
Wczesna Historia AI [Sztucznej Inteligencji] 

Istnieją silne powiązania między rozwojem komputerów a pojawienie się sztucznej inteligencji. Jednak, 

nasiona AI zostały wysiane na długo przed rozwojem nowoczesnych komputerów. Filozofowie, tacy jak 

Kartezjusz, traktowali zwierzęta w kategorii wydajności maszyn, a automaty były prekursorami 

humanoidalnych robotów z dzisiaj. Ale sztuczne istoty można prześledzić wstecz, do historii praskiego 

Golema, lub nawet dalej do greckich mitów , takich jak Galatea Pigmaliona. Najsilniejsze bezpośrednie  

korzenie prawdopodobnie pochodzą z pracy Mccullocha i Pittsa, którzy, w  1943  opisali matematyczne 

modele (zwane perceptronami) neuronów w mózgu (komórki mózgu) w oparciu o szczegółową analizę 

biologicznych oryginałów. Nie tylko wskazywali, w jaki sposób neurony albo zapalają się albo nie (są 

„włączone” lub „wyłączone”), działając w ten sposób  w trybie binarnego przełączania, ale również 

pokazali, jak takie neurony mogą się uczyć, a tym samym zmieniać swoje działanie w odniesieniu do 

czasu. Być może jednym z największych pionierów w tej dziedzinie był brytyjski naukowiec , Alan 

Turing. W latach 50-tych (na długo przed pojawieniem się komputerów), Turing napisał nowatorski 

artykuł, w którym próbował odpowiedzieć na pytanie :” Czy maszyna myśli?” .Aby  nawet zadanie tego 

pytanie , było w tamtym czasie rewolucyjne, ale także wymyślenie odpowiedniego testu (powszechnie 

znany jako Test Turinga), a podstawie którego można było odpowiedzieć na to prowokacyjne pytanie. 

Niedługo potem Marvin Minsky i Dean Edmonds zbudowali coś, co można określić jako pierwszy 

komputer AI, oparty  na sieciach neuronowych modeli Mccullocha i Pittsa. W tym samym czasie Claude 

Shannon rozważał możliwość gry w szachy komputerowe i rodzaj strategii potrzebnych  do podjęcia 

decyzji , który ruch należy wykonać. W 1956 roku  z inicjatywy Johna McCarthy’ego wraz z Minskim i 

Shannonem, naukowcy  zebrali się w Dartmouth College w USA , na pierwszym warsztacie 

poświęconym nowej dziedzinie – sztucznej inteligencji. To tam po raz pierwszy ułożono wiele 

późniejszych klasycznych podstaw przedmiotu 

Średni Wiek Rozwoju AI 

W latach sześćdziesiątych, najgłębszym wkładem w tę dziedzinę był prawdopodobnie Generalny 

Rozwiązywacz  Problemów Newella i Simona. Był to wielofunkcyjny program mający na celu symulację, 

przy użyciu komputera, niektórych metod rozwiązywania problemów ludzkich . Niestety zastosowana 

technika nie była szczególnie wydajna, a ze względu na czas i wymagania pamięciowe, aby  rozwiązać 

nawet stosunkowo proste problemy, projekt został porzucony. Innym znaczącym wkładem lat 60-tych 

był Lotfi Zadeh, który wprowadził ideę „rozmytych” zbiorów i systemów – co oznacza ,ze komputery  

nie musza działać w formacie jedynie binarnym, formacie logicznym ,ale mogą działać w sposób ludzki, 

„rozmyty” sposób.  Poza tymi przykładami, lata sześćdziesiąte były być może czasem pewnych 

lekkomyślnych twierdzeń dotyczących potencjału sztucznej inteligencji dla skopiowania a nawet 

odtworzenia całego działania ludzkiego mózgu w bardzo krótkim czasie. Obserwacja z perspektywy 

czasu polega na tym ,że próba stworzenia komputera działającego w dokładnie  w taki sam sposób jak 

ludzki mózg była jak próba stworzenia samolotu w ten sam sposób co ptaka. W tym drugim przypadku 

można było przegapić dobre cechy samolotu, a więc to ,że badania AI w tym czasie pomijały wiele zalet 

oferowanych przez komputery. Niestety (i dość zaskakująco) , niektóre z ograniczonego myślenia z lat 

sześćdziesiątych trwają nadal. Niektóre współczesne podręczniki (niektóre nawet pod pozorem 

nowoczesnej sztucznej inteligencji) nadal koncentrują się jedynie na klasycznym podejściu do prób 

używania komputera do kopiowania ludzkiej inteligencji, bez prawdziwego rozważania zakresu i 

ekscytujących możliwości różnych rodzajów sztucznej inteligencji – jeśli chodzi o maszyny inteligentne  

na swój sposób, a nie tylko kopiowaniu ludzkiej inteligencji. W tym okresie znaczny wysiłek włożono w 

sprawienie aby komputery rozumiały i nawiązywały konwersację w języku naturalnym , ludzkim ,a nie 

w bardziej bezpośrednim kodzie maszynowym. Częściowo wynikało to z pomysłów Turinga na 

inteligencję, ale także  częściowo z chęci komputerów do łatwiejszego komunikowania się ze światem 



rzeczywistym. Jednym z najlepszych anglojęzycznych programów komputerowych była ELIZA Jospeha 

Weisenbauma. Rzeczywiście , był to pierwszy z programów typu chatterbot.  Nawet na stosunkowo 

wczesnym etapie niektóre rozmowy były wystarczająco realistyczne, tak że  niektórzy  użytkownicy byli 

oszukiwani, myśląc ,że komunikują się z człowiekiem z nie z komputerem. W rzeczywistości ELIZA 

generalnie udzielała odpowiedzi lub po prostu powtarzała ,to co zostało powiedziano, po prostu 

zamieniając odpowiedź za pomocą kilku podstawowych zasad gramatyki. Okazało się jednak ,ze takie 

działanie zdaje się odpowiednio kopiować, w pewnym stopniu, niektóre działania konwersacyjne ludzi. 

