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Bu çizgi deneme, pek çok kişi ve
mekanın desteği olmadan mümkün
olamazdı.
Eric, Katharina, Catalina,
Sven, Oktay & Café Roasters‘a
Kaffeekränzchen Adem, Cem, Jule,
Kathi, Luisa, Paul ve Paula ile
birlikte Karstadt Hermannplatz‘daki
restoran, infotext ve INWT‘ye ilham
ve değişim için, Iris, Nele, Jonas,
Maren, Patrick ve Wolf ve AmerikaGedenkbibliothek`e teşekkür ederiz.
Hayatımızı yaşamaya değer kılan tüm
arkadaşlarımıza ve aile üyelerimize,
bizi insanları yaratıcı, şefkatli
ve işbirlikçi yapan şeylere ve bu
çizgi romanın kesinlikle farklı
olacağı yapay zeka uygulamaları olan
Google Pictures ve DeepL‘e de çok
teşekkürler, onlarsız bu çizgi deneme
kesinlikle bambaşka bir şey olurdu.
Bu…biraz komik.
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//Geleceği bilmek mümkün değil. Fakat
ne yapabiliriz?… Nasıl bir gelecek
istediğimizi bilebiliriz. Ve de bunun için
çalışabiliriz.
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Our creatures have always turned
Yarattıklarımız
zaman bize
karşı
against
us. Thisher
applies
to the
Golem
dönmüştür,
Yahudi
mitolojisinin
of Jewish mythology as well as Golem`i
to
ve Frankenstein gibi.
Frankenstein.

NeNeither
büyü nemagic
de doğa
yapay
norbilimleri,
natural sciences
insanları
itaatkar
edilebihave ever
helped ve
to kontrol
make artificial
lir
hale submissive
getirmeye hiçbir
zaman yardımcı
humans
and controllable.
olamadı.

Bunu en whose
iyi, küçük
Parents
kids çocukları
prefer to dışarısı
wear rubber
sıcakken
bile hava
koşullarına uygun
boots
instead
of weather-proof
sandals
sandalet
lastik
çizmeknow
giymeyi
even
when yerine
it‘s hot
outside
that.

Yapay
istilası,
zekanın gezeAn AI zeka
Take-Over
is ayapay
hypothetical
genin
kontrolünü
ele
geçirip
bizden alıp
scenario in which AI takes control
of
götürdüğü
varsayımsal
bir
senaryodur.
the planet – taking it away from us.

2011 yılında Stephen Hawking, “Yapay zeka
oluşturmadaki
başarı,
tarihteki
en büyük
In
2011, Stephen
Hawking
said that
olay olacaktır“
dedi. AI would be the
“Success
in creating

„Ne yazık ki, risklerden nasıl kaçınacağımızı
öğrenmezsek,
bu sonuncusu
“Unfortunately,
it might
also be da
theolabilir.“
Yapay zeka
sistemlerini
nasıl the
hem
last, unless
we learn
how to avoid
güvenli
hem
de
faydalı
hale
getirebiliriz?
risks.” How can we make AI systems both

tercih eden ebeveynler bilir.

biggest event in history.”

safe and beneficial?
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Julia da kim?
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İyi soru.
Bu, ara
sıra something
kendime sorduğum
Good
question.
That's
I
bir
şey.
ask myself, now and then.

16335578682576215675654122353
57185321254565975551251656516
51585152699995444511238844598
75326658996544475553215872465
29654231546973211225321232589
66547895645231597462126654489

Verilerin dostluğunu, stratejik cevap

Ivermemelerini
love data`s seviyorum.
friendliness,
lack
Eğer their
hatalılarsa
of
they are
da strategic
bu onların answering.
değil bizim If
suçumuzdur.
biased it`s not their fault but ours.

Yapay zeka, çözemediğimiz sorunlara yanıt
bulmamıza yardımcı
olma potansiyeline
saArtificial
Intelligence
(AI) might have
hip potential
olabilir. to help us find answers
the

to problems we are not able to solve.
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Dünyamızı
anlamlandırmayı
seviyorum.
I love making
sense of our
world. I
Verilerdeki
kalıpları
kodla in
keşfetmeyi
de
love to discover
patterns
data,
seviyorum.
with code.
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Beynimiz
bazı
meyillidir.
Aşırı
Our
brains
arehatalara
prone to
some errors.
özgüven. Ve bizden
görünen insanlaOverconfidence.
Andfarklı
discrimination
ra karşıpeople
ayrımcılık.
against
who seem to be different from us.

Bu nedenle, yapay zekanın gizemini çözme-

miz that
gerekiyor.
Bu we
yüzden
romanı
For
reason,
needbutoçizgi
demystify
yazıyorum.
Sesiniz
AI.
Therefore,
I'm duyulsun!
writing this comic.
Let your voice be heard.

Kim bu Lena?

Belirli bir şey yok, yani sanırım.

Görsel dili seviyorum. Toplumun görsel
hafızasını kullanarak düşünceleri resimlere dönüştürmeyi seviyorum.

Görsellik, bildiğim en canlı şifreleme
sistemlerinden biri. Hepimiz bunu kolektif olarak sürekli artırıyor ve yeniliyoruz.

İlişkilendirmeleri yeniden oluşturarak
görsel kodlarla uğraşmak eğlencelidir.
Resimler anlam değiştirmeye ve toplumun
süreçlerine müdahale etmeye başlar.

Yapay zeka, bize toplumun arzuları ve
korkuları hakkında samimi bir görüş veren bir alan.

Farklı açılardan bakmak, yaygın olarak
bilinen perspektiflerin üstesinden gelmemize yardımcı olabilir. Bakış açınız
görünsün!

www.weneedtotalk.ai

9

10

Kurgu Dünyada Yapay Zeka’dan Dersler
Merhaba, ben
R2D2 ve Yıldız
Savaşları‘ndanım.
Birden fazla sorunu
çözebilirim.

Merhaba, ben
Makine-Maria ve
Metropolis‘tenim.
Derim insan
derisinden
oluşuyor.

Merhaba, ben T-800 ve
Terminatör‘denim. Ben
insanları öldürürüm.
Ayrıca bağımsız
hareket ediyorum.

Merhaba, ben
Samantha ve
O’danım. Duygularım
var ve ilişkiler
kurabilirim.

Merhaba ben Tars
ve Yıldızlar
ötesinden geldim.
Ben komiğim. Bir
şaka duymak ister
misin?

Görünüşe göre, kendimizi kopyalamak yerine
çoğaltmaya çalışmalıyız.
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Temel Şeyler
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Nedir Bu Yapay Zeka?

Şu anda, yapay zeka temel olarak karmaşık
ancak tekrarlayan görevleri yerine getirmekle ilgileniyor.

Aslında yöntemler yeni değil. Sadece
teknikler ve veriler.

... gerçek yapay zekanın bizim gibi
düşünmesi gerekiyor. Kasıtlılıkla, duygularla, vicdanla; karşı olgusalları yakalamak.

