Yuval Harari La Tel Aviv.
Care este viitorul nostru?
(Yuval Noah Harari despre puterea
datelor, inteligența artificială și viitorul
rasei umane)

Anderson Cooper: Ce efecte are acest lucru
asupra unei societăți? Cei bogați vor avea
acces, în timp ce alții nu.

Harari crede că am putea fi pe punctul de
a crea nu doar o nouă specie umană
îmbunătățită, ci un tip de ființă cu totul nou una mult mai inteligentă decât noi. Sună a
science-fiction, dar Yuval Noah Harari
spune că, de fapt, este mult mai periculos decât
atât.
Anderson Cooper: Ați spus: "Suntem una
dintre ultimele generații de Homo sapiens.
Într-un secol sau două, Pământul va fi dominat
de entități care sunt mai diferite de noi decât
suntem noi diferiți de cimpanzei".
Harari: Da.
Anderson: Ce naiba înseamnă asta?
Harari: Știți că în curând vom avea puterea de a
ne reproiecta corpurile și creierele, fie cu
ajutorul ingineriei genetice, fie prin conectarea
directă a creierelor la computere, fie prin
crearea unor entități complet non-organice, o
inteligență artificială care nu se bazează deloc
pe corpul organic și pe creierul organic. Iar
aceste tehnologii se dezvoltă cu o viteză
amețitoare.
Anderson: Dacă acest lucru este adevărat,
atunci se creează o cu totul altă specie.
Harari: Este ceva care este mult dincolo de o
altă specie.
Harari vorbește despre cursa pentru
dezvoltarea inteligenței artificiale, precum și
despre alte tehnologii, cum ar fi editarea
genelor - care ar putea într-o zi să le permită
părinților să creeze copii mai inteligenți sau
mai atrăgători, și interfețele creier-calculator
care ar putea duce la crearea de hibrizi ommașină.

Harari: Unul dintre pericole este că vom asista
în următoarele decenii la un proces de
inegalitate mai mare decât în orice altă
perioadă anterioară din istorie, pentru că
pentru prima dată va fi o inegalitate biologică
reală. Dacă noile tehnologii vor fi disponibile
doar pentru cei bogați sau doar pentru oamenii
dintr-o anumită țară, atunci Homo sapiens se
va împărți în diferite caste biologice, deoarece
aceștia au într-adevăr corpuri diferite și... și
abilități diferite.
Harari și-a petrecut ultimii ani ținând prelegeri
și scriind despre ceea ce ar putea urma pentru
omenire.
Davos în 2018: În generațiile
următoare vom învăța cum să construim
corpuri, creiere și minți.
Anderson:
Trageți semnale de alarmă cu
privire la tehnologie. Sunteți, de asemenea,
îmbrățișat de o mulțime de oameni din Silicon
Valley.

Harari: Le este un pic teamă de propria
putere. Că și-au dat seama de imensa influență
pe care o au asupra lumii, asupra cursului
evoluției, de fapt. Și cred că asta îi sperie cel
puțin pe unii dintre ei. Și acesta este un lucru
bun. Și acesta este motivul pentru care sunt
oarecum, într-o oarecare măsură, deschiși sa
asculte.
Anderson: Ați început ca profesor de istorie.
Cum vă numiți acum?
Harari: Sunt încă istoric. Dar cred că istoria
este studiul schimbării, nu doar studiul
trecutului. Dar acoperă și viitorul.
Harari și-a luat doctoratul în istorie la Oxford și
locuiește în Israel, unde trecutul este încă
foarte prezent. El ne-a dus la un sit arheologic
numit Tel Gezer.

