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Sevgili İnnovalılar,
Bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve saygın bilim
insanlarının yaptıkları araştırmaların ortaya koyduğu yeni, güncel ve
ilginç bilgileri “Bir Arada” serimizde paylaşmaya devam ediyoruz.
Bilim ve Teknoloji Haberleri derlememizin üçüncü bölümünde,
Facebook’un zararlı davranışlarla mücadele etmek için geliştirdiği
botlara ve bir tişörtün kumaşına dokunan sensörlerin hayati belirtileri
nasıl izleyebildiğine dair iki gelişmeyi sizler için derledik.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Facebook’tan
zararlı insan davranışlarını
tespit eden yeni algoritma
Facebook, Web-Enabled Simulation (Web Destekli Simülasyon - WES) adını
verdiği yeni bir metot sayesinde, insanların bu platformda sergileyebilecekleri
zararlı davranışları, bunlar henüz gerçekleşmeden öngörebilmeyi hedefliyor.
Sistem, gerçek insanların bir sosyal medya platformundaki davranışlarını gerçekçi
bir biçimde öngörebilmek için binlerce, hatta milyonlarca sayıda bot kullanıyor. Bu
botlar; hem gerçek kullanıcıların sosyal medyadaki davranışları baz alınarak hem
de arama tabanlı yazılım mühendisliği, makine öğrenimi, programlama dilleri, çok
kullanıcılı sistemler, oyun yapay zekası ve programlama dilleri gibi çok sayıda
konuda yapılmış detaylı araştırmaların sonuçları incelenerek geliştiriliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Gerçek kullanıcılarla aynı platform altyapısını kullandığı için bu simülasyon,
botların tıpkı gerçek insanların o platformda sergilediği eylemler gibi eylemler
sergileyebilmesini sağlıyor. Botlar birbirlerine mesaj atabiliyor, arkadaşlık talebi
gönderebiliyor, paylaşımlarının altına yorum yazabiliyor ya da kendi paylaşımlarını
yapabiliyor. Ancak bu süreçte gerçek insanlarla herhangi bir iletişim kuramıyorlar.
Projenin nihai amacı, platformu kullanan gerçek insanların karşılaşabilecekleri
sorunları bu sorunlar henüz gerçekleşmeden önleyebilmek.
Platformun genel kullanıcılar için güvenli, kararlı ve yüksek performanslı olmasını
engelleyebilecek nitelikteki davranışlar önceden öngörülebileceği için bu tip
davranışların platform üzerinde sergilenmesinin önüne geçecek yapısal
düzenlemelere gidilebilecek. Örneğin simülasyondaki bazı botlar, diğer botların ya
da tüm sistemin güvenliğini tehdit edecek şekilde hareket ettiğinde, sistem bu
hareket kalıplarını inceleyerek gerçek insanlar için henüz bir güvenlik açığı
oluşmadan o potansiyel açığı giderebilecek.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Bir tişörtün
kumaşına
dokunan
sensörler
hayati
belirtileri
izleyebiliyor
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT)
araştırmacılar, elektronik sensörleri esnek
kumaşlara dahil etmenin yolunu geliştirdiler.
Böylece sıcaklık, solunum ve nabız gibi hayati
değerleri izleyen sensörlere sahip tişört ve başka
giysilerin üretiminin önü açıldı.
Aslında daha önce benzer bir biçimde hayati
değerleri takip edebilen ince kumaşlar
geliştirilmişti fakat bu kumaşların fazla hassas
olmaları, kullanım alanlarını kısıtlıyordu. Yeni gelişmenin ardından ise artık
sensörlerin içine dokunduğu kumaşlar, kullanıcıya özel dikilebilen ve makinede
yıkanabilen kıyafetlere dönüşecek. Bu yenilik de teknolojinin sadece hastane
giysileriyle sınırlı kalmamasını, spor salonunda giydiğimiz kıyafetlerden
astronotların özel giysilerine kadar geniş bir yelpazede hayati belirtilerin takibi
görevini giysilere emanet edebilmemizi sağlayacak.
Tişörtün spor salonunda egzersiz yapan insanlar üzerindeki ilk denemeleri başarılı
sonuçlar verdi. Araştırmacılar şimdi aynı teknolojiyle pantolon gibi farklı kıyafetler
de üretmek için kolları sıvamış durumda.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Söz konusu araştırmanın parçası olan Yrd. Doç. Canan Dağdeviren, yeni yöntemle
ilgili şöyle konuştu:
“Bizim yöntemimizde kumaşların elektriksel bir işlevi yok. Sadece sensörleri gündelik
hayatımızda üzerimizde rahatça taşıyabilmemizi sağlayan pasif bir unsur. Yola
çıkarken hedefimiz; sıcaklık, solumun ve nabız gibi değerleri herhangi bir bant ya da
sabitleme ekipmanı kullanmadan vücudun aynı noktasından ölçebilmekti.
Geliştirdiğimiz kıyafet dışarıdan normal bir tişört gibi görünüyor ama içine
baktığınızda teninize temas eden elektronik parçaları görebiliyorsunuz. Bu parçalar
tene temas edip baskı uygulayarak hayati değerlerin ölçümünü yapıyor. Bu teknoloji
sayesinde artık doktorumuzun muayenehanesine gitmek ya da onunla görüntülü bir
konuşma gerçekleştirmek zorunda kalmayacağız. Doktorlar da düzenli olarak
toplanan bu veriler sayesinde daha iyi değerlendirmeler yapıp daha doğru teşhisler
koyabileceklerdir.”

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