Ciemne Wieki Badań Nad AI 

Po emocjach lat 60-tych, przy znacznym finansowaniu badań i stwierdzeniach dotyczących tego co 

wkrótce zostanie osiągnięte w zakresie AI replikującej inteligencję ludzką, lata siedemdziesiąte okazały 

się czymś co zawiodło i pod wieloma względami stanowiło Mroczne Wieki dla AI. Niektóre z bardziej 

optymistycznych wniosków z tal sześćdziesiątych podniosły oczekiwania na bardzo wysoki poziom, a 

kiedy obiecane rezultaty nie zostały zrealizowane, zniknęło wiele funduszy na badania nad sztuczną 

inteligencją. W tym samym czasie  pole sieci neuronowych – komputerów kopiujących neuronowe 

struktury mózgu  - zatrzymało się niema z dnia na dzień, z powodu zjadliwego ataku Marvina 

Misnkie’go i Seymoura Paperta na niezdolność perceptronów do generalizowania  w celu radzenia 

sobie z pewnego typu prostymi problemami. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę  z możliwości 

komputerów w latach 70-tych i dlatego programy AI były dość ograniczone w porównaniu z 

dzisiejszymi. Nawet najlepsze programy mogły sobie poradzić tylko z prostymi wersjami problemów, 

które miały rozwiązać; w rzeczywistości wszystkie programy w tamtym czasie były w pewnym sensie 

programami „zabawkowymi”. Badacze mieli bowiem do czynienia z kilkoma fundamentalnymi 

granicami, których nie można było pokonać zbyt późno. Główną  z nich była ograniczona moc 

obliczeniowa. Nie było nawet wystarczająco dużo szybkości lub pamięci dla naprawdę  użytecznych 

zadań – przykładem była maszyna języka naturalnego Rossa Quillana, która korzystał z całkowitego 

słownictwa 20 słów! Jednak , głównym problemem było to ,że zadania AI, takie jaki uzyskanie 

komputera do komunikacji w języku naturalnym lub zrozumienia treści obrazu w sposób podobny do 

ludzkiego, wymagały dużej ilości informacji i dużej mocy obliczeniowej, nawet do działania na bardzo 

niskim , ograniczonym poziomie. Generalnie, codzienne obiekty na obrazie mogą być trudne do 

odróżnienia przez komputery, a to co ludzie uważają za zdroworozsądkowe rozumowanie słów i 

obiektów zazwyczaj wymaga dużej ilości informacji podstawowych. Jeśli trudności techniczne, przed 

którymi stanęły lata 70-te, były niewystarczające, to pole stało się również akceptowalnym tematem 

zainteresowania filozofów. Na przykład John Searle ze swoim argumentem chińskiego pokoju, wykazał 

, że nie można powiedzieć, że komputer „nie rozumie” symboli z którymi się komunikuje. Dalej, 

argumentował, z tego powodu maszyna niekoniecznie musi być opisana jako „myśląca” – jak wcześniej  

postulował Turing – wyłącznie w kategoriach manipulacji symbolami. Chociaż wielu praktycznych 

badaczy po prostu zajęło się swoją pracą i uniknęło krytyki, kliku filozofów (takich jak Searle) wywarło 

silne wrażenie, że rzeczywiste osiągnięcia sztucznej inteligencji zawsze będą poważnie ograniczone.  

Minsky powiedział o tych ludziach: „Oni źle rozumują i powinni zostać zignorowani”. W rezultacie 

doszło do wielu konfliktów, które odsunęły rozwój techniczny, i do wielu filozoficznych argumentów 

,które (z perspektywy czasu) wielu uważa za fałszywy trop. Niemal w tym samym czasie John McCarthy 

uważał ,że to jak ludzki mózg działa  i  co ludzie robią nie  ma bezpośredniego znaczenia dla sztucznej 

inteligencji. Czuł ,ze naprawdę są potrzebne maszyny , które mogą rozwiązywać problemy – 

niekoniecznie komputery, które myślą dokładnie w taki sam sposób jak ludzie. Minsky  był krytyczny 

wobec tego, twierdząc ,że rozumienie obiektów i konwersacja aby były dobrze zrobione, wymagałoby 

od komputera myślenia jako osoby. I tak argumenty trwały dalej… 

Szansa Dla AI 



W latach 80-tych nastąpiło ożywienie w sztucznej inteligencji. Wynikało to z trzech czynników. Po 

pierwsze  , wielu badaczy podążało za przykładem McCarthy’ego i kontynuowało opracowywanie 

systemu sztucznej inteligencji z praktycznego punktu widzenia. Mówiąc prościej, po prostu się w tym 

uporali. W tym okresie nastąpił rozwój „systemów eksperckich”, które zaprojektowano tak by 

zajmowały się bardzo specyficzną dziedziną wiedzy – w ten sposób nieco unikając argumentów 

opartych na braku  „zdrowego rozsądku”. Chociaż początkowo były pilotowane w latach 70-tych , to w 

latach 80-tych takie systemy zaczęto wykorzystywać do faktycznych, praktycznych zastosowań w 

przemyśle. Po drugie, chociaż filozoficzne dyskusje (i argumenty) były kontynuowane, szczególnie w 

odniesieniu do tego czy maszyna mogłaby myśleć w taki sam sposób jak człowiek, zdawały się robić to 

w dużej mierze niezależnie od praktycznej pracy nad sztuczną inteligencją. Obie szkoły po prostu 

kontynuowały swoje własne działania, programiści AI realizowali praktyczne rozwiązania przemysłowe, 

niekoniecznie twierdząc, że komputery powinny lub mogły zachowywać się jak ludzie. Po trzecie, 

równoległy rozwój robotyki zaczął mieć znaczący wpływ na sztuczną inteligencję . Pod tym względem 

pojawił się nowy paradygmat  w przekonaniu ,że aby pokazać „prawdziwą” inteligencję, komputer musi 

mieć ciało ,aby postrzegać, poruszać się i przetrwać w świecie. Bez takich umiejętności argument brzmi, 

jak można oczekiwać, że komputer będzie zachowywał się w taki sam sposób jak człowiek? Bez tych 

umiejętności, jak komputer może mieć zdrowy rozsądek? Tak więc pojawienie się cybernetycznego 

wpływu na sztuczną inteligencję kładzie znacznie większy nacisk na budowanie sztucznej inteligencji 

od podstaw, podejście w rzeczywistości postulowane przez McCullocha i Pittsa. 

Do Teraz 

Zastosowanie przemysłowe sztucznej inteligencji wzrosło i zaczęto stosować je w ekspansywnych  

obszarach takich jak systemy finansowe czy wojsko. W tych obszarach wykazano ,że jest nie tylko 

zamiennikiem czynnika ludzkiego, ale również , w wielu przypadkach, jest w stanie osiągnąć o wiele 

lepsze wyniki. Zastosowanie sztucznej inteligencji w tych obszarach znacznie się rozszerzyły ponieważ 

firmy finansowe , które wcześnie zarabiały na doradzaniu klientom, teraz osiągają znacznie większe 

zyski dzięki rozwijaniu systemów sztucznej inteligencji, aby sprzedawać i obsługiwać swoich klientów.. 