Zekayı yeni bir durumun özünü yakalama
yeteneği olarak tanımlarsanız...

Bununla birlikte, yapay zeka henüz hala
erken aşamalarında (haberlerde farklı
şekilde gösteriliyor o ayrı).

Şimdiye kadar, „yapay olarak artırılmış
zeka“ dan bahsetmek daha uygun olacak.*
*

Yine de, meseleleri basitleştirmek için aşağıda „yapay
zeka“ terimini kullanacağız. Ve lütfen kitabın sonundaki
bazı okuma önerilerine bir göz atın.

www.weneedtotalk.ai
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Bilgi İşlem Gücü
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Ne tür teknikler yapay zekanın
kurulmasına yardımcı oldu? Bu konuda
anahtar göstergelerden biri bilgisayar
gücüdür.

1970

1980

1990

2000

2010

Moore yasasına göre bilgisayarların gücü
her 18 ayda bir iki katına çıkacak.

8,51213
√4,380

Yapay zeka çalışmalarında kullanılan
bilgi işlem gücü günümüzde bile her 3,5
ayda bir, iki katına çıkıyor.

Bu, yapay zekanın neden hızlıca
geliştiğini açıklıyor...

www.weneedtotalk.ai

Bu büyüme büyük ölçüde yapay zeka modellerini eğitip çalıştırması için en uygun
hale getirilen bilgisayar donanımından
kaynaklanmakta.

… veri kullanılabilirliğinin ileri düzeyde olmasıyla birlikte yapay zekanın arka
planındaki algoritmalar (=prosedürler).

Algoritmalar 1

İkinci anahtar gösterge daha iyi
algoritmalardır. Günümüzde makineleri
programlamak yerine onlara bir şeyler
öğretebilmek mümkün.

Önceleri yapay zekayı kullanarak bir
görevi otomatikleştirirken 1) görevi
tamamen anlamamız ve 2) programlamamız
gerekirdi.

Görev ne kadar karmaşıksa
otomatikleştirme o kadar zorlaşırdı.

Görevleri nasıl yerine getirebileceğimizi
anlamak önemli bir keşifti.

bir kedi?

bir kedi?

bir köpek?

Günümüzde yapay zeka, verilere dayanarak,
deneme-yanılma yoluyla öğreniyor. Ne kadar çok veri, o kadar kusursuz oluyor.

Modern yapay zeka uygulamaları, birkaç yıl
önce hayal bile edemeyeceğimiz nefes kesici sonuçlar elde ediyor.

www.weneedtotalk.ai
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Algoritmalar 2
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tamam,
anladım

Bu kelimeler ne anlama geliyor? Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, Sinir Ağları
(NN)...?

Makine öğrenmesi (ML), eldeki veri ve algoritmalara dayalı desenlerin tanınmasına
yardımcı olur: Yapay zekanın önemli bir
dalı.

öğren
mantık
kur
araştır
sırala
depola

(Not: Yapay zeka kitaplığı diğer konuları
da içerir.)

Derin öğrenmeden önce, programladığımız
veri hakkında çok fazla şey bilmek
zorundaydık. Aksi takdirde makine
öğrenmesi başarısız oluyordu.

35°
xy

seni mutlu
edecekse...

Derin öğrenme, desenleri doğrudan girilen verilerden öğrenen yapay sinir ağları
kullanır.

www.weneedtotalk.ai

Beynimiz gibi, yapay sinir ağları da
yeni bilgileri bildikleri nesnelerle
karşılaştırır. Ancak, henüz yeni nesneler
düşünecek kadar zeki değillerdir.
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Veri, yapay zekayı bu kadar güçlü yapan
üçüncü öğedir. Peki veri tam olarak nedir?

Veriler bildiklerimizi ve üzerine
çıkarabileceğimiz sonuçları açıklar.
Veriler metin, sayı, resim veya ses biçiminde olabilir.

Ham gerçekler veya rakamlar her şekilde
veridir. İster kağıt üzerinde, ister
elektronik ortamda olsun.

Internet ve akıllı telefonlar, insansız
hava araçları veya basit sensörler gibi
mobil cihazlar çok fazla veri sağladı ve
verileri çok daha değerli hale getirdi.

Senin kedi
olma
olasılığın
%99

Bir algoritma ne kadar çok veri üzerinde
eğitilirse, sonuçları o kadar iyi olur:
kararlar, tahminler, zamanlama, eylemler.

Daha iyi sonuçlar = daha yüksek kullanılabilirlik = daha fazla kullanıcı = daha fazla
güç. Bu nedenle „veri yeni petroldür“.

www.weneedtotalk.ai

Veri 2
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Bu nedenle, tüm yapay zeka uygulamaları
iyi sonuçlar elde etmek için eğitim
verilerine ihtiyaç duyar.

Sadece internetin icadı ile, yapay zeka
çalışmaları yapmak için yeterli veriyi
toplamayı ve depolamayı başardık.

Bu bizim için çok fazla veri anlamına
gelir. Yapay zeka içinse olması gereken
miktarda.

Burada Maslow‘un İhtiyaçlar Piramidinin
bir uyarlaması var. Hedef: Yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi.

topla
depola
dönüştür
keşfet
AI

Gerekli beş adımdan dördü verilerle
ilgili.

www.weneedtotalk.ai

Yapay zeka, verilerle başlayan bir yolculuktur: toplama, depolama, dönüştürme ve
keşfetme.

Genel Yapay Zeka

1960‘larda Yapay zeka öncüleri makinelerin yakında insan müdahalesi olmadan
düşünmeyi öğrenebileceklerini umdular.
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Ancak 1973‘ten itibaren, toplumda hayal
kırıklığı ve eleştiri, basında karamsarlık,
birinci „Yapay zeka Kışı“na yol açtı.
Sonrasında bunu, ikincisi izledi.

Eğer Friends'i
seviyorsan, New
Girl'ü de
seveceksin...

2000‘li yıllara kadar, yapay zeka bir
küfür gibiydi. Hiçbir işe yaramıyordu.
Ancak 2010 yılında veri, donanım ve
altyapı hazır olduğunda, çok çeşitli
yapay zeka uygulamaları birbirini takip
etti.

Etkileyici ilerleme ve başarısına
rağmen, günümüzün yapay zekası çok
kısıtlı. Çoğunlukla sınıflandırma için
kullanılmakla birlikte fazlasıyla veri
ve enerji gerektiriyor.

Kendimin farkındayım,
düşünüyorum, hissediyorum, arzuluyorum. New
Girl'ü seviyorum mesela,
üçüncü sezondan sonra
olay örgüsü tekerrür etse
de ... Ayrıca ben yokum.

Max.
Min.

Hiçbir yapay zeka
ne için olduğu ve
kullanıldığı gibi
ifade edemez veya
bütünleştiremez.

nesnelerin ne olduğu,
genellikle nasıl
nedensel ilişkileri
soyut bilgiyi

Beklentilerimizi gerçekten ayarlamalı ve yapay zekayı abartmayı bırakmalıyız. Eğer bunu
yapmazsak, kendimizi başka bir yapay zeka
kışında bulabiliriz.

www.weneedtotalk.ai

Örnekler
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Haritalar

Selam!

km/h
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Selam!