Harari: Poate că cel mai mare lucru cu care ne
confruntăm este chiar un fel de divergență
evolutivă. Timp de milioane de ani, inteligența
și conștiința au mers împreună. Conștiința este
capacitatea de a simți lucruri, cum ar fi durerea
și plăcerea, dragostea și ura. Inteligența este
capacitatea de a rezolva probleme. Dar
computerele sau inteligența artificială nu au
conștiință. Ele au doar inteligență. Ele rezolvă
problemele într-un mod complet diferit de noi.
Acum, în science-fiction, se presupune adesea
că, pe măsură ce computerele vor deveni din ce
în ce mai inteligente, ele vor dobândi în mod
inevitabil și conștiință. Dar, de fapt, este... este
mult mai înspăimântător decât atât, într-un fel,
ele vor fi capabile să rezolve din ce în ce mai
multe probleme mai bine decât noi, fără a avea
vreo conștiință, vreun sentiment.
Anderson: Și vor avea putere asupra noastră?

Harari spune că astfel de orașe au fost posibile
doar pentru că, în urmă cu aproximativ 70.000
de ani, specia noastră - Homo sapiens - a
cunoscut o schimbare cognitivă care ne-a ajutat
să creăm limbajul, ceea ce ne-a permis apoi să
actionăm în grupuri mari și să îi împingem pe
neanderthalieni și toate celelalte specii umane
mai puțin ante spre dispariție.
Harari se teme că noi suntem acum cei
care riscăm să fim dominați, de către
inteligența artificială.

Harari: Deja dobândesc putere asupra noastră.
Unii creditori folosesc în mod obișnuit
algoritmi complecși de inteligență artificială
pentru a determina cine se califică pentru
împrumuturi, iar piețele financiare globale sunt
mișcate de deciziile luate de mașini care
analizează cantități uriașe de date în moduri pe
care nici măcar programatorii lor nu le înțeleg
întotdeauna.
Harari spune că țările și companiile care
controlează cele mai multe date vor fi în viitor
cele care vor controla lumea.
Harari: Astăzi, în lume, datele valorează mult
mai mult decât banii. În urmă cu zece ani, aveai
aceste mari corporații care plăteau miliarde și
miliarde pentru WhatsApp, pentru Instagram.
Iar oamenii se întrebau: "Sunt nebuni? De ce
plătesc miliarde pentru a obține această
aplicație care nu produce niciun ban?". Și
motivul? Pentru că producea date.
Anderson: Și datele sunt cheia?

Harari: Lumea este din ce în ce mai mult un
fel de împărțită în sfere de... de colectare de
date, de recoltare de date. În timpul Războiului
Rece, aveai Cortina de Fier. Acum avem Cortina
de silicon între SUA și China. Și unde se duc
datele? În California sau în Shenzhen, Shanghai
și Beijing?

permite, de asemenea, să creăm cel mai bun
sistem de sănătate din istorie. Întrebarea este
ce se mai face cu aceste date? Și cine le
supraveghează? Cine le reglementează?

Harari este îngrijorat că pandemia a deschis
ușa unor tipuri de colectare de date mai
intruzive, inclusiv date biometrice.
Anderson: Ce sunt datele biometrice?
Harari: Sunt date despre ceea ce se întâmplă
în interiorul corpului meu. Ce am văzut până
acum. Sunt corporații și guverne care
colectează date despre unde mergem, pe cine
întâlnim, ce filme vizionăm. Următoarea fază
este supravegherea care se va desfășura sub
pielea noastră.
Anderson: Port un, un fel de dispozitiv de
urmărire care îmi urmărește ritmul cardiac,
somnul. Nu știu unde se duc aceste informații.
Harari: Îl porți pe agentul KGB la încheietura
mâinii de bună voie.
Anderson: Și cred că îmi aduce beneficii.

Harari: Și îți va aduce beneficii. Adică, toată
chestia este că nu este doar o distopie. Este și
utopic. Adică, acest tip de date ne poate

