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Bilgisayarlar Geleceği Tahmin Edebilir mi?
Zaman geçmiyor ki ABD’deki MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları bizi şaşırtacak yeni bir
şeyle karşımıza çıkmasın. Bu sefer de fotoğrafları analiz
ederek bir sonraki adımda ne olacağını tahmin eden ve
bunu videoya dönüştüren bir çalışmaya imza atmışlar.
Örneğin elinizde deniz kenarında çekilmiş bir fotoğraf
varsa, yazılım bu görüntünün bir adım sonrasında dalgaların kıyıya doğru hareket edeceğini tahmin edebiliyor ve görüntünün devamını çizerek videoya dönüştürüyor. Üstelik tüm bunları da daha önce izlediği benzer
videolar sayesinde öğreniyor. Sonuçlar görünüş bakımından çok gerçekçi olmasa da, çoğu yerde hareket algısının gerçeğe çok yakın olduğunu kabul etmek lazım.
Bu ilginç tekniğe dair detaylı bilgiyi ve videoları web sitelerinde paylaşıyorlar. İncelemek isterseniz web.mit.
edu/vondrick/tinyvideo adresini ziyaret edebilirsiniz.
MIT’de kurgulanan yeni sistem,
fotoğrafların devamında ne
olacağını tahmin ederek videoya
dönüştürebiliyor.

Akıllı Saatleri Kimse Koluna Takmak İstemiyor
Bundan birkaç yıl önce dev şirketler, giyilebilir cihazlar sınıfında ürettikleri kol saatlerinin geleceğine
dair büyük umutlar besliyordu. Ancak kullanıcılar böyle bir cihazla tam olarak ne yapacaklarını anlayamadılar, fonksiyonlar beklentileri karşılayamadı ve bu du-

rum satışlara da yansıdı. Bunun üzerine pek çok şirket
giyilebilir cihazlarla ilgili planlarını bekletme kararı aldı.
Microsoft Band adlı cihazın geleceği belirsizliğe sürüklenirken LG, Lenovo ve Huawei de önümüzdeki dönem
için yeni bir giyilebilir cihaz üretme planlarının olmadığını açıkladı. Şu an için bu konsepte sahip çıkan sadece
Apple ve Samsung gibi görünüyor ki onların çabasının
ne kadar yeteceği de merak konusu. Demek ki bu cihazların zamanının henüz gelmediğini kabul etmek lazım. Bakarsınız önümüzdeki yıllarda üreticiler akıllı saatlerin tam olarak ne işe yarayacağına ve nasıl kullanılacağına dair daha iyi senaryolar ortaya koyar ve akıllı telefonlarla bağlarını kopararak bağımsız cihazlar haline
getirirler. Belli ki o günler gelene kadar kimse kolunda
saati gösteren bir egzersiz cihazıyla dolaşmayı istemiyor. Business Insider’in konuya dair raporunu bit.ly/wearablepause adresinde bulabilirsiniz.
Teknoloji şirketlerinin beslediği büyük umutlara rağmen tüketicilerin akıllı
saatleri benimseyemediği ortaya çıktı.
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