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Internetul va fi de nerecunoscut: expertii spun
ca va fi generat in totalitate de IA
Internetul viitorului ar putea fi scris de roboti, dar asta il va face mai bun sau
mai rau? Expertii de la Institutul de Studii Viitoare din Copenhaga (CIFS)
ridica intrebari despre continutul generat de inteligenta artificiala si despre
cum ar putea ajunge sa domine metaversul si alte locatii digitale, scrie
Playtech.ro.
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Expertul CIFS Timothy Shoup estimeaza ca aproape 99,9% din continutul internetului va fi
generat deAI pana in 2030, mai ales daca modele precum GPT-3 de la OpenAI vor obtine o
adoptare mai larga.
Pe masura ce capacitatile sale avanseaza, AI ar putea incepe sa genereze lumi online intregi – ca
sa nu mai vorbim de tot materialul online care este in prezent realizat in mare parte de oameni.

Internetul va fi dominat de inteligenta artificiala
„La inceputul acestui an, OpenAI a lansat DALL-E, care utilizeaza o versiune
GPT-3 cu 12 miliarde de parametri, pentru a interpreta intrarile in limbaj natural
si pentru a genera imagini corespunzatoare”, a scris Hvitved. „DALL-E poate crea

acum imagini cu obiecte realiste, precum si cu obiecte care nu exista in
realitate”.
Nu este in mod inerent un lucru rau pentru AI sa genereze continut web. in teorie, munca lor ar
putea construi lumi virtuale care sunt mai incluzive in jurul unor lucruri precum gen, rasa si
cultura. si programe precum Codex, despre care Hvitved spune ca ii ajuta pe programatorii
GitHub sa creeze pana la 30% din codul lor tastand doar intr-un limbaj uman simplu, ar putea
deschide noi taramuri creative pentru mult mai multi oameni.
Acest lucru ar necesita totusi o realiniere ampla a realitatii actuale a inteligentei artificiale, despre
care se stie in prezent ca reproduce partinirile creatorilor sai. si asta fara a intra in teama ca va
incepe sa umple web-ul cu cantitati nelimitate de dezinformare tintita.
Acestea fiind spuse, daca exista modalitati de a face internetul un loc mai bun, mai sigur, cu mai
putina munca, nu ne putem gandi la un motiv pentru a nu incerca un sistem bine reglementat si
echilibrat, care valorifica puterea avansata a AI.
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