La începutul acestui an, guvernul israelian a dat
datele de sănătate ale cetățenilor săi companiei
Pfizer pentru a obține acces prioritar la vaccinul
lor. Datele nu includeau identitatea fiecărui
cetățean în parte.
Anderson: Deci, pentru ce vrea Pfizer datele
tuturor israelienilor?
Harari: Pentru că, pentru a dezvolta noi
medicamente, noi tratamente, ai nevoie de
datele medicale.
Din ce în ce mai mult, aceasta este baza pentru
cercetarea medicală. Nu este totul rău.
Harari a fost criticat pentru că a subliniat
problemele fără să ofere soluții, dar are câteva
idei despre cum să limiteze utilizarea abuzivă a
datelor.
Harari: O regulă cheie este că, dacă obții datele
mele, acestea ar trebui să fie folosite pentru a
mă ajuta și nu pentru a mă manipula. O altă
regulă cheie, aceea că, ori de câte ori sporești
supravegherea indivizilor, ar trebui să sporești
simultan supravegherea corporațiilor și a
guvernelor și a oamenilor de la vârf. Iar al
treilea principiu este că, niciodată nu trebuie să

permiteți ca toate datele să fie concentrate întrun singur loc. Aceasta este rețeta pentru o
dictatură.

poate ști că este gay cu mult timp înainte doar
pe baza analizei tiparelor.
Anderson: Și, pe baza acestui lucru, poți să-ți
dai seama de orientarea sexuală a cuiva?
Harari: În totalitate. Și ce înseamnă dacă
trăiești în Iran sau dacă trăiești în Rusia sau
într-o altă țară homofobă, iar poliția știe că ești
homosexual chiar înainte ca tu să știi?
Anderson: Când oamenii se gândesc la date, se
gândesc la companii care află ce le place și ce
nu le place, dar datele despre care vorbiți
dumneavoastră sunt mult mai profunde de
atât?

Harari vorbind la The Future of Education:
Netflix ne spune la ce să ne uităm, iar Amazon
ne spune ce să cumpărăm. În cele din urmă, în
10, 20 sau 30 de ani, astfel de algoritmi ar
putea, de asemenea, să vă spună ce să studiați
la facultate, unde să lucrați, cu cine să vă
căsătoriți și chiar cu cine să votați.
Fără o reglementare mai mare, Harari crede că
riscăm să devenim ceea ce el numește "oameni
hackuiți".
Anderson: Ce înseamnă asta?
A pirata o ființă umană înseamnă a ajunge să
cunoști acea persoană mai bine decât se
cunoaște ea însăși. Și, pe baza acestui lucru, să
te manipuleze din ce în ce mai mult Acest
sistem exterior, are potențialul de a ține minte
totul. Tot ce ai făcut vreodată. Și să analizeze și
să găsească modele în aceste date și să obțină o
idee mult mai bună despre cine ești cu
adevărat. Am recunoscut că sunt homosexual
când aveam 21 de ani. Ar fi trebuit să fie
evident pentru mine de la 15 ani că sunt gay.
Dar ceva în minte a blocat acest lucru. Acum,
dacă vă gândiți la un adolescent din ziua de azi,
Facebook poate ști că este gay sau Amazon

Harari: De exemplu, gândiți-vă peste 20 de
ani când întregul istoric personal al fiecărui
jurnalist, al fiecărui judecător, al fiecărui
politician, al fiecărui ofițer militar va fi deținut
de cineva din Beijing sau din Washington?
Capacitatea ta de a-i manipula este ca niciodată
în istorie.
Harari locuiește lângă Tel Aviv împreună cu
soțul său, Itzik Yahav. Ei sunt împreună de
aproape 20 de ani. Yahav a fost cel care a citit
notele de curs ale lui Harari pentru un curs de
istorie și l-a convins să le transforme în prima
sa carte - "Sapiens".
Itzik Yahav: Am citit cursurile. Nu mă
puteam opri din vorbit despre ele. Pentru mine,
era clar că ar putea fi un bestseller uriaș.
Yahav este acum agentul lui Harari, iar
împreună au înființat o companie numită
Sapienship. Aceștia creează o expoziție
interactivă care îi va purta pe vizitatori prin
istoria evoluției umane și îi va provoca să se
gândească la viitorul omenirii.
De asemenea, Harari tocmai a publicat al doilea
episod al unui roman grafic bazat pe "Sapiens".