18:05

18:05

b

a

b-a=
c

Akıllı telefonlardan gelen konum verilerini kullanma...

... yapay zeka uygulaması olan “Maps”
trafiğin ne kadar hızlı aktığını analiz
edebilen haritalardır...

...
...

...

...

... gerçek zamanlı olarak.

Maps’in tescilli algoritmaları büyük miktarda veriye erişebilir.

...

Ayrıca, haritalar kullanıcı tarafından
bildirilen trafik olaylarını içerir.

Bu, Maps’in bizim için en iyi ve en hızlı
rotayı önerebilmesi anlamına gelir.

www.weneedtotalk.ai

Öneriler
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Tüm büyük internet şirketleri- veya „platformlar“ – yapay zekayı kullanarak ürün ve
süreçlerini geliştirebilirler.

Kitap veya ayakkabı arıyorsak, internet mağazaları satın alma kararımızı
kolaylaştırmak için yapay zekayı kullanır.

Uyku

Downton
Abbey

romantik

gizem

Ergenlik
çağı
80‘ler

ortaçağ

Seks

Ayrıca platformlar, önceki tercihlere
uygun olacak yeni ürünler oluşturmak ve
sunmak için alışkanlıklarımızın bilgisini
kullanıyor.

www.weneedtotalk.ai

Bizler geliştirilmiş tavsiyelerden ve
önceleri hiç bilmediğimiz hazinelerin
keşiflerinden yararlanıyoruz.

Çeşitl
ilik

mutlu
son

Aile
değerleri

Güçlü
kadın lider

Benzer şekilde, akış sağlayıcıları tüketici alışkanlıklarını en ince ayrıntısına
kadar analiz etmek için yapay zekayı
kullanır.

... ya da yapay zekanın başka yerlerde harika çalışmış olan bağımsız bileşenlerini
bir araya getirip çalıştırıyor.

Sosyal Ağlar
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Ne harika bir
eşleşme...

Sosyal ağları kullanan bizler, farkında
olmadan yapay zekayı sık sık kullanırız.

Hatta yapay zeka yardımıyla genel veya
kişisel ilgilere göre arkadaşlarınızın
mesajlarını gözünüzün önüne getirir.

Örneğin sağlık durumumuz veya banka
hesabımız.

Sosyal ağlar yapay zekayı kullanarak bizlere arkadaşlar, haberler, fotoğraflar,
etiketler, reklamlar önerir.

Şimdi alışkanlıklarımızdan, ilişkilerimizden, düşüncelerimizden, ilgi alanlarımızdan, beğeni ve nefretlerimizden, hobilerimizden ve nerede bulunduğumuzdan daha
fazlasını bilen bir ağ hayal edin.

Çin‘de, bu zaten „WeChat“ şeklinde bulunuyor. Çin hükümeti son olarak, 12+ üyesi
olan her bir grubu denetleyeceğini resmen
duyurdu.

www.weneedtotalk.ai
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Kendi kendine Giden Arabalar

Bugün arabamızı veya uçağımızı otomatik
olarak ve konforlu bir şekilde kullanan
otomatik pilot işlevini etkinleştirebiliriz.

Birkaç yıl içinde bu değişebilir.

Ama sonuçta biz sorumluyuz. Sistemler
kendi kendini idare edemiyor.

Bir partiden sonra uyumak, çalışmak, okumak veya oynamak, acıkmak ya da sarhoş
olmak için bol bol vaktimiz olabilir.

Bunun
geldiğini
göremedim.

Belki de olmaz. Hemen hemen her araba
kazasında yapay zekanın ilk kez yüzleşmek
zorunda kalacağı öngörülemeyen durumlar
vardır.

www.weneedtotalk.ai

Dahası, kullanıcı testleri, kendilerini
güvende hissetme kararlarını açıklamak için
özerk sistemlere ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Kolay değil.

Görüntülerin Tanımlanması

Birçok yapay zeka çalışması patern
tanımlama ile ilgilidir. Muazzam bir
ölçekte.

25

2015 yılında bilgisayarlar, görüntüleri,
önceden tanımlanmış kategorilere ayırmada
bizden daha az hata yaptı.

Şimdi harekete geçmelisin,
bu kanser!

2018‘den bu yana herkes, yapay zekaya
yeni başlayanlara yardımcı ücretsiz bir
görüntü tanıma aracı kullanabiliyor.

Erken görüntü tanımlama hayat kurtarıcı
olabilir iken ...

hedef B
hedef A

hedef C

tamamen
görüyorum
…
DL/NN
tabanca, 2017

Hedefler belirlendi,
ateşlemeye hazır, üç,
iki…..

... bazen hayatı tehdit ediyor. Ordu da
bunun büyük bir hayranı.

Pablo Picasso
Bir kadının
portresi, 1910

Ne yazık ki, yapay zeka halüsinasyonlara açıktır: Bu durum çarpıtılmış verilerden veya örneğin, silahları kaplumbağalarla
karıştıran bilgisayar korsanlarından kaynaklanabilir.

www.weneedtotalk.ai

Duygusal Yapay Zeka
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Bir mesajın duygusal anlamının yalnızca
yaklaşık %10‘u kelimelerle aktarılır.

Bizi gerçekten anlamak için yüz ifadelerimize, ses tonumuza, jestlerimize ve ek
olarak sözlerimize ihtiyacınız var.

Gitmek istemediğini
ve onun yerine bütün
gün uyumak istediğini
söyledin...

Yapay zeka ile ilişkimiz gittikçe daha
samimi hale gelirken...

... sadece kelimelerimize değil, ne demek istediğimizi algılamak ve kavramak
için yapay zeka cihaz-larımıza (yardımcı
sistemler, arabalar veya robotlar gibi)
ihtiyacımız var.

kaşlar:
kaldırılmış
Ağız: açık

sürpriz
korku

Gerçekten de, Duygusal Yapay Zeka bize
bazı çok değerli işlerde yardımcı olabilir. Örneğin, otistik çocuklara duyguları
öğrenmeleri için yardım edebilir.
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Yine de düşmanca senaryolarda „bizim“
düşünce özgürlüğümüz tehlikede olabilir.

Eksoskeletonlar

Eksoskeleton, doğal fiziki gücümüzü artırmak ve gerilme ve zayıflıkları
azaltmak için takabileceğimiz harici bir
iskelettir.

Bize tam uyana ihtiyacımız var.
Cihazlarımızı bireysel ihtiyaçlara göre
uyarlamamız gerekiyor.

Bu şekilde, yapay zeka bireysel ölçüleri
doğru bir şekilde alabilir. Yapay zeka,
eksoskeletonumuzu ihtiyaçlarımıza (örneğin
yaşlı bir beden için ya da bir itfaiyeci
için farklı) uygun hale getirebilir.
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Ama her birimiz farklıyız.