Okres od początku lat 90-tych również osiągała różne kamienie milowe i osiągała cele. Na przykład w 

dniu 11 maja 1997 roku, Deep Bluse, stał się pierwszym szachowym systemem komputerowym, który 

pokonał ówczesnego mistrza świata, Garego Kasparowa. Z innej beczki, 14 marca 2002 roku Kevin 

Warwick jako pierwszy z powodzeniem połączył ludzki układ nerwowy bezpośrednio z komputerem, 

aby zrealizować nową , połączoną formę sztucznej inteligencji. 8 października 2005 roku ogłoszono ,że 

robot z Uniwersytetu Stanfoda wygrał DARPA Grand Challenge przejeżdżając 131 mil pustynną drogą. 

Tymczasem w 2009 roku, zespół Blue Brain Project ogłosił, że pomyślnie zasymulował części kory 

szczura. W większości przypadków takie sukcesy jak te, nie były w żadnym wypadku spowodowane 

nowo opracowaną technologią ale raczej przesuwaniem granic dostępnej technologii. W 

rzeczywistości Deep Blue, jako komputer, był ponad dziesięć milionów razy szybszy niż system 

komputerowy Ferrantiego, nauczony grać w szachy w 1951 roku. Trwający roczny, drastyczny wzrost 

mocy obliczeniowej odpowiadał, i został przewidziany przez tzw. prawo Moore’a. Prawi Moore’a 

wskazuje ,że prędkość i pojemność pamięci komputerów podwaja się co dwa lata. Oznacza to ,że 

wcześniejsze problemy napotykane przez systemy sztucznej inteligencji szybko zostaną pokonane 

dzięki czystej mocy obliczeniowej. Co ciekawe, co roku pojawia się twierdzenie ,że prawo Moore’a 

dobiegnie końca, z powodu czynników ograniczających, takich jak wielkość, ciepło, koszty itd. Jednak 

każdego roku nowy postęp technologiczny oznacza ,ze dostępna moc obliczeniowa podwaja się , a 

prawo Moore’a wciąż trwa. Ponadto, w tym okresie pojawiły się nowe podejścia do sztucznej 

inteligencji. Jednym z przykładów jest metoda „inteligentnych agentów”. Jest to podejście modularne, 

które można nazwać naśladowaniem mózgu w pewien sposób – łączenie różnych specjalistów w celu 

rozwiązania każdego problemu, w ten sam sposób, w jaki mózg ma różne regiony do wykorzystania w 



różnych sytuacjach. Podejście to jest również ściśle dopasowane do metod informatycznych, w których 

różne programy są powiązane z różnymi obiektami lub modułami – odpowiednie obiekty są łączone w 

razie potrzeby. Inteligentny agent to znacznie więcej niż program Jest to system sam w sobie, ponieważ 

misi postrzegać swoje otoczenie i podejmować działania , aby zmaksymalizować swoje szanse na 

sukces. Jest to prawdą w najprostszej postaci, inteligentni agencji są jedynie programami  

rozwiązującymi określone problemy. Jednakże takimi środkami mogą być indywidualne systemy 

robotów lub maszyn, które działają fizycznie , autonomicznie. W tym okresie pojawiło się wiele innych 

nowych podejść w zakresie sztucznej inteligencji. Niektóre z nich miały zdecydowanie bardziej 

matematyczny charakter, jak prawdopodobieństwo czy teoria decyzji. Tymczasem sieci neuronowe i 

koncepcje ewolucji, takie jak algorytmy genetyczne, odgrywają znacznie bardziej wpływową rolę. Z 

pewnością jest tak ,że konkretne działania można rozumieć jako działania inteligentne (u ludzi lub 

zwierząt) do tego stopnia ,że mogą być wykonywane (często bardzo skutecznie) przez komputer. Jest 

także tak ,że wiele nowych osiągnięć w sztucznej inteligencji znalazło zastosowanie bardziej ogólne. W 

ten sposób często tracą znacznik ‘AI’. Dobre przykłady można znaleźć w eksploracji danych, 

rozpoznawaniu mowy i większości decyzji podejmowanych obecnie w sektorze bankowym. W każdym 

przypadku  to ,co pierwotnie było sztuczną inteligencją, zostało uznane za część programu 

komputerowego  

Nadejście Bezprzewodowości 

Jedną z kluczowych technologii , która  stała się praktyczną rzeczywistością w latach 90-tych  była 

technologia bezprzewodowa jako forma komunikacji dla komputerów, wynikająca z powszechnego  

wprowadzenia i korzystania z Internetu. Z perspektywy sztucznej inteligencji całkowicie zmieniło pole 

gry. Do tego czasu istniały samodzielne komputery, których moc i możliwości można bezpośrednio 

porównywać z samodzielnymi ludzkimi mózgami – normalna konfiguracja. Ponieważ komputery w sieci 

stają się powszechne, zamiast rozważać każdy komputer osobno, stało się realnie konieczne aby uznać 

całą sieć na jeden ,duży inteligentny mózg z dużą dystrybucją – nazywany inteligencją rozproszoną.  

Dzięki technologii bezprzewodowej  łączność jest ogromną przewagą AI nad ludzką inteligencją – w jej 

obecnej formie. Początkowo był to głównie środek, dzięki któremu  komputery mogły się ze sobą 

szybko komunikować .Szybko jednak stało się tak ,że duże kieszenie pamięci są rozproszone wokół 

sieci, specjalizacja rozprzestrzenia się a informacje płyną swobodnie i szybko. Zmieniło się ludzkie 

spojrzenie na bezpieczeństwo i prywatność i zmieniły główne środki za pomocą których ludzie 

komunikują się ze sobą 

HAL 9000 

W 1968 roku Arthur C. Clarke napisał  książkę „2001.Odyseja Kosmiczna”, którą później sfilmował , pod 

tym samym tytułem, Stanley Kubrick. Historia zawiera, HAL 9000. HAL jest maszyną , której inteligencja 

jest taka sama lub lepsza od inteligencji ludzkiej. Rzeczywiście przejawia on ludzkie cechy znacząc 

emocję i filozofię. Chociaż HAL był jedynie fikcyjną maszyną, stał się jednak kamieniem milowym na 

drodze do sztucznej inteligencji. Pod koniec lat 60-tych wielu uważało ,ze taka forma AI będzie istniała 

do 2001 roku – szczególnie ,że HAL opierał się na podstawach naukowych. Różni ludzie pytali, dlaczego 

nie mieliśmy jakiejś formy HAL, a przynajmniej bliskiego przybliżenia, do 2001 roku. Minsky mawiał , 

ze zbyt dużo czasu poświęcano na przemysłowe przetwarzanie danych, a nie na podstawowe 

zrozumienie problemów takich jak zdrowy rozsądek. W podobnym tonie, inni skarżyli się ,że badania 

nad sztuczną inteligencją koncentrują się na prostych modelach neuronowych, takich jak perceptron. 

a nie na próbie uzyskania o wiele dokładniejszego modelu oryginalnych ludzkich komórek mózgowych. 

