduğu başarı oranı. Şimdiye dek Londra’da ve
New York’ta park cezalarına itiraz etmek için
bu sistemle hazırlanan dilekçeleri kullanan
yaklaşık 160 bin kişinin yüzde 60’ının itirazı kabul edilmiş ve cezaları iptal edilmiş. Üstelik sistem sadece park cezalarına itiraz etmek için değil, uçuşun rötar yapması durumunda ilgili hava yolundan tazminat talep
etmek gibi amaçlar için de kullanılabiliyor. İlginç ve ucu açık bir fikir. Denemek isterseniz
www.donotpay.co.uk adresini ziyaret etmeniz yeterli.
Park cezalarına itiraz etmek için geliştirilen robot avukat,
bugüne dek hazırladığı 160 bin itiraz dilekçesiyle
yüzde 60 başarıya ulaşmış.
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