Yapay zeka, örneğin vücut sinyallerimizin, nefes alma hızımızın veya kalça
genişliğimizin gerçek zamanlı ölçümlerini
kullanabilir.

Vücut yapılarımız farklı ve sürekli
değişiyor. Günümüzde, bu değişimi robotiklere çevirmenin tek makul yolu yapay
zekanın yardımıyla olur.

www.weneedtotalk.ai

Firsatlar
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Büyük Veri ile Baş Etmek

Şu anda toplayabildiğimiz ve depolayabildiğimiz tonlarca veriyi analiz etme gücümüz karşımıza bir engel olarak çıkabilir.

Yüzlercemiz büyük verideki paterni
(örüntü) analiz etsek bile, verinin
hacmi kapasitemizi aşar.

Bu durum yapay zekayla beraber değişti.
Yapay zeka sistemleri, daha fazla veri
verildikçe daha akıllı hale geldiğinden,
zaman içinde paternleri ve anormallikleri
tespit etmek için çok uygunlardır.

Yapay zeka, büyük ve karmaşık veri kümeleriyle daha önce hiç görmediğimiz
şekillerde baş etmemize yardımcı olur.

Ve geleneksel algoritmalar, esnek
olmadıkları veya yeni verilerle yeni yollar öğrenemedikleri için her seferinde
aynı mantığı kullanmaya mahkumdurlar.

Yorucu ve uğraştırıcı da olsa verileri analiz
edebilsek bile, işi bizim için yapan kurallara
dayalı yapay zeka sistemleri (uzman sistemler)
kullanabiliriz.

www.weneedtotalk.ai
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Verimlilik (Daha hızlı ve daha doğru)

30

Çoğu durumda, yapay zeka bizden daha
hızlı ve daha doğrudur. Bir örneğe
bakalım*.

Yasal bir platform, eğitimli bir yapay zekaya karşı 20 deneyimli avukat
arasında bir yarışma düzenledi.

Bu sözleşme çok önemli
şeylerle ilgili çeşitli
hükümler içerir.

Yarışmacılar, 4 saat içinde 5 yasal
sözleşmeyi incelemek ve 30 yasal sorunu
tespit etmek zorundaydı.

İnsanlar ortalama olarak %85, yapay
zeka ise % 95 doğruluk oranına ulaştı.
İnsanların görevi tamamlaması 92 dakika
sürdü, yapay zekanın… 26 saniye.
*

Her sorunu ne kadar doğru tanımladıklarına
göre puanlandılar. Kim kazandı?

Deneyde yapay zekaya karşı yarışan avukatlar, verilen görevlerin, avukatların her
gün yaptıkları işlere çok benzediğini söylediler.

https://legal-revolution.com/de/the-legal-revolutionary/itk/artificial-intelligence-vs-human-in-the-legalprofession
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Bilişsel Önyargılar

Evrim, beyinlerimizi akılcı kararlar alacak veya mükemmel teşhislerde bulunacak
şekilde optimize etmedi.

Bunun yerine, kendi özel ortamımıza „uygunluk“ için çabalarız; oldukça hızlı ve
genellikle tatmin edici bir şekilde.

Beyin gücümüz biyolojik olarak sınırlıdır;
bu nedenle sezgisel yöntemlerle
çalışıyoruz, içgüdülerimize güveniyoruz
veya yanlış bilgileri depolayıp topluyoruz.

Buna bilişsel önyargı denir ve hepimiz
birçoğunu bir dereceye kadar paylaşıyoruz.

Ve çarpıklıklarımızın büyük ölçekli
sonuçları olmasına bu neden olur.
Gelişigüzel olsalardı, hiçbir etkileri
olmazdı.

Akıllıca kullanıldığında, yapay zeka
aslında teşhislerimizi ve kararlarımızı
iyileştirmemizde bize yardımcı olabilir.

www.weneedtotalk.ai
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Yaratıcılık
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Özel
teşekkürler:
Sevgili yapay
zeka. Sensiz
bunu yapmaya
asla zaman
bulamazdım...

Yapay zeka, aptalca ve sıkıcı işlere harcanan zamandan yaratıcılık için tasarruf
etmenizi sağlayabilir. Ama daha fazlasını
da yapabilir.

Yapay zeka fotoğraflarımıza ön sıralama
yaptığında, ebeveynlerimize hediye olarak
çocuklarımızın fotoğraflarının olduğu bir
fotoğraf takvimi (28 farklı seçenekle)
hazırlamak daha kolay.

Pop Art

Bana sorma,
ben sadece
genel bir
transferim.

Barock

Yapay zeka, gelecek vadeden ev müziklerinden oluşan bir çalma listesi
oluşturduğunda, bir sonraki DJ setimize
ilham verebilir.

Ne düşünüyorsun?

Veri derleyip kodlayarak doğrudan yapay
zeka ile de yaratıcı olabiliriz. Ancak yapay zeka muhakeme edemez.

Bu nasıl?
Mükemmel!
Bekle bir
dakika, bunu
neden yapıyoruz?

Ve neden
takdiri her
zaman sen
alıyorsun?

Muhakeme etmek sahip olduğumuz bir yetenektir. Ve kullanmayı severiz. Bu, yapay
zeka ve insani bir ince ayarın bir arada
harika şeyler başarabileceği bir noktadır.
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İnsanların sanat yaratma sürecindeki rolü
küçülürse, yapay zeka geleneksel sanat
kavramlarını daha çok sorgular.

İlişki

Çoğu doktor insanları iyileştirmek
amacıyla onlarla ilişki kurmak için
doktor olmuştur.

Ve de geçmiş deneyimlerle bağlantılı,
hataya açıktır bilgileri.
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Günümüzde genellikle yüksek maaş alan
muhasebeciler gibi davranıyorlar: veri
toplamak, dağıtmak, ilaç yazmak, dozları
ayarlamak, testler yaptırmak.

Ancak, farklı kaynaklardan gelen kaotik
verileri analiz etmekle mücadele eden doktorlarla ilişki kuramıyoruz. Ve onlar da
bizimle kuramıyorlar.

Dr. Med.
Bölgenizdeki hava kirliliği
artıyor. Bugün astım
ilacınıza daha yüksek dozda
ihtiyacınız olabilir!

Yapay zeka, proaktif, kişiye özel stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilir.

Doktorlarımız bizi daha iyi tanıyabilir,
bize daha çok zaman ayırabilir,
hastalığımızın bize özel etkisinin ne
olduğunu anlayabilir ve tedavi edebilir.

www.weneedtotalk.ai

Yeni Fırsatlar
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Yapay zeka büyüleyici yeni fırsatlar sunar. Örneğin, robotları tek bir satırı
programlamadan eğitmek.

Bir görev veya konum her değiştiğinde,
robotun yazılımının yeniden
programlanması gerekir. Bu da zaman
alıcı, pahalı ve zordur.

