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 מדבר מאסק אילון
 לנגן האפשרות על

 באמצעות בפסנתר
 לטפל המחשבה,

 מצב־רות בבעיות
 אפילו או ודיכאון,

 את לגרות סתם
 לנו ולגרום חושינו

 בלי עז טעם להרגיש
 הגוף את להאביס
ובשומנים בסוכרים

 המומחים "כל מציאותי? זה כמה עד
ושא הזוי, קצת נשמע שהרעיון מסכימים

 ומכשירים מתרחישים רחוקים מאוד נחנו
 חושב לא "אני פרידמן. אומר כאלה",
 שיקליד למוצר הקרובות בשנים שנגיע

באייפון". מחשבות

אכותיים7מ ים7שת
 ודוגן שצוקרברג אחרי ספורים ימים

 יזם־על חשף הבמה, על החזון את חשפו
 טכנולוגיות בתחום עתידני פרויקט נוסף

 ספיים־ חברת מנכ״ל מאסק, אילון המוח:
 רב־פע־ וטילים חלל כלי המייצרת איקס
 המכוניות יצרנית מנכ״ל גם שהוא מיים,

 ברעיונותיו ידוע טסלה, החשמליות
הדמיוניים. גבול על השאפתניים,

 חברת הוא מאסק של התורן המיזם
NeuraLink, שלנו המוח את למזג שרוצה 

 שתלים באמצעות מלאכותית, בינה עם
 במוח. שיושתלו מיוחדים מלאכותיים

לי מקווה הוא שנים ארבע בתוך
 שעוזרים מוח־מכונה, ממשקי צור

 לתקשר מוגבלויות עם לאנשים
 שנים 10־8 בתוך סביבתם. עם

 הטכנולוגיה את להביא מקווה הוא
 מדבר מאסק בריאים; לאנשים גם
באמצ בפסנתר לנגן אפשרות על

 מצב־רוח בבעיות לטפל המחשבה, עות
 את לגרות סתם אפילו או ודיכאון,

 להרגיש לנו ולגרום חושינו
 בלי ונפלא עז טעם

 את להאביס צורך
 בסוכרים עצמנו

בסופו ובשומנים.

"8 "בניין
 מוח ממשק של כאלה, יישומים מתי
 ולשוק הרחב לקהל גם יגיעו ומחשב,

 יקרה, כשזה אבל זמן. עוד ייקח הצרכני?
 של חזונו כמו לנו, יאפשר שהדבר ייתכן

באמצ מחשבותינו את לבטא צוקרברג,
 ובסמא־ במחשבים ולשלוט טקסט, עות

 צורך וללא המחשבה באמצעות רטפונים
ובמגע. בדיבור בעכבר, במקלדת,
 פייסבוק, של המיוחדת המחקר קבוצת

 פיתוח על מופקדת ״,8 ״בניין המכונה
 שאינם וסודיים, עתידניים פרויקטים

 החברה. של הנוכחית הפעילות בליבת
 לפני שנערכה פייסבוק, של F8 בוועידת

 עובדת עליו הפרויקט נחשף שבועיים,
 מוח־ ממשק בתחום אלה, בימים הקבוצה
 ומהנדסים, מדענים 60 מונה הצוות מחשב.

המו והאוניברסיטאות מהמכונים שהגיעו
 לחלוטין לשנות משימתם: בארה״ב. בילות

הטכנו עם מתקשרים אנו שבה הדרך את
 מנהלת לשעבר רוגן, רגינה שסביבנו. לוגיה

 של מיוחדים למחקרים (הסוכנות דרפ״א
 בראש העומדת האמריקאי), ההגנה משרד

 אם "מה הפרויקט. את הציגה הקבוצה,
 שלכם?" מהמוח ישירות להקליד יכולתם
בוועידה. הקהל את שאלה

 לא כי להבהיר, ממהרים בפייסבוק
 כלל בקריאת או למוח בפלישה מדובר

 בראש. לכם שמתרוצצות המחשבות
המי את לפענח הוא "הרעיון

 לשתף החלטתם שכבר לים
 אותן ששלחתם בכך

במוח הדיבור למרכז

 המערכת כלומר, שם. מסבירים שלכם",
 פעילות תזהה בפייסבוק עובדים שעליה

 שבו במוח, מסוים במיקום שמתרחשת
 "תחשבו לדיבור. מתורגמות המחשבות

תמו הרבה מצלמים אתם כך: זה על
 באופן מהן. כמה רק לשתף ובוחרים נות

בו ואתם מחשבות הרבה לכם יש דומה,
שם. הסבירו חלקן", את רק לשתף חרים

 מספר בתוך להגיע מבקשת פייסבוק
באמצ להקליד שיאפשר למצב שנים
בח בדקה. מילים 100כ־ המחשבה עות
 שתלים של אב־טיפוס על מדברים ברה

 המוצר אך למוח, שיוחדרו אלקטרוניים
 נוירולוגי" "כובע הוא המיועד המסחרי

 במוח. האותות את שיזהה פולשני, לא
 מצוינת דרך גם שזו מאמינים בפייסבוק

להש מוגבלויות בעלי לאנשים לאפשר
בטכנולוגיה. תמש

מהמוח ׳וסירות להקליד יכולתם אם מה ומאסק. רוגן צוקובוג, מימין:

 את להגדיל אפילו רוצה מאסק דבר, של
 שלנו, והשכליות הקוגניטיביות היכולות

יכו לנו תעניק שהטכנולוגיה טוען ואף
 לאדם מחשבות שליחת טלפתיות: לות

אחר.
 השקיע ג׳ונסון בריאן בשם נוסף יזם

 בשם בסטארט־אפ דולר מיליון 100
Kernel, לשפר דומים: רעיונות שמציג 

באמצ האנושיות והיכולות הבינה את
 שיאפשרו אלקטרוניים, מוח שתלי עות

למחשבים. שלנו המחשבות את לחבר
 להפוך יצליח הסיליקון עמק האם

 מצנן פרידמן ביוניים? לאנשי־על אותנו
 והבעיות "המכשולים ההתלהבות: את

 מסובך המוח מאוד. רבים הזה לחזון בדרך
 הסוף. עד אותו מבין לא והמדע מאוד
העיק המגבלה ובראשונה בראש אבל
 כיום שלנו היכולת חוסר היא בעיניי רית

המוח". אותות את מדויק באורח למדוד
 לעתיד להתנבא מוכן לא פרידמן

 הקרובות בשנים כי מהמר אך הרחוק,
 הללו בטכנולוגיות השימושים יתמקדו
 ספציפיים ובמקומות הרפואה בתחומי
לה ופרסום(למשל, שיווק כמו - אחרים

 "יש לפרסום). אנשים מגיבים כיצד בין
 ייקחו הם הסיליקון, לעמק כבוד הרבה לי

לפרי ויגיעו חכמים ואנשים כסף הרבה
 יכול שהוא חושב מאסק אילון דרך. צות

 לשפר אותנו לשכנע כדי בזה להשתמש
 שזה נראה הקוגניטיביות. יכולותינו את

 התלכדות - צועדים אנו שאליו הכיוון
 לכך תהיה יעבוד, זה אם ומכונה. אדם
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