Być może odpowiedź na pytanie, dlaczego nie mieliśmy HAL’a do 2001 roku, jest połączenie tych 

problemów i nie tylko. Po prostu nie mieliśmy ukierunkowanego poparcia dla osiągnięcia takiej formy 

sztucznej inteligencji. Nikt nie wyłożył na to pieniędzy i żaden zespół badawczy nie pracował nad tym 



projektem.  Na wiele sposobów – takich jak sieciowanie, pamięć i szybkość – już zrealizowaliśmy coś 

znacznie potężniejszego niż HAL w 2001 roku, ale emocjonalnie, nastrojowe odbicia w komputerze nie 

miału (i nadal nie mają) wyraźnej roli do odegrania, inną niż być może w filmach fabularnych. Dla guru, 

Raya Kurzweila, przyczyną niepojawienia się HAL’a jest moc komputera i używając prawa Moore’a, jego 

przewidywania są takie ,że maszyny z inteligencją na poziomie ludzkim  pojawią się przed 2029 r. 

Oczywiście to , co rozumie się przez „inteligencję na poziomie  ludzkim”, to wielkie pytanie.  

Przyszłość 

Znaczna część klasycznej filozofii sztucznej inteligencji opiera się w dużej mierze na koncepcji mózgu 

lub komputera jako swego rodzaju samodzielnej istoty0 bezcielesnego mózgu w słoiku, że tak się 

wyrażę. W prawdziwym świecie ludzie wchodzą w interakcje ze światem wokół siebie za pomocą 

sensory i umiejętności motorycznych. To, co obecnie jest istotne, a jeszcze bardziej w przyszłości, to 

wpływ ciała na zdolności intelektualne mózgu tego ciała. Bieżące badania mają na celu zrealizowanie 

systemu AI w ciele - ucieleśnienie - tak aby mógł doświadczyć świata , czy jest to prawdziwa wersja 

świata , czy wirtualna , a nawet symulowany świat. Chociaż badanie nad sztuczną inteligencją nadal 

koncentruje się na omawianym mózgu AI, fakt ,że ma on ciało , z którym może oddziaływać ze światem 

jest uważany za ważny. Gdy wkraczamy w przyszłość, być może najbardziej ekscytującym obszarem 

badań nad sztuczną inteligencją jest ta ,w której mózgi AI wyhodowane są z biologicznej tkanki 

nerwowej- zwykle uzyskiwanej od szczura lub człowieka.  W tym przypadku, sztuczna inteligencja nie 

opiera się już na systemie komputerowym jaki znamy, ale raczej na biologicznym mózgu, który został 

wyhodowany na nowo. Temat ten jest z pewnością interesujący jako nowa forma sztucznej inteligencji 

i jest potencjalnie przydatne w przyszłości dla robotów domowych. Zapewnia jednak także nowy 

istotny obszar badań pod względem kwestionowania wielu filozoficznych założeń klasycznej sztucznej 

inteligencji. Zasadniczo taka filozofia omawiała różnicę między inteligencją ludzką a tą krzemowej 

maszyny. W tym nowatorskim obszarze badawczym mózgi AI mogą być hodowane z ludzkich 

neuronów, budując je w coś takiego, jak wersja ludzkiego mógu typu AI, zacierając w ten sposób, co 

było wyraźnym podziałem między dwoma wyraźnie odmiennymi stylami mózgu. 

Cyborgi 

Można powiedzieć ,że kiedy biologiczny mózg AI otrzymuje techniczne ciało robota, to jest typ cyborg 

– cybernetyczny organizm (część zwierzęca/ludzka, część technologia/maszyna) – z osadzonym 

mózgiem. Ten obszar badań jest najbardziej ekscytujący ze wszystkich- bezpośredni związek między 

zwierzęciem a maszyną dla poprawy (pod względem wydajności) obu. Taki cyborg , o którym mowa, to 

tylko jedna potencjalna wersja. Rzeczywiście, ani normalna forma badania cyborga, ani ta zwykle 

spotykana w science-fiction, jest tego  typu. Typ cyborgów częściej spotykany jest w formie człowieka, 

który wszczepił w nie integralną technologię, która jest połączona z komputerem, co daje im zdolności 

wyższe niż ludzkie normy – co oznacza ,że cyborg ma umiejętności , których nie posiadają ludzie. 

Umiejętności te mogą być fizyczne i/lub mentalnie i mogą odnosić się do inteligencji. W szczególności 

zobaczymy ,że mózg AI jest zazwyczaj (z wyjątkiem biologicznych mózgów AI) jest bardzo różny od 

mózgu ludzkiego, a różnice te można osiągnąć w kategoriach korzyści (szczególnie w przypadku 

sztucznej inteligencji). Przyczyny powstawania cyborgów zazwyczaj dotyczą zwiększenia wydajności 

ludzkiego mózgu poprzez bezpośrednie powiązanie go z mózgiem maszynowym. Połączony mózg może 

wtedy, potencjalnie, przynajmniej funkcjonować z charakterystycznymi cechami z obu jej części 

składowych – cyborg  mógł mieć zatem lepszą pamięć, szybsze umiejętności matematyczne, lepsze 

zmysły , wielowymiarową myśl i ulepszone umiejętności komunikacyjne w porównaniu  z ludzkim 

mózgiem. Do chwili obecnej eksperymenty z powodzeniem wykazały ,zarówno wzmocnienie 

sensoryczne, jak i nową formę komunikacji cyborgów.  



Co to jest inteligencja? 

Definiowanie Inteligencji : Czy to wykonalne zadanie? 

Ważne jest, przed przyjrzeniem się „sztucznej” inteligencji, aby zrozumieć czym właściwie jest 

inteligencja. Co mamy na myśli mówią ,że człowiek lub zwierzę lub rzecz jest inteligentna? W 

rzeczywistości, każdy ma inną koncepcję opartą na własnych doświadczeniach i poglądach, w 

zależności od tego co ich zdaniem jest ważne, a co nie. Można to łatwo zmienić – to co może być 

uważane za inteligentne za jednym razem , w innym miejscu i czasie może już nie być za takie uważane. 