Yapay zeka sayesinde artık robotlara ya
robotla birlikte ya da sensör donanımlı
ceketler ve eldivenler kullanarak hareket
etmeyi öğretebiliriz.

www.weneedtotalk.ai

Günümüzde robotlar karmaşık görevleri çözüyor- ancak bazılarını. Herhangi
bir zamanda robotumuzun nerede olması
gerektiğini önceden biliriz.

Deneyimli programcılar bile, zor veya
öngörülemez hareketlerin adımlarını sözlü
ifade edemezler.

Karmaşık bir yazılım olmadan, kaydedilen örnek hareketlerden otomatik komut
dosyaları oluşturulabilir ve optimize edilebilir. Fantastik!

Kapsama Alanı
bazı taşların
eksik olduğu
bir duvar

Yapay zeka aynı zamanda engelleri ortadan kaldırarak kapsamı genişletir ve
refahımızın artmasına yardımcı olur.

Yapay zeka bize okur, etrafımızdaki
dünyayı tanımlar ve „görmemize“
yardımcı olur. Konuşmayı yazılı metne
çeviren yapay zeka ayrıca „duymamıza“
da yardımcı olur.

Hey dostum!

Yapay zeka, yazmamıza (kelimelerle)
yardımcı olur veya bizimle konuşur. Kaç
yaşında olursak olalım, sanal asistanları
kullanmayı seviyoruz çünkü öğrenmesi çok
kolay.

Yapay zeka, sınıfta bireysel zorlukları
belirleyebilir ve kişiye özel yaklaşımlar
sunabilir.

Akıllı ev aletleri, evin her yerinde
işleri kolayca halletmemize yardımcı olur.

Yapay zeka sanal hemşireleri ve terapistleri, 24 saat destek veya utandığımız
zaman konuşabileceğimiz birini sunar.

www.weneedtotalk.ai
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Konfor
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Yapay zeka, konfor isteğimizi tatmin eder
ve destekler.

Yemek yemek, çalışmak, sohbet etmek, film
izlemek ya da müzik dinlemek için kanepeden kalkmak zorunda olmamak çok caziptir…

Neredeyse tüketim, iletişim veya bilgi
ihtiyaçlarımıza verilen tüm cevaplar, sadece
bir tık veya bir uygulama uzaklığındadır.
Çoğu zaman yapay zeka buna dahildir.

Yapay zeka öncesinde kalmış mağazalar, yerel
ulaşım sistemleri, restoranlar, kütüphaneler
veya doktorlar bu yeni kolaylıklara adapte
olmalılar.

AVM_taslak.pdf

Ağırlıklı olarak analog sistemler sunan
tüm kurumlar büyük bir değişim sürecinden
geçiyor. Bunu yapmaya değebilir.

www.weneedtotalk.ai

Özellikle bu yerler bir araya gelip fikir
alışverişinde bulunabileceğimiz sosyal yerlerdir. Yavaşlayabileceğimiz yerler. Zaman
öldürebileceğimiz yerler.

Riskler

www.weneedtotalk.ai

Gözetleme
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39,12

1,46

55°

sin 0,2

1,58

Yapay zeka, insanları takip etmeyi çok
daha kolaylaştırır. Sadece sözlerimiz
veya yüz ifadelerimizi değil, tüketimimiz
veya ilgi alanlarımızla da.

log 37

Ama aynı zamanda hareket paternlerimizi
de. Her birimiz farklı hareket ediyoruz.
Hareket paterni benzersizdir.

kişi A
kişi B

kişi C

Zayıf radyo dalgaları duvarlara nüfuz edebilir, ancak vücudumuz onları yansıtır.
Bu verileri kullanarak, hareketlerimizi
tanımlamak için bir yapay zeka algoritması
oluşturulabilir.

Yani yapay zeka sadece nerede olduğumuzu
bilmez. Ayrıca ne yaptığımızı, ayakta
olduğumuzu veya oturup yemek yediğimizi
de ayırt edebilir.

Yapay zeka, hareket paternlerimizi küçük
figürlere çevirebilir. Yapay zeka uygulamaya konduktan sonra bizi bir duvarın
arkasından bile tanımlayabilir.

Gerçekten büyüye benziyor. Merhaba Harry
Potter! Ve merhaba, gözetleme.

www.weneedtotalk.ai
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Fikir Oluşturma ve Medya

Özel ve kamusal iletişim arasındaki
sınırlar bulanık. Kullanıcı tarafından
oluşturulan içerik zengin ancak
kutuplaştırılmış halde ve genellikle
kapalı platformlarda özelleştirilmiştir.

Yapay zeka, kamuoyu oluşumunu ve medyayı
etkiler. Kamusal alanımız parçalanmış durumda.

Örneğin sağcı aktivistler, sosyal medyada
ve nihayetinde kitle iletişim araçlarında
nefret ve sahte haberleri yaymak için yapay
zeka botlarını da kullanıyor.

Yeni oyuncular ve kaynaklar özel ilgi
alanlarını popüler ve görünür kılar ve
bu nedenle kitle iletişim araçları için
önemlidir.

TM

Daha iyi bir fikir oluşturmayı mümkün
kılmak ve mevcut yapay zeka araçlarından
yararlananları belirlemek için yapay zekayı
kullanabilir miyiz?*

Sosyal medya kullanıcıları,
kullanıcıların kişilik profillerine göre
siyasi organizasyonların yapay zeka ile
kişiselleştirilmiş içeriğini alır.
*

Joseph Weizenbaum‘a Krediler
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Gelecekteki İş Dünyası

Bilgisayarlar veya robotlar tarafından
yapılması için değiştirilme riski yüksek
olan işlerin payı önemli ölçüde artmıştır.*

… Yanı sıra sanatçılar, şefler veya
gazeteciler gibi yaratıcı işler veya
inşaat işçisi ya da şoför olarak mavi
yakalı işler.
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Bu, toplumun sosyal hiyerarşisinde ki her
türlü işi içerir. Avukatlar, sağlık görevlileri veya komisy-oncular gibi beyaz
yakalı işlerde çalışanlar…

Yapay zeka, tekrarlayan görevleri yaparken bizi geride bırakabilir. Ucuz, güçlü,
hızlı, kolay.

2

8

livehack

#1
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Önemsiz olmayan, yeni durumları anlamada, ilişkiler kurmada, bağlam ve anlam yaratmada daha iyiyiz. Kişiye özel
çözümler.

Bize yapay zeka ortakları olarak ihtiyaç
var: çalışan, denetleyen, onaran algoritmalar geliştirmek. Bi-zi yapay zeka ile
birleştiriyor.

