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Kunstig intelligens – hvad er det, og hvad kommer det
mig ved?
Er kunstig intelligens også et komplekst begreb for dig? Det
var det i hvert fald for mig indtil for nylig. Jeg har nu fået det
hele sat på plads i min egen lille intelligens, efter jeg har læst
en bog, som min kone kom hjem med.
”Kampen om fremtiden” hedder bogen og den har undertitlen
”Forstå hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og
TEC, Ballerup
markeder”. Den er fra Gyldendal Business. Forfatteren
hedder
Thomas Terney, og han har i en årrække været ansat på
Novozymes og driver nu sin egen virksomhed, hvor nøgleordet er
digitalisering.
Jeg havde bogen liggende et stykke tid inden jeg åbnede den.
Jeg troede, at det var noget højtravende datateknik skrevet i et
uforståeligt sprog, og at den ville være ulæselig for mig med min
baggrund.
Men jeg blev overrasket, da jeg endelig åbnede bogen og
begyndte at bladre lidt rundt i den. Den er skrevet på et forståeligt
sprog uden alt for mange fancy fremmedord, og derfor er den let
læselig. Den starter med på simpel vis at forklare, hvad der
menes med kunstig intelligens, og den giver nogle eksempler på,
hvor du og jeg allerede møder det i vores hverdag.
Herfra bygger den op til betydningen for samfundet bl.a. politik,
udvikling, verdenssamfundet osv. samt interessant for vores
branche - industriel produktion - og hele tiden holdt i et nemt
forståeligt sprog.
Hvis du ikke allerede har købt julegave til dig selv, kan jeg
anbefale denne bog. Den kan købes f.eks. i Saxo netboghandel
til kr. 260.
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Danmarks travle bestyrelse til dette planlægningsmøde, som vi
ellers plejer at holde her sidst på det gamle år. Jeg forventer at
kunne melde det ud i midten eller slutningen af januar.

Glædelig Jul og Godt Nytår
ønsker PROFIBUS Danmark alle sine medlemmer og andre
interesserede læsere af dette Nyhedsbrev.
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