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VELIKANI – UMETNA INTELIGENCA

Umetna inteligenca 
postaja čustvena
Ni dvoma, da bi čustvena umetna 
inteligenca lahko bila uporabna, a se je 
vseeno treba vprašati, ali algoritmi res 
dojemajo človeška čustva.

TEHNOLOGIJA IN ŽIVLJENJE

Globoko ponarejena 
pornografija kroji 
življenje žensk
Izdelovanje globokih ponaredkov posnetkov 
golote katerekoli ženske je postalo preveč 
enostavno.
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DRUŽBA NADZORA

Družba nadzora je tu!
Prepoznavanje obrazov, strojno učenje, umetna 
inteligenca, samodejne kamere. V nekaterih 
državah je to že resničnost.

+ Intervju, Max Tegmark, MIT: če bomo ravnali  
pametno, bo umetna inteligenca najboljše,  
kar se je zgodilo človeštvu
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Ni druge: emodžiji  
so pomembni v poslu
Trajna zapuščina zadnjega leta bodo morda emodžiji, ki so si 
zaradi dela od doma utrli pot v pisni jezik.

Tesla neustavljivo 
prodira
Lansko leto bo v zgodovini Tesle zapisano z zlatimi črkami, saj je 
družba vztrajno kovala dobiček, vrednost njenih delnic pa je po-
norela, čeprav je prodaja v avtomobilski industriji zaradi covida 
19 na splošno upadla.
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VELIKANI