*

https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en

www.weneedtotalk.ai
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Veri Güvenliği ve Emniyeti*

Yapay zeka sağlayıcılarına duyduğumuz körü
körüne güvenimiz yersiz. Hepimiz, dolaylı
veya açık bir şekilde geride bırakmaya
zorlandığımız veri miktarının çok büyük
olduğunu biliyoruz.

gelen

Yapay zeka tonlarca veriye ihtiyaç
duyduğundan, veri güvenliğimizi ve verilerimizin korunmasını iyileştirmemiz gerekiyor.Şöyle başlayan geniş bir kampanya
mesela;

13

taslak
gönderilen
gereksiz
veri mektuplari

5
14.0285

Tüm şirketlerin ve yetkililerin hakkımızda
hangi verileri sakladıklarını, bunları
nasıl görüntüleye-bileceğimizi, düzeltebileceğimizi ve silebileceğimizi bize bildirme yükümlülüğü olan „veri mektubu“; **

Sistem operatörlerinin veri çıkışları için
cezalar ve buna bağlı cihazların güvenlik
sistemleri güncellemelerinin sıklığını beyan
etme yükümlülüğü (teşvikler);

kodlama
öğren
Güvenli IT‘ye kalıcı devlet yatırımı,
örneğin; güvenli programlama dillerinde yazılan ve güncelle-nen açık kaynak
bileşenleri;
*

Chaos Computer Club‘a (CCC) Krediler
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Ayrıca, dijital sistemlerin etik kullanımı
konusunda; güvenli programlama ve eğitim,
danışma ve şikayet hizmetleri ile ilgili
yaygın olarak eğitim düzenlenmesi.
**

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin burada çok iyi
bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz.

Enerji Tüketimi

analiz et...

Aslında yapay zeka, akıllı algoritmaların
yardımıyla karmaşık veri analizi, tahmin
ve süreç opti-mizasyonu yoluyla enerji
tüketimimizi optimize edebilir.

DeepL gibi yapay zeka destekli çeviri
hizmetleri saniyede 5,1 katrilyon işlem
gerçekleştirebilir. An-cak bu, büyük
miktarda bilgi işlem gücü ve verisi
anlamına gelir.

save
Save energy
Rettet the planet
Rettet my business model
Rettet the children
En endişe verici tahminlerden birine göre,
veri merkezleri 2030 yılına kadar dünyanın
enerjisinin yüzde sekizini tüketecek.
Büyük internet şirketleri yenilenebilir
enerjilere güveniyor.

Ancak yapay zeka için geleneksel donanım
geliştirilmedi, bu nedenle yapay zekanın
beynimizden çok daha fazla işlem gücüne
ve enerjiye ihtiyacı var.

Bugün veri merkezleri, İran gibi bazı
ülkelerden daha fazla enerji tüketiyor.
2018‘de dünya çapında yılda 33 zettabayt
dijital veri vardı. 2025 yılına kadar 175
olacak.

A+++
A++
A+
A
B
C
D

Kısacası, beynimiz enerji açısından en iyi
bilgisayarlarımızdan çok daha verimli - ve
gerçekten hala nedenini anlamıyoruz.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y oder https://www.datanami.com/2018/11/27/global-datasphere-to-hit-175-zettabytes-by-2025-idc-says/

www.weneedtotalk.ai

43

Görünüm
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Genel İnsan Makine Zekası*

Özel hayatımızda, çoğunlukla akıllı
telefonlarımız aracılığıyla yapay zeka
ile etkileşim kuruyoruz. Sayısız işlem
görmemiş uygulama için tescilli bir pazar
yeri (= platform ekonomisi).

Akıllı telefonda, yapay zekayı temel olarak eğlence (görüntü tanıma), iletişim
(dil ve çeviri) ve bilgi (ör. Google)
için kullanıyoruz.

Bizden habersiz olarak, yapay zeka performans ve pil ömrünü de iyileştiriyor.
Ve bizi, yani kullanıcılarını analiz
ediyor.

Şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon daha
iyi fikirler üretmemize veya bilgileri
yorumlamamıza yardımcı olamadı. Bunun için
de bir arayüz yok.

Üzgünüm, bu konuda size
yardımcı olamam. Ama şu
kayak yapan ördek resmine
bakın. Komik değil mi?

Geliştirme bütçeleri, satın alma sayılarına göre belirlenir. Buna karşılık,
satın alma kararımız eğlence ve iletişim
değerlerine ve cihazın tasarımına
dayanmaktadır.

Ama bizi daha yaratıcı, daha zeki yapan
bir akıllı telefon da geliştiremez miydik? Bizim gibi anlayan? Ger-çekten bizi
zenginleştirir mi?
*

Georg Lambert‘e Krediler
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5.389
7+856
38/82
937

61.93601*
2.3916+90
/029.11

2.1937-57392+7493.
37483396*3637482.9
02/290383628-1743.
39272893*4839

Yapay zekaya kadın katkısı, özellikle
olası kullanım aralığını genişletmek için
çoğunlukla hafife alınmaktadır.

28.197-46382*
748%462.3729

Feminizm

46

Aslında, ilk bilgisayarlar kadındı:
Dünyanın ilk bilgi ağında ki hesaplamaları yaptılar.

açık
kapalı

Korktuğumuz şey, yapay zeka dünyasının
egemenliği değildir. Akıllı varlıklar
„yaratmak“ isteyen yapay zeka
araştırmalarında (sonunda!) homojenlik
ve egosantriklik konusunda endişeliyiz.

„Kadın“ hizmet robotlarının „ateşli“ ve
itaatkar olduğu bir yapay zeka dünyasında
çocuklar kadınlara saygı ve haysiyetle
davranmayı nasıl öğrenebilirler?

Hizmet meslekleri değiştirilenlerin
çoğu zaten dezavantajlı bir gruba ait:
azınlık kadınlarına.

Yapay zekanın geliştirilmesinde ve
kullanılmasında (farklı!) kadınlara
ihtiyacımız var. Aksi takdirde sadece ataerkil yapıları yeniden üretiyor olacağız.

www.weneedtotalk.ai

Dijital Kapitalizm*

Algoritmalar her zaman modern kapitalist
toplumların ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Örneğin Max Weber, yargıcı, belirli
vakaları (verileri) bir algoritmaya, yani
yasaya göre işleyen bir otomat olarak
hayal eder.

Dijital kapitalizm, yapay zekanın
büyüdüğü topraktır. Ana paradigma üretim ve satış yerine - veri-lerin
toplanması ve kullanılmasıdır.
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Nesnellik fikri, genel soyut kurallar,
nicelleştirme, kişiliksizleşme ve eşitlik
kavramı modernitenin özellikleridir.

Marx‘ın işçileri, kapitalist çalışma sürecinin ruhani olanaklarına yabancılaşmış
makinelerin uzantılarıdır.

Yapay zeka bugün bizim için büyük ölçüde
anlaşılmaz olduğundan, onu bir kamu hizmeti
olarak düzenlemeli ve şekillendirmeli aynı zamanda yapay zeka üzerindeki her şeye gücü yeten birkaç dijital şirketten geri çekmeliyiz.