W 1932 roku inteligencję zdefiniowano jako : „Ćwiczenie zrozumienia : moc intelektualna : nabyta 

wiedza : szybkość intelektu”. Oczywiście, w tamtym czasie położono nacisk na wiedzę i szybkość 

umysłową, ze skłonnością do ludzkiej inteligencji. W 1995 inteligencję zdefiniowano jako „Umiejętność 

rozumowania i czerpania korzyści z doświadczenia. Poziom inteligencji jednostki jest określony przez 

złożoną interakcję między dziedzicznością a otoczeniem” W latach dwudziestych XX wieku, Binet 

(twórca testu IQ) wybrał osąd, zdrowy rozsądek , inicjatywę i zdolności adaptacyjne jako podstawowe 

składniki inteligencji. Połączono również inteligencję z duchową świadomością lub emocjami. Jasne 

jest ,że inteligencja u ludzi jest ważna , ale nie jest to jedyny przykład inteligencji i nie możemy pozwolić 

by to wszystko zlekceważyć. Jeśli porównamy zdolności intelektualne między ludźmi , przydatne będą 

standardowe testy tego lub innego typu. Jednak potrzebujemy rozważyć inteligencję w znacznie 

szerszym znaczeniu, szczególnie jeśli mamy zbadać inteligencję w maszynach 

Inteligencja Zwierzęca 

Warto rozważyć inteligencję u istot innych niż ludzie, aby otworzyć nasze umysły  na różne możliwości 

Tu przyjrzymy się kilku aspektom inteligencji, takim jak komunikacja, planowanie i niektóre z właśnie 

określonych terminów takich jak inicjatywa, rozumowanie i szybkość intelektu. Pszczoły wykazują 

indywidualne cechy behawioralne w ściśle zrośniętym społeczeństwie. Wydaje się ,że komunikują się 

ze sobą za pomocą skomplikowanej rutyny tanecznej. Kiedy jedna pszczoła wraca z ekspedycji po pyłek, 

wykonuje taniec przy wejściu do ula, kołysze się i porusza do przodu w linii prostej. Przesunięta 

odległość  jest proporcjonalna do odległości od źródła pyłku, a przesunięty kąt wskazuje kąt między 

źródłem a słońcem. W ten sposób inne pszczoły mogą się nauczyć jaki jest dobry kierunek do lotu. 

Istnieje ponad 30 000 różnych gatunków pająków, każdy z własną specjalnością. Pająki wodne, na 

przykład, żyją w stawach  i budują wypełniony powietrzem dzwon do nurkowania z jedwabiu. 

Następnie czekają pod wodą na swoją zdobycz, taką jak krewetki. W odpowiednim momencie pają 

rzuca się by zadać śmiertelny gryz, wciągając ofiarę z powrotem do legowiska przed jej pożarciem. 

Wiele stworzeń było świadkami wykazania się zdolnością uczenia. Dobrym tego przykładem jest 

ośmiornica. Szkoląc jedną ośmiornicę do wyboru między obiektami o różnych kolorach, eksperymenty 

pokazały  w jaki sposób druga ośmiornica, która obserwowała pierwszą z nich przez szklaną przegrodę, 

może następnie przeprowadzić dokładnie ten sam proces decyzyjny. Wiele stworów korzysta z 

narzędzi. Niezwykłym tego przykładem jest zielona czapla. Widziano czaple, które  upuszczały kawałki 

jedzenia do wody, gdzie powinny się znajdować ryby. Kiedy ryba podpływa pod przynętę, czapla je 

łapie. Ze względu na swoje genetyczne  powiązania z ludźmi, szympansy są najczęściej badanymi 

zwierzęciem nie-ludzkim. Mogą : komunikować się (nawet  ludźmi); planować wycieczki myśliwskie; 

używają różnych narzędzi w kolejności od zbierania jedzenia  do wspinania się; grać, obwiniać innych 

a nawet używać przebiegłych sztuczek  dla uzyskania usług seksualnych – oprócz nauki podstawowych 

umiejętności. Ale być może łatwiej jest zmierzyć takie zdolności, gdy są one zbliżone do ludzkich 

Możliwości stworzeń takich jak pająki, wieloryby czy ślimaki mogą być niezwykle trudne  dla nadania 

im wartości jeśli nie mają znaczenia dla ludzi. 

Rozmiar  I Wydajność Mózgu 



Można argumentować ,że jednym ze sposobów w jaki można dokonywać bezpośrednich porównań, 

jest wielkość mózgu, względna liczba komórek mózgowych (neuronów) i złożoność. Porównanie 

ludzkiego mózgu z około 100 miliardami neuronów ze ślimakiem morskim z 8-9 neuronów wydaje się 

być dobrym początkiem. Jedna między rozmiarem mózgu, rozmiarem neuronu i połączeniem 

wszystkiego jest bardzo różne. Nawet między ludźmi mogą występować duże różnice. W przeszłości 

było to wykorzystywane do udowadniania różnego rodzaju wyników. W Niemczech, w 1911 roku 

minimalnym wymaganiem dla profesora był obwód głowy wynoszący 52 centymetry. Było to używane 

dla dyskryminacji kobiet. Bayertha, czołowy fizyk medyczny tamtych czasów stwierdził  : „Nie musimy 

pytać o obwód głowy kobiety geniusza – nie istnieją” W tym samym czasie, Gustave Le Bon, francuski 

naukowiec , stwierdził że średnio kobiety miały mózgi bliższe gorylom niż mężczyznom. Służy to jako 

dobry przykład prób użycia jakiegoś środka aby dojść do wniosku, który był pożądany ( w tym 

przypadku przez niektórych ludzi) w pierwszej kolejności. Jest to coś, czego za wszelką cenę należy 

unikać w badaniu inteligencji, ale jest to coś co pojawia się wielokrotnie w badaniach. Powiedziano ,że 

niewłaściwe jest również przeoczanie dostrzegalnych różnic po prostu dlatego ,że uważa się je za 

niepoprawne politycznie. Jednym, z problemów związanych z rozmiarem mózgu i liczbą neuronów jest 

definicja tego czym dokładnie jest mózg. W przypadku pojedynczego stworzenia, odpowiedź na to 

pytanie można uzyskać po prostu w odniesieniu do głównej grupy centralnych komórek nerwowych (w 

głowie stworzenia). U ludzi , około 99% neuronów znajduje się w czaszce, a pozostałe 1% w układzie 

nerwowym.  U wielu owadów podział jest bardziej podobny do 50-50 ze względu na ich zależność od 

szybkiego przetwarzania danych  sensorycznych. W maszynach, mózg jest często połączony w sieć, co 

prowadzi do wniosku ,że efektywny rozmiar mózgu to całkowita liczba komórek nerwowych w seci, a 

nie tylko te w jednym, centralnym repozytorium. Czysta liczba komórek mózgowych jest niezwykle 

problematyczna , nawet u ludzi. Jako przykład rozważmy osobę, która doznała udaru mózgu, w taki 

sposób ,że liczna neuronów jest znacznie zmniejszona z powodu śmierci neuronalnej w części mózgu. 