Și predă cursuri de etică și filozofie la
Universitatea Ebraică din Israel pentru
informaticieni și bioingineri.
Harari decide: Când oamenii scriu coduri, ei
remodelează politica, economia și etica, precum
și structura societății umane.
Anderson: Când mă gândesc la programatori și
ingineri, nu mă gândesc la filosofi și poeți.
Harari: Nu este cazul acum, dar ar trebui să fie
cazul, deoarece ei rezolvă din ce în ce mai mult
enigme filosofice și poetice. Dacă proiectezi, un
automobil autonom - deci mașina care se
conduce singură va trebui să ia decizii etice.
Cum ar fi, de exemplu, dacă brusc, un copil sare
în fața mașinii. Și singura modalitate de a... de
a... de a nu-l călca pe copil este să vireze în
stânga și să fie lovit de un camion. Iar
proprietarul care doarme pe bancheta din spate
ar putea fi ucis. Trebuie să-i spui algoritmului
ce trebuie să facă în această situație. Deci
trebuie să rezolvi de fapt întrebarea filosofică,
pe cine să omori.

unora dintre noile tehnologii. Harari spune că
așa cum au învățat Homo Sapiens să coopereze
între ei cu multe mii de ani în urmă, trebuie să
cooperăm acum. Acum, suntem în momentul
în care avem nevoie de cooperare globală. Nu
poți reglementa puterea explozivă a inteligenței
artificiale la nivel național. Nu încerc să
profețesc într-un fel ce se va întâmpla. Încerc să
avertizez oamenii cu privire la cele mai
periculoase posibilități, în speranța că vom face
ceva în prezent pentru a le preveni.

MIT Algoritm

© traducere SAGA Publishing
Organizația Națiunilor Unite a sugerat un
moratoriu asupra sistemelor de inteligență
artificială care amenință grav drepturile omului
până când se va ajunge la un acord asupra unor
garanții, iar consilierii președintelui Biden
propun ceea ce ei numesc o "declarație a
drepturilor" pentru a se proteja împotriva

Anderson Cooper, de la CNN, a colaborat la 60
Minutes din 2006. Reportajele sale excepționale
despre marile evenimente globale i-au adus lui
Cooper reputația de a fi unul dintre cei mai
importanți jurnaliști de televiziune.

https://www.cbsnews.com/news/yuval-noahharari-sapiens-60-minutes-2021-10-31/

Prof. Jean Eskenasy
Reacții :
Omul Harari este un istoric de excepție;
cunoaște atîtea lucruri (vechi și noi) că te
amețește; pur și simplu te bagă în cofă; din
păcate, cred că suferă de același sindrom că
servicile secrete americane la Pearl Harbor;
bogăția de informație îl împiedică să aibă o
viziune unitară asupra fenomenului; și face
greșeli puerile.
În esență, sunt de acord cu ce scrie.
Dar când e vorba de viitor (de acord, istoricul
nu este doar cel ce studiază trecutul; face și
proiecții în viitor), nu are o viziune coerentă,
clară, logică. E doar o opinie. Un fel de s.f.
Problema inteligenței artificiale este rezolvată
de scriitorii de sf de mult: roboții nu au voie să
producă rău oamenilor. Sub nici o formă. Nu
pot încalcă această lege. Trebuie transpusă în
practică. Nu doar pentru roboți, ci pentru toate
formele de gîndire artificială. Conștiința nu este
numai frumos/urât, suferință etc. Este și
sentimentul datoriei și respectării legilor. Iar
legile -lor, că și ale noastre- le scriem
noi. Desigur, dezvoltarea inteligenței artificiale
a luat-o înaintea legilor, în domeniu; se va face
corectură. Problema reală va fi proiectarea
genetică și posibilitatea branșării creierului la
forme superioare. Posibile, inițial, doar celor
bogați sau beizadelelor stabilor. E o problemă
etică ce nu va putea fi depășită. Omenirea este
în pragul unui pericol uriaș. (Vezi Spartă cu
(h)ilotii ei.) Dacă ne gîndim și la robotizarea tot
mai cuprinzătoare din economie...Vor fi clipe
grele pentru muritorii simpli. Qui vivra verra!
Mircea Munteanu Mongolu’
_______________________________
Ăsta e începutul sfârșitului rasei umane.
Inteligența artificială presupune lipsă spirit.
Probabil că va fi un subterfugiu pentru
generațiile care vin. Creația se va limita doar la
laborator.
MARIA SAVA

