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Muskova hiša  
iz gigakart 
ustanovitelja podjetij tesla, solarCity in 
spaceX zasluženo občudujejo zaradi njegove 
tehnološke daljnovidnosti. Kljub temu se 
porajajo dvomi, ali ni njegov najnovejši 
poslovni načrt vendarle preveč drzen?

noVe tehnologije

Avto popravki
govorimo o samovozečih avtomobilih, o 
dveh tonah jekla in moči, ki lahko treščita 
v ljudi in poslopja. Prav gotovo ne moremo 
izdelovalcem dovoliti, da bi delali po svoje.
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FoKus

Umetna 
inteligenca
umetna inteligenca je doživela spremembo 
vzorcev in vstopila v obdobje, ki temelji na 
podatkih. nova ključna tehnologija je postala 
strojno učenje, njen jezik pa ni bil več jezik 
logike, temveč statistike.

 29  Umetna inteligenca napoveduje prihodnost
 30  Razmislek o umetni inteligenci
 34  Umetna inteligenca, reši nas pred nami samimi!
 36  Drugačen način razmišljanja
 39  Googlov DeepMind in fizika
 40  Kaj če nam uspe razviti umetno inteligenco,  

ki bo na ravni človeka?
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Ultrakondenzatorji
Če avtomobil z rezervoarjem bencina prepelje 500 kilometrov, bi z ustrezno 
težo kondenzatorjev premagal borih 16 metrov in nekaj centimetrov.

Če si tako velik kot mi, 
moraš biti osredotočen
Sundar Pichai je po dobrem letu dni na položaju direktorja Googla spremenil
svoj pogled na to, kaj je družba, kam je namenjena in kako uresničuje cilje.

noVe tehnologije

VeliKani