Mimo to mogą nadal być w stanie osiągać na wiele sposobów znacznie lepsze wyniki niż u wielu 

„normalnych” ludzi. Być może wykorzystanie energii byłoby lepszym punktem wyjścia. Mózg jest pod 

tym względem  bardzo drogi. Metabolizm ludzkiego mózgu stanowi aż 22% całkowitego 

zapotrzebowania organizmu.  U szympansa liczba ta spada do 9% a u owadów jest jeszcze niższa. W 

maszynach , które się nie poruszają, oprócz wentylatorów chłodzących i lampek sygnalizacyjnych, w 

przybliżeniu 100% jej zapatrzenia na energię wykorzystuje się do przetwarzania informacji 

Czucie I Ruch 

Inteligencja jest ważna częścią indywidulanych cech charakterystycznych danej osoby . Jednak, zależy 

to nie tylko od mózgu tej osoby,  ale także od tego jak czuje i aktywuje rzeczy w otaczającym świecie. 

To , jak świat jest postrzegany przez tą osobę, zależy od funkcjonowania jej mózgu, zmysłów i 

siłowników (np. mięśni). Ludzie maną pięć zmysłów : wzrok ,słuch, smak, dotyk i węch. Daje nam to 

ograniczony zakres danych wejściowych. Nie możemy wyczuć wielu częstotliwości sygnału; na przykład 

nie mamy sygnału wejściowego  czujnika ultrafioletu, ultradźwięku czy rentgenowskiego. Nasze 

postrzeganie świata jest więc dość ograniczone – wokół nas dzieje się dużo, o  czym nie mamy pojęcia, 

ponieważ nie możemy tego wyczuć. W tym samym czasie inne stworzenia lub maszyna o różnych 

zmysłach może być świadkiem ważnego wydarzenia, o którym człowiek nic nie wie. Podczas 

rozważania inteligencji trzeba brać pod uwagę zmysły. Tylko dlatego ,że istota nie jest tym samym co 

człowiek – na przykład, jeśli wyczuwa świat w inny sposób – niekoniecznie czyni to lepszym lub 

gorszym, po prostu innym. Sukces istoty zależy od tego ,czy osiąga dobre wyniki lub przynajmniej 

odpowiednio, we własnym środowisku. Inteligencja odgrywa kluczową rolę w tym sukcesie. Różne  

stworzenia i maszyny odnoszą sukces na swój sposób. Nie powinniśmy uważać ,że ludzie są jedynymi 

inteligentnymi istotami na Ziemi; potrzebujemy raczej otwartej  koncepcji inteligencji, która 

obejmowałaby szeroki zakres ludzkich i nie-ludzkich umiejętności. Historia jest taka sama w 



odniesieniu do ruchu. Ludzie są w stanie manipulować światem na różne sposoby i poruszać się w nim. 

Każda istota ma różne zdolność po tym względem w zależności od tego , jaka jest ich rola życiowa. Nie 

jest właściwym mówienie, że coś nie jest  (lub mniej) inteligentne ponieważ nie może wykonać 

określonego zadania. Na przykład błędem byłoby twierdzenie , że stworzenie lub maszyna była głupia, 

ponieważ nie może przygotować filiżanki herbaty- to bardzo ludzkie zadanie. Tylko przy porównywaniu 

ludzi takie żądanie powinno być traktowane jako pewna forma miary. W oparciu o tę poszerzającą się 

dyskusję bardziej ogólną definicją inteligencji : „Różnorodność informacji – przetwarzanie  procesów, 

które wspólnie umożliwiają  istnienie autonomicznego dążenia do przetrwania”. Dzięki temu nie tylko 

można uzyskać inteligencję zwierząt i maszyn, ale również inteligencja ludzka może być przedstawiona 

w perspektywie, jako zaledwie jeden przykład. Oczywiście, ta definicja jest otwarta na wiele krytyk, ale 

uważa się ,że jest to znaczna poprawa w stosunku do tych , które zostały podane na początku tej części, 

które mają zdecydowanie zbyt duży wpływ na ludzi. Można argumentować ,że wcześniejsze definicje 

nie wyjaśniają inteligencji generalnie, a jedynie inteligencję ludzką. 

Spojrzenie Obcego 

Ciekawym sposobem na rozważenie problemu inteligencji jest myślenie o sobie jako o obcym z innej 

planety, badającym Ziemię  daleka. Czy uważasz za inteligentne formy życia na Ziemi? Czy mogą to być 

pojazdy, sieci, woda, chmury , zwierzęta, bakterie, telewizja? Prawdopodobnie zastosowałbyś kilka 

testów opartych na twoich własnych koncepcjach form życia i inteligencji. Jeśli więc żyjesz na planecie, 

, na której główny sensoryczny sygnał wejściowy jest typem sygnału podczerwonego, wtedy twoje 

spojrzenie  na Ziemię może nie uwzględniać ludzi jako inteligentne formy życia. Nawet rozważenie 

tego, co my jako ludzie określamy jako podstawy życia, może prowadzić do pozornie dziwnych 

wniosków. Z podstawowej biologii możemy wziąć pod uwagę następujące wskazówki : odżywianie, 

wydalanie, ruch, wzrost, drażliwość, oddychanie, produkcja (produkcja a nie reprodukcja, jak ludzie 

produkują a nie rozmnażają się inaczej niż  przez klonowanie, co jest etycznie wątpliwe). Z punktu 

widzenia obcego, nawet centrala telefoniczna lub sieć łączności spełnia te cechy życia – być może 

znacznie bardziej oczywiste niż ludzkie – jedynie pod względem impulsów elektrycznych, a nie 

chemicznych. Z punktu widzenia obcego można wywnioskować (nawet teraz) ,że kompleksowe 

globalne sieciowe dane wywiadowcze na Ziemi były obsługiwane przez małe, proste, podobne do 

dronów istoty – ludzi. 

Inteligencja Subiektywna 

Inteligencja to niezwykle złożona , wieloaspektowa jednostka. W każdej istocie składa się z wielu 

różnych aspektów. Inteligencja jest również subiektywna pod względem grupy, w której jest 

podglądana i  podglądanej grupy. Dla każdej określonej grupy, która rozważa inteligencję, to , co jest i 

co nie jest uważane za inteligentne akty, zależy od poglądów tej grupy i jest przesiąknięte społecznymi 

i kulturowymi pułapkami jej członków. Kiedy szczeniak chodzi obok osoby, można to uznać za 

inteligentną rzecz lub po prostu szczeniak spełnia trywialny zaprogramowany cel. Kiedy człowiek jest 

w stanie szybko obliczyć odpowiedzi na pytania matematyczne lub dokładnie zapamiętać serię faktów 

na dany temat, można je uważać za inteligentne działania – można nazwać daną osobę „mózgiem” – 

lub można je uznać za zwykłe ćwiczenia rozrywkowe. Wraz z różnicami między gatunkami problem 

pogłębia się z powodu ich różnych zdolności i wymagań psychicznych i fizycznych. Dla ludzi uczących 

się różnych gatunków (mam tu do czynienia z maszynami), ważne jest aby starać się rozpoznać aspekty 

inteligencji dla tego , co są one warte wewnątrz w tym gatunku, a nie tylko w kategoriach tego, w jaki 

sposób porównują się do aspektów ludzkiej inteligencji. Pomiędzy ludźmi musimy starać się zachować 

bazę naukową dla naszej analizy inteligencji, a nie rozpieszczać się  społecznymi stereotypami.  Na 

przykład dlaczego wiedza o polityce, muzyce klasycznej lub sztuce jest postrzegana przez niektórych 

jaki bardziej wskazujące na inteligencję niż wiedza o piłce nożnej, muzyce pop lub pornografii? 