*

Timo Daum‘a Krediler
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Hesap verebilirlik, sorumluluk, şeffaﬂık*

Bunu yapmak için çoğumuzun katılımına
ve bağlılığına ihtiyaç var. Bu üç eşit
alanda; eğitim, düzenleme ve farkındalık
anlamına gelir:

Yapay zekayı bizim için güvenli, yararlı
ve adil hale getirmeliyiz, tüm dünyada bu
bizim için giderek daha açık hale geliyor

Hesap verebilirlik, yapay zekanın
algoritmalarının sonuçlarından sorumlu
olması gerektiği anlamına gelir.

Bu, yapay zekaya değerlerimizle çerçeve
oluşturma sorumluluğumuzu da içerir.

Şeffaflık, yapay zeka algoritmalarını ve
sonuçlarını tanımlayabilmek, kontrol edebilmek ve yeniden üretebilmek aynı zamanda adil bir şekilde kullanılan verileri
yönetebilmek anlamına gelir.

Fakat kendimizi kandırmamalıyız: bu yapay
zeka sanatı için yeni ve daha iddialı bir
yönetim biçimi-ne ihtiyacımız var.
Virginia Dignum ve ART konseptine teşekkürler: Hesap Verebilirlik, Sorumluluk, Şeffaflık

*
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Rakamlardan korkmamak

Yapay zekanın hayatlarımızı nasıl
iyileştirebileceğini anlamak için gerçek
bir devrim önerelim:

Çoğumuzun beyni, sayıları okuduğumuzda,
onlar hakkında düşündüğümüzde veya onlar hakkında konuştuğumuzda „acı“ sinyali
verir.

Bireysel matematik biyografilerimizde
yaşadığımız toplumsal utancı iyileştirelim.

Bu sadece hayatımızı daha gri yapmakla kalmaz. Örneğin Null, MCMVIII yerine
„1908“ (= 1 * 1000 + 9 * 100 + 0 * 10 + 8
* 1) yazmak için kullanabileceğimiz büyüleyici bir araçtır.

Olmak yada
olmamak...

Sıfır aynı zamanda günümüz bilgisayarları
ve dilleri için temel olan ikili kodun bir
parçasıdır. Bu nedenle yapay zeka için de
temeldir.

Geliştirilmiş
çoğumuz yapay
ve risklerini
tartışmalıyız

„matematiksel özsaygı“ ile,
zekanın günlük fırsatlarını
tar-tışabiliriz ve
da.
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Yapay Zeka ile Sosyal Ütopyalar
Sonuçta, bugün yapay zekanın ne
Skynet, ne de HAL9000, Wall-E
veya C3PO olduğu söylenebilir.
Bu teknolojiyi takdir ediyoruz,
ancak onu abartmak istemiyoruz.
300.000 yılı aşkın bir süre
önce mızraklarla avlanıyorken;
yaklaşık on yıldır yapay zekanın
yardımıyla bir sonraki şarkımızı
arıyoruz.
Son yıllarda özellikle makine
öğrenimi
alanında
devrim
niteliğinde
uygulamalar
geliştirildiği kesin. Bu bize
birçok yönden yardımcı oldu.
Ancak sözde “dar” yapay zekanın
bize yardımcı olduğu alanlar
her zaman çok spesifik ve tek
bir göreve yönelik. “Genel”
yapay zeka ise birden çok akıllı
işlevi
bir-leştirebilmeli
ve
kendini
geliştirebilmeliydi.
„Düşünmek“. „İstemek“.
Günümüzün sözde “dar” yapay
zekasının
hala
metodoloji,
teknoloji ve kaynak tüketimi
alanında çözmesi gereken problemleri var. Ama sözde “dar”
yapay zeka kullanımı ile bile,
hala ütopik yapay zekanın nasıl
görüneceğini merak etmeye devam
ediyoruz. Onu tam olarak ne için
kullanmak isteriz?
Teknik ilerleme, çoğu zaman
dünyayı daha adil bir yer hali-

ne getirme sözü verdi. Ancak
çoğumuza göre bu söz henüz
tutulmadı. Diğer şeyler olduğu
gibi kalırken, teknik çözümler
mevcut toplumsal adaletsizliğin
tamamen üstesinden gelemez. Küresel bir perspektiften bakarsak,
adaletsizlikler
te-melde bildiğimiz toplumların bir
parçasıdır.
Ancak yapay zeka da dahil olmak
üzere, teknik çözümlerin, bir
şekilde kendi içimizdeki ve
toplum-lardaki
değişiklikleri
başlatan ve etkileyen bir katalizör
işlevi
görebileceğine
inanıyoruz. Bir yapay zeka tüm
adaletsizlikleri çözemeyebilir,
ancak nasıl yaşamak istediğimize
dair
sorular
sormamızı
sağlayabilir.
Küçüklüğümüzden
beri, biz ve belki de siz, her
birimizin
doğumdan
itibaren
hemen hemen aynı ayrıcalıklara
ve fırsatlara sahip olduğu daha
iyi, daha adil ve daha dostane bir dünyada yaşamayı hayal
ettik. (Bu arada, ayrıcalıklı
doğduğumuzu
bilmeden
önce
çoğumuzun seçeceği şey buydu.
Geçmişe bakıldığında, aramızda
ayrıcalıklı olanlar genellikle
ayrıcalıkların mirasıdır.)
Yapay zeka, aramızda ayrıcalıklı
olmayanların
fırsatlarını
ve
kaynaklarını
artırabilir.
Bu
neye
benziyor
olabilir?
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Bazıları
zaten
yapay
zeka
destekli başvuru prosedürleri
ile ilk deneyimlerini kazanmaya başladı, ancak henüz tam
anlamıyla başarılı olamadılar.
Yapay zekanın burada yardımcı
olup olama-yacağı, eğitim verilerinin türüne bağlıdır: Yapay
zekanın ayrımcı verilere dayanarak öğrenmesine i-zin verirsek,
ayrımcı kararlar alınmaya devam
edilecektir. Bu da ayrıcalıklı
olmayanların
fırsatlarını
ve
kaynaklarını artırmayacak daha
da azaltacaktır.
Burada karşılaşılan zorluklardan bazıları, hassas verilerin
korunması ve güvenliği, teknik
veya insan hatalarından kaçınmak
için insan kontrolü, şeffaf
algoritmik kararlar, hesap verebilirlik ve insan
müdahalesi
olasılığıdır.
Ama bir adım daha ileri düşünelim.
Yapay
zeka,
ihtiyaçlarımızı
ifade etmemize ve onları müzakere masasına getirmemize nasıl
destek olabilir? İhtiyaçları,
maliyetleri, faydaları ölçmek
için -paraya al-ternatif- akıllı
bir ölçü birimi icat etmemiz gerekiyor mu? Dijital bir
platform bunları toplamak ve
değerlendirmek için doğru yer
olabilir mi?
Örneğin, bir şehir için bir
otoyol planlanacaksa, bir yapay
zeka şeffaf bir şekilde her
bir sakinin katılımını belgeleyebilir ve şehir için farklı
en uygun çözümleri önerebilir.
Şimdi küresel düşünün: Temiz
bir çevrenin sosyal maliyetlerinin ve faydalarının, bir
çatışmanın özel bir çözümünün veya sağlık hizmetlerindeki iyileştirmenin şeffaf bir
şekilde belgelendiği ve hepi-
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mize en büyük faydayı sağlayan
çözümlere
dönüştürüldüğü
bir
dünya hayal edin. Her nasılsa
önemsiz, ama belki siz sevgili
okuyucular ve kesinlikle biz
yazarlar, ayrıcalık dağıtımından
yararlananlar
olduğumuz
göz
önüne alındığında bu ayrıcalık
körlüğümüzün üstesinden gelmek
için büyük bir adım ve sosyal olarak so-rumlu davranmayı
öğrenmemizin bir yolu olabilir.
Yapay zeka, evde yaptığımız
görünmez işleri ve ticari olmayan yerlerde ücretsiz gönüllülük faaliyet-lerini veya bakım
işlerini şeffaf bir şekilde belgelemek ve ödüllendirmek için
kullanılabilir mi? Bu, cinsiyet
eşitliği yolunda atılmış gerçek bir adım olabilir. Ayrıca,
ilgili sosyal etkileri simüle etmek ve optimize etmek
için tüm anayasaların belirli
parçalarıyla oynayan bir yapay
zeka hayal edin. Yapay zeka
bize bazı yasal değişiklikler
yürürlüğe girmeden geleceğe dair
bir bakış verebilir. Ya da -mevcut
sosyal süreçlere bağlı olarakkendilerini adapte eden akışkan
anayasalar bile oluşturabilir.
Toplumların uzun vadeli refahı
için, ekonomik ve parti-politik
baskılara karşı tarafsız, özgür
düşünen gazeteciler tarafından
yürütülen bağımsız bir medyaya
sahip olmak esastır. Yapay zeka
burada da yardımcı olamaz mı?
Medya
kullanıcıları
olarak,
özel verilerimizin sosyal açıdan
anlamlı araştırma projeleri için,
örneğin şehirlerdeki ulaşım sistemlerimizi iyileştirmek için
kullanılmasına izin vere-biliriz. Karşılığında, medya ihtiyaç duyulan kaynakları ücretsiz olarak alacaktır. Bu, bir