Dragă Adrian,
Te cunosc de foarte puțin timp, dar
suficient pentru a regreta că nu te cunosc de-o
viață. Sunt convins că nu va trece mult timp și
voi fi convins că te cunosc de-o viață. Interviul
lui Anderson cu Yuval este o capo- doperă. Voi
profita pentru a te ruga ca aceste cuvinte să mi
le publici în excepționala ta revistă, cu care mă
delectez.
Citind interviul lui Anderson cu Yuval
Harari m-am împotmolit la descrierea relației
inteligență
naturală-conștiință
față
de
inteligență artificială lipsită de conștiință. În
timp ce prima îmi dă posibilitatea când îți scriu
să știu că îi scriu lui Adrian Grauenfels, să știu
că scriu despre relația conștiință-inteligență, să
știu că scriu pe laptop, că sus vorbește soția
mea Rita cu grădinarul, și să știu că totdeauna
uit cum se scrie corect numele tău de familie.
Cea de-a doua inteligența artificială lipsită de
conștiință mă postează matematic în fața
laptopului, având în fața mea interviul
excepțional Anderson-Harari și mă obligă să
elaborez un algoritm cum va fi societatea
omenească în fața unui oversuperlaptop
acționând inconștient, deprivat de splendoarea
dualității brain-mind, de fericirea ființării lui
Dumnezeu și de bucuria de a te avea pe tine cu
mine când scriu aceste rânduri. Numai gândul
că Harari are dreptate și inteligența artificială îl
va realiza pe robotul HOMO SINECON cu viață
semi-eternă îmi provoacă fiori. După perioada
de cunoaștere (inteligență) - conștiință,
începerea perioadei ”cunoaștere pură - fără
conștiință” are avantaje pe care Harari le
menționează, prin comparație cu HOMO
SAPIENS, în domeniile manevrării datelor, în
special financiare și programatorii, care vor fi
rezolvate mult mai devreme și mai optimal. Mă
întreb însă care va fi demografia noului
purtător de inteligență artificială robotul
HOMO SINECON? Se va înmulți pe scară

industrială, cîți vor fi, ce nevoi va avea, cum vor
lucra, absența sentimentelor de iubire,
dragoste, ură, absența familiei și a nevoilor
sexuale, perpetuarea speciei HOMO SINECON
cum se va face. Oare algoritmii vor putea
răspunde
și
soluționa
toate
aceste
necunoscute? În caz contrar haosul se va
instaura asupra DATAISMULUI.
***
Dragă d-le Eskenasy,
Mă gândesc cum aș putea să răspund
unui mesaj atat de măgulitor? Noi inginerii
suntem între ciocanul și nicovală raționalului
vs. lumiile utopice care sunt atât de atractive
pentru că elimină mizerile și eșecurile inerente
procesului evolutiv. Chiar și în R&D, unde am
lucrat mulți ani, ne izbim de inerție, de
interese, și lipsa de intuiție creativă. Să punem
în gaj viziunile lui Jules Verne care a
anticipat televiziunea, călătoria spre luna,
radarul... Să observăm că mai toate profețiile
autorilor de literatură SF se împlinesc la nu
multe decenii după ce au fost concepute și
răspândite.
Trebuie
pomenit
marele
Stanislaw Lem care de prin 1960 anticipează
lumea roboților și populează planetă cu roboți
antropomorfi, semi-umani care comunică, au
"feelings": frici, tristețe, panica de a fi părăsiți...
demontați, nedoriți, etc. În afară de aspectele
filosofice și premonițiile futuriste ale lumii
roboților, Lem dezvoltă și relaționarea lor cu
oamenii rămași pe planetă care sunt cruzi, și
pentru distracție, vânează cu câini până la
anihilare, roboții liberi care sunt eroii nuvelei
"The Hunt" pe care am tradus-o cu mare
emoție și "milă " pentru roboți. Să ne amintim
că Asimov a scris legile de conviețuire om-robot
care protejează omul împotriva mașinii.
Nimeni nu s-a gândit la protecția robotului,
care este tratat ca un fel de sclav sofisticat, dar
lipsit de suflet. O altă poveste de pomină,
semnificativă discuției o datorăm fizicianului
rus Anatoly Dneprov, care prin anii 1950 a