Dlaczego granie muzyki Mozarta dla dziecka, kiedy jest w łonie matki, jest przez niektórych uważane 

,za bardziej inteligentne dziecko, podczas gdy granie muzyki Rolling Stones jest uważane za 

niebezpieczne. Czy istnieją jakiekolwiek naukowe podstawy do takich wniosków? Myślę ,że nie . Gdzie 

są rozstrzygające badania naukowe, które wykazały że tak jest? Nie ma żadnych . Niestety, możemy 

szybko przejść do wspomnianego wcześniej problemu, ponieważ mamy już wniosek i staramy się 

dopasować pewne obserwacje ,aby dopasować ten wniosek i zignorować inne, które nie pasują do 

siebie. Jeśli chcesz odnieść sukces w szkole lub na studiach, lepiej (przykład), nauczyć się sztuki 

plastycznej lub muzyki klasycznej, a nie piłki nożnej lub muzyki pop, ponieważ te ostatnie przedmioty 

mogą być  postrzegane jako destrukcyjne lub kompletne marnowanie czasu. Od tych  którzy odnieśli 

sukces w tych dziedzinach edukacji , przyszli nauczyciele i profesorowie przyszłości  którzy   z kolei, z 

powodu subiektywnej natury inteligencji, będą cenić tych, którzy podążają za linią i podążając za 

przykładem nauki o sztuce lub muzyki klasycznej – tych którzy dobrze radzą sobie w dziedzinach 

uznawanych za właściwe przez samych nauczycieli, którzy określają obszary tematyczne. Tak to leci. 

Silne społeczne uprzedzenia przebiegają prze takie ludzkie systemy edukacyjne, co może skutkować 

zupełnie innymi wartościami związanymi  przedmiotami. Osoba ,może być uznana przez innych za 

głupią, po prostu dlatego ,że nie zna określonych faktów, nie może wykonywać określonych obliczeń 

matematycznych ani zajmować się jakimś aspektem codziennego życia. Oczywiście jest to jedynie 

reprezentacja jednego aspektu ich inteligencji – nic więcej i nic mniej. Mimo to ludzie często używają 

tego samego podejścia do porównywania z innymi stworzeniami lub maszynami. Czasami nie nadajemy 

wartościom pozaludzkim, częściowo dlatego , że ich nie rozumiemy. I odwrotnie, nadajemy wartość 

zwierzętom kopiującym pewien aspekt ludzkich możliwości - na przykład niektórzy uważają delfiny za 

inteligentne tylko dlatego ,że robią pewne sztuczki i są przyjazne dla ludzi, podczas gdy rekiny są 

czasami używane za bezmyślne   maszyny do zabijania, ponieważ ludzie niekoniecznie mają ten sam 

stan umysłu i wartości jak rekin. Każda osoba ma własną koncepcję inteligencji, za pomocą której może 

mierzyć innych, zarówno ludzkich jak i nie-ludzkich, w celu dokonywania porównań- często dochodząc 

do wniosku ,że jedna osoba jest mniej lub bardziej inteligentna od innej. Pogląd grupy na inteligencję 

wynika  konsensusu między osobami , które mają podobne przekonania społeczne i kulturowe i mają 

wspólne założenia. Koncepcja każdego także częściowo odzwierciedla ich własne cechy . Oceniając 

inteligencję nie pochodzącą od człowieka, być może maszynę, jeśli chcemy ją odrzucić i twierdzić ,że 

nie jest ona tak dobra jak człowiek, możemy z pewnością dokonać porównania zdolności nie-ludzkich  

na polu, na którym ludzie czują się najlepiej. Możemy oczywiście porównań ludzkie umiejętności  z nie-

ludzkimi w dziedzinie, w której nie-ludzie działają dobrze – jednak wynik nie byłby tak dobry dla ludzi, 

więc nie robimy tego. Oceniając inteligencję danej osoby , musimy naprawdę poradzić sobie z 

fizycznym charakterem tej osoby, jej umysłem, wymaganiami społecznymi  (jeśli takowe istnieją) i 

środowiskiem, w którym żyją i działają. 

Testy IQ 

Podstawową cechą ludzkiej natury jest porównywanie i konkurowanie. Rzeczywiście nasze przetrwanie 

jako gatunku na Ziemi zależy od takich podstawowych cech. W sporcie chcemy zobaczyć , który 

człowiek może biegać najszybciej , podnosi największe ciężaru lub zjeść najwięcej jaj.  Zdajemy sobie 

sprawę ,że fizycznie ludzie mają zazwyczaj swoje specjalności. Czasami szukamy szerszych możliwości 

fizycznych, takich dziesięciobój, ale na ogół skupia się na osiągach w jednym konkretnym konkursie. Co 

ważne, anie próbujemy wymyślić pojedynczej liczby (ilorazu) , która definiuje fizyczne zdolności 

jednostki  - PQ (iloraz fizyczny). Jeśli chodzi o inteligencję, widać ,że ludzie po raz kolejny mają 

tendencję do posiadania własnych specjalności. Być może ktoś jest lepszy w muzyce, jakimś aspekcie 

matematyki, a inni są dobrzy w debatach. Są to różne talenty. Jednak z jakiegoś powodu często wydaje 

się ,że chcemy przypisać każdemu człowiekowi poziom inteligencji w kategoriach prostego opisu 

liczbowego – ich ilorazu inteligencji (IQ) – w zakresie, w jakim liczba ta (w takiej czy innej formie) określa 



co wolno im robić w społeczeństwie. W XIX wieku (a nawet wcześniej) było wiele testów inteligencji 

tego czy innego typu. Na przykład Frances Galton wystawił szereg testów w Science Museum w 

Londynie. Obejmowały one wprowadzenie kolejności wagowej liczby  pudełek różniących się o 1 g; 

rozróżnienie jak blisko można umieścić dwa punkty na grzbiecie dłoni ,zanim nie będzie widać różnicy, 

i mierzenie prędkości reakcji na hałas. Jednakże uznano ,że nie ma żadnej solidnej podstawy naukowej 

do takich testów ponieważ nie ma powtarzalnych statystycznych powiązań między wynikami testu a 

tym jak dobrze osoby wykonują swoja naukę. Sam test IQ został pierwotnie sformułowany przez 

