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VeliKani – Masajoši son, softbanK

Najvplivnejša 
oseba  
v Silicijevi dolini 
Milijarder Masajoši son si je zamislil utopijo, 
v kateri bi vladala umetna inteligenca in bi 
stroji nadzorovali, kako živimo. Za to vizijo 
namenja na stotine milijard dolarjev. ste 
pripravljeni na življenje v svetu Masajošija 
sona?

tehnologija in žiVljenje

Čipni skok naprej 
Kitajska si je desetletja prizadevala za 
izgradnjo svoje panoge polprevodnikov, ki 
bi bila konkurenčna tujini. obdobje umetne 
inteligence ji utegne ponuditi nenadejano 
odskočno desko.
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foKus

Internet se je 
pokvaril
Digitalni koncerni danes veljajo za dejavnik, 
ki ogroža demokracijo, saj namesto da bi 
si prizadevali za splošno blaginjo, kopičijo 
bogastvo peščice. 

 15 Internet se je pokvaril
 18 Kako premagati Amazon (še preden  

dopolnite 29 let)
 21 Zakaj se je tako zalomilo?
 22 Zastonjkarji
 24 Zardevanje ob brskanju po lastnih  

podatkih na Facebooku
 26 Zaupate Facebooku, da bo pazil  

na vaše otroke?
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Čipni skok naprej
Napredne čipe trenutno izdelujejo predvsem v družbah v ZDA, 
Tajvanu, na Japonskem, v Južni Koreji in zahodni Evropi.

Najvplivnejša oseba  
v Silicijevi dolini
 »Yoda pravi, da poslušaj silo,« je Masajoši Son odgovoril novinarju, ki ga je 
vprašal, kako izbira naložbe.
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