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Un tema que porta molta polèmica avui en dia, és el nostre futur, relacionat
amb l’avenç tecnològic. Ja que si continuen avançant aquest tipus de
tecnologia podria ser que en un futur els humans ens creéssim a nosaltres
mateixos per ajudar, o directament realitzar les nostres tasques.
Per una part, estaria molt bé que les màquines i/o robots, ens ajudessin en el
nostre dia a dia. És a dir que ens facilitessin les tasques i les feines per tal de
no realitzar esforços i d’augmentar beneficis. És cert, que les màquines no han
de cobrar i que solen ser més eficaces que els humans, ja que estan
exclusivament fabricades per a una tasca determinada. Per altra banda, totes
aquestes màquines que creem per substituir-nos, bàsicament, també influeixen
en altres aspectes més negatius. Per exemple, cada màquina que veiem, està
substituint una persona o més les quals ocuparien un lloc de treball i cobrarien
un sou per la feina realitzada: el propietari de l’empresa s’estalvia despeses
però els treballadors necessitem aquests diners per viure, així que per una
banda ens faciliten la vida, i per l’altre ens deixen sense sous i salaris per
mantenir la família i fins i tot per viure.
Traient un altre tema, què passaria si aquesta situació i aquesta tecnologia,
anés més enllà? Perquè de moment només ocupen lloc de treball podríem dir
senzills, però si això evolucionés? Cada vegada més gent estaria a l’ atur, i si
arriben a fer robots amb les mateixes capacitats que les persones, on
quedaríem les persones?
De fet, jo no crec possible que els humans sapiguem controlar la situació, ja
que al cap i a la fi, tot se’ns envà de les mans. Un exemple seria el escalfament
global. Com estem destruint la nostra casa, el nostre planeta gràcies o per
desgràcia de les noves tecnologies que es descobreixen dia a dia. Ara, que ja
hi ha preocupacions, s’està intentant advertir a la gent del problema que tots
hem causat i ni som capaços de aturar-ho.
Si la tecnologia evoluciona més serem els primer beneficiats però també els
primers perjudicats, si es pogués tenir un control i mesurar l’efecte d’introduir
noves tecnologies a la població, es podria anar millor, però serem incapaços de
controlar-ho.
La meva opinió sobre aquest tema, és que no s’haurien d’aturar les
investigacions tecnològiques, però si que s’hauria d’ invertir més en els
problemes que ja tenim com l’exemple que he comentat de la contaminació
entre d’ altres i llavors pensar en els robots i les màquines, perquè si nosaltres
mateixos no som capaços de cuidar el nostre planeta, les màquines podran? I
sense planeta, no viuran ni animals, ni humans, ni avatars.


