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Az idő rövid története (6)
A Cambridge-i Egyetem az elméleti
fizika és csillagászat témakörében
meghirdetett tudományos szemináriumok
sorával köszönti világhírű munkatársát,
akit az emberek többsége az Idő
rövid története című
könyv szerzőjeként ismer. Stephen
Hawking Oxfordban szerezte első
diplomáját fizikából, majd Cambridge-ben
folytatta tanulmányait a csillagászat
témakörében. 20 évesen itt kapta meg
doktori címét. Gyógyíthatatlan idegbetegségben szenved, amely a mozgató
idegpályák sorvadását idézte elő. Mivel
egyetlen kezét képes csak mozgatni, és
beszédkészségét teljesen elvesztette,
egy tolószékhez erősített számítógéppel
vezérelt beszédszintetizátor segítségével
érintkezik környezetével. Tavaly jelent meg
Az univerzum dióhéjban című munkája,
amelyben úgy véli, az emberi faj nem
éli túl a következő ezer évet, egy másik
érdekes állítása arra figyelmeztet, hogy
az emberek csak génjeik feljavításával
őrizhetik meg a számítógépekkel szembeni
fölényüket. A csipek ugyanis egyre nagyobb
teljesítőképességgel bírnak, ezért fennáll
a veszélye annak, hogy a számítógépek olyan
mesterséges intelligenciára is képesek
lesznek, amellyel átvehetik a világ
feletti uralmat – – – – – – – –
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