
Kısa mesaj anlamına gelen SMS (Short Message Service), 
1992’de ilk defa gönderilmesinin ardından cep telefonu sa-
hibi herkesin kullandığı faydalı bir özellik hâline geldi. An-
cak gelişen teknolojiyle birlikte 160 karaktere sığmayacak 
mesajlar, fotoğraf, video gibi içerikler için yetersiz kalmaya 
başladı. Her ne kadar MMS gibi seçenekler kullanılsa da akıl-
lı telefonlarda bulunan anlık mesajlaşma uygulamalarının 
sunduğu özellikler karşısında bu çözümler yeterli olmadı. 
İnternetin olmadığı zamanlarda SMS işlevselliğini koruyor. 
İnternet olmadan da kolayca sohbet imkânı sunan bir me-
sajlaşma sistemi geliştirmek için yapılan çalışmalar sonun-
da RCS adı verilen bir standart geliştirildi. Rich Communi-
cation Services (Zengin İletişim Hizmetleri) ifadesinin kı-
saltması olan RCS, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videola-
rı desteklemenin yanında yazıyor, ulaştı ve okundu bilgisiy-
le birlikte daha iyi grup sohbeti gibi özellikler de sunuyor. 

Türkiye ve dünyadaki birçok telefon operatörünün destek-
lediği RCS için ek bir ücret talep edilip edilmeyeceği ope-
ratöre bırakılmış durumda. Android telefonlarda kullanıla-
bilen sistemi şimdilik iPhone desteklemiyor. Bu yıl itibariy-
le kullanımına başlanan RCS yaygınlaşır mı bilinmez ama 
siz yine de vakit varken son SMS’lerinizi atın.
_

http://bit.ly/bye-sms

Güle Güle SMS
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Tokyo’da hizmet vermeye başlayan bir kafede sadece ro-
bot garsonlar çalışıyor. Yapay zekânın ve robot teknolojisi-
nin geldiği nokta düşünüldüğünde sıradan karşılanabile-
cek bu kafeyi sıra dışı yapan özelliği robotların yapay zekâ 
olmadan çalışması. OriHime-D adı verilen 120 cm boyun-
daki robotlar, felçli insanlar tarafından kontrol ediliyor. 
Evinde veya hastanede bulunan tümüyle felçli bir hasta, 
görebileceği bir yere yerleştirilen ekran yardımıyla robo-
tun üzerinde bulunan kameradan alınan canlı görüntüyü 
izliyor ve sadece gözlerini kullanarak robota komut veri-
yor. Geliştirilen sistemle felçli hasta, robotu hareket etti-
rebiliyor, etrafa bakabiliyor, konuşabiliyor ve nesneleri tu-
tabiliyor. Üstelik robotları kontrol ederek uzaktan da olsa 
cafede çalışan bu kişilere asgari ücret üzerinden maaş da 
ödeniyor. Her ne kadar kullanılan teknoloji henüz çok ileri 
düzeyde olmasa da bu proje felçli insanları hayata bağla-
ma açısından hayli değerli. Umarız gelecekte bu gibi sos-
yal faydası yüksek projeler artar. 

Projeyi tanıtan bir videoyu izlemek için 
https://youtu.be/2AJ7jxgs_M8 adresini ziyaret edebilir 
ya da aşağıdaki kare kodu 
akıllı telefonunuza okutabilirsiniz.
_

http://bit.ly/robot-cafe

Gerçek Zekâlı Robot Cafe
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