yandan medyanın kaynaklarını,
güvenilirliğini
kullanan
şirketlerden almak yerine gerçek anlamda bağımsız haberciliği
garanti ederken, diğer yandan
pazarlama metinlerini editoryal başlık olarak satarak bunu
zayıflatabilir.
Dahası, yapay zeka öz imajımız
hakkında kafa karıştırıcı sorular
da
ortaya
çıkarabilir.
Gerçek görevler aracılığı ile
değil, daha çok insan zekasının
yanında tanınabilir bir zekanın
yeni varoluşuyla. Bu sa-dece bir
düşünce.
Henüz robotik ve gerçek otomasyon dalgasının potansiyelinden, bunun bize getirebileceği
yaşam süresinden ve kalitesinden, artık yapmak zorunda
kalmayacağımız pek çok yorucu
faaliyetten bah-setmedik; sosyal
medya kanallarında travmatik baş
kesme videolarını silen, düşük
maaşlı birçok insanı düşünün ...
Ayrıca, yapay zeka yardımıyla
ekonomik
sistemi
etkin
bir
şekilde planlama ve optimize etme
imkan-larından da henüz bahsetmedik. Esnek planlama için uygun
araçların bulunmaması nedeniyle
korkunç bir şekilde basarisiz
olan bazı iyi fikirlerden sonra, belki de tarihte ilk kez
insanların ve doğanın sömürülmesine dayanmayan bir ekonomi
kurmayı başarıyoruz.
Yoksa bu vizyon bizi ürkütücü
bir gözetim devleti yaratmaya
mı itiyor? Yetkililer neden her
zaman iyi niyetli olsun? Öyle
olduklarından nasıl emin olabiliriz?
Ayrıca ne cyborg‘lardan, ne de
aklımıza
gelmeyen
milyarlarca şeyden bahsetmedik. Burada
hiçbir şekilde ayrıntılı bir

ütopyamız yok. Ama ütopyalara
acilen ihtiyacımız var çünkü
onlar bize hangi yöne gitmemiz
gerektiğini gösteriyor. Ama bir
başlangıç yapıldı: Yapay zeka
bize nasıl yardımcı ola-bilir?
Nerede dikkatli olmalıyız?
Ne düşünüyorsun?
Sesinizin duyulmasına ve bakış
açınızın görülmesine izin verin.
Devam edecek…
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Exoskeleton Endüstri Derneği‘nin bilimsel
komite üyesidir.
2005 yılında, Berlin Freie Üniversitesi İktisat bölümünde, işgücü
piyasası reformunun mikro ekonometrik değerlendirmeleri üzerine yaptığı
doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra
deneysel işgücü piyasası ve alanında
araştırmacı ve danışman olarak, yenilik
araştırmalarında kıdemli veri stratejisti
olarak görev yapmıştır. „Konuşmalıyız,
AI“ ilk çizgi roman yayınıdır.

Lena Kadriye Ziyal Berlin‘de kollektif
olarak yönetilen içerik ve grafik tasarım
ajansı Infotext‘in bir parçasıdır. Kendisi tasarım konseptleri, infografikler,
ikonlar ve illüstrasyonlar yaratmaktadır.
Lena, Berlin-Weissensee University
of Arts (UdK) Kunsthochschule’de ve
İstanbul Marmara Üniversitesi’nde görsel
iletişim ve grafik sanatları eğitimi
almıştır.
Infotext’e katılmadan önce serbest grafik tasarımcı ve görsel sanatçı olarak
çalışmıştır.

Önümüzdeki 30 yıl içinde robotlar bizim için tüm tatsız işleri
yapacak mı? Yoksa itaatkâr köleler olmamız için bize boyun mu
eğdirecekler? Yapay Zekanın hayatımızı nasıl değiştireceğine dair
tar-tışmalar bu iki uç arasında yaşanıyor. Hiç şüphe yok ki değişim
dramatik olacak. Sanırım şimdi müd-ahale etmeye başlamanın tam
zamanı.
Yapay zeka hakkındaki bu öncü çizgi roman, sizi çığır açan
teknolojinin boyutları ve etkileri hakkın-da resimli bir yolculuğa
davet ediyor. Yapay zeka ile ilişkili önemli fırsatları ve riskleri
tartışan bu çalışma, konunun içerisindeki kişiler için yaratıcı
bir teşvik olmasının yanı sıra yeni başlayanlar için bilgi almaya
ve tartışmaya katılmaya davettir.
Ekonomi alanında doktora yapmış olan Julia Schneider, verileri
ve kodu karmaşık bulmacaları çözmek için araçlar olarak takdir
ediyor ve karmaşık hikayeleri anlatmak için bir araç olarak çizgi
romanları seviyor. Karşı yönden gelen sanatçı Lena Kadriye Ziyal,
karmaşıklığı çağrışımlarla şifrele-meyi seviyor ve bu sayede bakış
açısıyla bir temanın anlamını genişletiyor.
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