scris romanul său SF: "Crabii mișună pe
insulă" în care ne povestea despre doi ingineri
care efectuează un experiment cibernetic pe o
insulă pustie. Un singur robot cu auto-replicare
(un „crab”) este eliberat și programat să
folosească materiile prime (metale) din insulă
pentru a construi alți roboți identici lui. În
curând, insula este populată de mulți crabi
roboți, similari cu tatăl. Dar crabii încep să
producă mutații. Unii sunt mai mari decât frații
lor și când materia primă se epuizează crabii
mai mari canibalizează fără milă roboții mai
mici pentru piesele de schimb necesare la a
construi noi roboți (și din ce în ce mai mari),
care să reziste vandalismului. Cum se încheie
acest experiment? Catastrofal, crabii robot se
înmulțesc exponențial pe întreaga insulă ca în
final, un ultim crab enorm distruge pe frații lui
mai mici pentru materialul necesar auto
construcției sale, și este văzut la mal,
adulmecand în zare metalul vaporului care vine
să cerceteze cum a evoluat experimentul.
Nuvela ridică întrebarea: selecția naturală ar
guverna creșterea și evoluția ființelor create
artificial?
Acum să vedem ce ne spune Harari.
El acceptă conceptul inteligenței artificiale care
practic este posibilă folosind o gama largă de
sensori, supercomputere, parallel processing, și
programe complexe plus o memoria colosală de
gen DNA organic. Ce vom obține? probabil o
mașină analitică care răspunde mai bine și mai
repede decât oamenii la multe probleme
existențialiste, statistice, etice sau juridice fiind
lipsită de interese, gelozii, ego sau ambiții care
ne marchează pe noi. Harari greșește cu
exemplul copilului care sare brusc în fața
automobilului, legile fizice nu pot fi schimbate,
copilul va fi lovit din cauza inerției, indiferent
de încercarea rapidă a robotului de a ocoli
ținta. Desigur roboții "inteligenți" pot face
treburi mai grele, neplăcute și chiar să se auto
întrețină cum ar fi auto - diagnoza unor
defecțiuni mecanice/electrice/optice inerente
oricărui sistem sofisticat. Legile entropiei

guvernează tot cosmosul deci robotul nostru
inteligent va avea nevoie de energie, de
adaptare la mediu, și de întreținere periodică
atât timp cât este un organism bazat pe materie
anorganică neînsuflețită. Ce facem însă cu
produsele hibride în care inteligența artificială
este conectată fizic, intim, unui organism viu?
Poate va veni o vreme în care vom putea
produce o simbioză între un organism care se
auto repară și se reproduce în mod natural
înzestrat cu un super creier ultra inteligent?
Apare problema realizării "marelui GAP"
dotarea creierului artificial cu atribute umane
decisive: intuiție, abstracție, extrapolare,
premoniție, creativitate, spontaneitate, umor,
fler, etc…
Cum se va stabili ierarhia între roboți și
oameni, de pildă relația robot copii... cine e
stăpânul?
Mă opresc aici pentru că subiectul este
inepuizabil. Dar părerea mea sinceră este că în
lumina crizei ecologice, vocile luate în
considerație ar trebui să îndemne la repararea
imediată a planetei cu fondurile imense care se
risipesc pentru înarmare sau la planul de a
călători și coloniza planeta Marte pentru cazul
în care Terra devine ireversibil nelocuibilă.
Cu amiciție, AG

