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Apakah Artificial Intellegent Akan Hilang
Juga dan Tergantikan oleh Teknologi Lain?

Oleh Adi Sumaryadi

Artificial Intellegent menjadi topik yang sangat hangat baru-baru ini, banyak yang
mencobanya, lalu pertanyaannya apakah suatu hari AI juga akan punah? Saya coba bertanya
kepada AI itu sendiri dan apa jawabannya?

Artificial Intellegent menjadi topik yang sangat hangat baru-baru ini, banyak yang mencobanya, lalu
pertanyaannya apakah suatu hari AI juga akan punah? Saya coba bertanya kepada AI itu sendiri dan
apa jawabannya?

Tidak ada yang bisa menjamin apakah teknologi AI akan terus berkembang atau akan digantikan
oleh teknologi lain di masa depan. AI telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam
beberapa tahun terakhir, dan banyak orang yang berpendapat bahwa AI akan terus menjadi salah
satu teknologi yang paling penting dan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Namun,
teknologi akan terus berkembang dan berubah, jadi tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan
terjadi di masa depan

Apa rencana AI dimasa depan?

AI telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak
orang yang berpendapat bahwa AI akan terus menjadi salah satu teknologi yang paling penting dan
berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Ada banyak rencana untuk menggunakan AI untuk
memecahkan berbagai masalah di berbagai bidang, termasuk:

Pembelajaran otomatis: AI dapat digunakan untuk menganalisis data yang sangat besar dan1.



2

mencari pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Ini dapat membantu dalam
pembelajaran mesin, di mana mesin dapat belajar tanpa diberi instruksi secara eksplisit.

Pengenalan wajah dan suara: AI dapat digunakan untuk mengenali wajah dan suara manusia2.
dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang di foto
atau video, atau untuk memverifikasi identitas seseorang melalui suara.

Robotika: AI dapat digunakan untuk membuat robot yang dapat melakukan berbagai tugas,3.
mulai dari membersihkan rumah hingga mengambil barang di toko.

Penerjemahan otomatis: AI dapat digunakan untuk menerjemahkan teks atau suara dari satu4.
bahasa ke bahasa lain dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Pemrosesan natural language: AI dapat digunakan untuk memahami dan memproses bahasa5.
alami manusia, yang memungkinkan komputer untuk "bertanya" dengan cara yang mirip
dengan cara manusia bertanya.

Ini hanya beberapa contoh tentang bagaimana AI dapat digunakan di masa depan. Tentu saja, masih
banyak rencana lain untuk menggunakan AI dalam berbagai bidang.
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