Alfreda Bineta w 1904 roku. Stworzył prostą metodę , dzięki której dzieci zmagały się w środowisku 

szkolnym, mogły został łatwo zidentyfikowane Skoncentrował się na zdolnościach takich jak pamięć, 

zrozumienie, wyobraźnia, zrozumienie moralne, zdolności motoryczne i uwaga. Ostateczna wersja 

testu, która została skierowana do dzieci w wieku 3-12 lat, składa się z 30 części,  który dzieci 

przechodziły kolejno od początku aż do momenty kiedy nie mogły już kontynuować dłużej. Osiągnięta 

liczba to „wiek umysłowy” dziecka. Odejmując odpowiedź od faktycznego wieku dziecka, ujawniono 

poziom intelektualny dziecka. Początkowo test Bineta był wymagany ,aby wybrać odpowiednia 

edukację dla dzieci, przewidując ich prawdopodobne działanie  wyniku prostego zestawu pytań. Nigdy 

nie było to zamierzone jako wskaźnik ogólnego poziomi inteligencji dziecka. W rzeczywistości sam 

Binet martwił się ,że dzieci będą postrzegane jako nieinteligentne wyłącznie na podstawie słabych 

wyników testów. Mimo to, kolejne wersje testu Bineta były używane na całym świecie dla osób w 

każdym wieku, aby decydować o rodzaju edukacji jaka powinni otrzymać, czy powinni mieć pozwolenie 

do kraju (USA) a nawet, czy powinni być sterylizowani (Wirginia do 1972 roku). Korzystanie z takich 

testów i ich ważność zostało w ostatnich czasach poważnie zakwestionowane. W rzeczywistość 

trafność wydaje się wykazywać w kategoriach powiązań statystycznych, o ile ci którzy dobrze sobie 

radzą w egzaminach szkolnych, mają również dobre wyniki w testach IQ. To czy oznacza to ,że testy IQ 

faktycznie wskakują na jakiekolwiek informacje dotyczące inteligencji , pozostaje bez odpowiedzi. 

Istnieją jednak silne statystyczne korelacje między wynikami egzaminu (i tym samym wynikiem testu 

IQ) a statusem pracy (co ciekawe, nie tak z wydajnością pracy). Wydajność testu IQ daje 

prawdopodobne wskazanie ogólnej wydajności egzaminu , a zatem takie testy zostały szeroko 

wykorzystane, aby pokazać efekty stylu życia i aktywności – niezależenie od tego co myślimy o testach 

IQ, takie wyniki są fascynujące. Zmiana wskaźnika IQ o więcej niż trzy punkty jest dość mocnym 

wskaźnikiem. Weźmy pod uwagę , że regularne spożycie witaminy C u dzieci poprawiło  wynik IQ 

średnio o osiem punktów. Tymczasem zanieczyszczenie wydaje się mieć niewielki wpływ  - podwojenie 

ilości ołowiu (dość ciężki) zmniejsza punktację tylko o jeden punkt. W późniejszym życiu dzieci 

karmione butelką radzą sobie gorzej na testach IQ niż dzieci karmione piersią i dzieci, które regularnie 

używają smoczka, o 3-5 punktów mniej ( w późniejszym życiu) od tych które tego nie robią. Dzieci, 

których matki osiągnęły wiek 35 lat lub więcej, mają o sześć punktów więcej i tak to się dzieje. 

Oczywiście istnieją powiązania społeczne związane z każdym ze wspomnianych wskaźników i trudne, 

jeśli nie niemożliwe, jest oddzielenie przedmiotów od takich aspektów. Wykonano kiedyś badanie aby 

przyjrzeć się skutkom tego, co osoba robi bezpośrednio przed wykonaniem testu IQ, aby zobaczyć jak 

wpłynęło to na wyniki, na podstawie tego że miało to wpływ na wyniki testów IQ. Poproszono 200 

studentó1)w o wykonanie jednego testu IQ, a następnie przeprowadzili inną aktywność z określonym 

odżywianiem. Po pół godzinie wzięli drugi test IQ. Porównano wyniki aby zobaczyć ,które wyniki uległy 

poprawie a które się pogorszyły. Nie przejmowano się faktycznymi uzyskanymi wynikami ,ale raczej 

kwestią czy uległy  one poprawie, czy spadły oraz w jaki sposób wiąże się to z aktywnością i żywieniem. 

Okazało się , że ci którzy pili kawę, zwiększyli swój wynik o trzy punkty, podczas gdy ci którzy jedli  

czekoladę zmniejszyli swój wynik o trzy punkty. Wyniki tych, który oglądali talk show wzrosły o pięć 

punktów, podczas gdy ci ,którzy czytali , obniżyli swój wynik o sześć punktów, a ci którzy bawili się 

zabawką budowlaną, obniżyli swój wynik o cztery punkty. Chociaż media przedstawiały to w formie, w 

której oglądanie programów telewizyjnych sprawia ,że jesteś bardziej inteligentny, to pokazało że jeśli 



chcesz poprawić wyniki egzaminu, na pół godziny przed egzaminem najlepiej będzie wyluzować, wypić 

filiżankę kawy i obejrzeć telewizję, zwłaszcza program, w którym nie trzeba wiele myśleć. Z pewnością 

wydaje się ,że nie warto używać  mózgu (przez „wkuwanie”) bezpośrednio przed  przystąpieniem do 

egzaminu. Podczas gdy testy IQ mogą być zabawne, ich powiązania z inteligencją wydają się być oparte 

wyłącznie na korelacjach  wydajnością egzaminu. Podobnie jak egzaminy, są one bardzo subiektywne, 

ponieważ dana osoba musi znać szczegóły w określonym obszarze ,aby dobrze zdać dany egzamin. 

Potwierdzają to również testy IQ. Przeprowadzone testy obejmowały świadomość przestrzenną, 

sekwencje liczbowe, anagramy i relacje.  

Natur Kontra Wychowanie 

Jedną z najważniejszych i wciąż spornych kwestii dotyczących inteligencji jest jej pochodzenie. Czy jest 

to naturalna / zaprogramowana  istota, czy jest to coś, czego można się nauczyć dzięki edukacji i 

doświadczeniu? Czy jest to ze względu na naturę, czy jest to spowodowane wychowaniem? Być może 

bardziej stosownym ,a na pewno częściej zadawanym pytaniem jest  : w tworzeniu inteligencji danej 

osoby jaki procent jest dziedziczony a jaki procent można odnieść do skutków środowiskowych przez 

życie? Pytanie może być podobne do pytania pytanie : kiedy pieczemy ciasto, ile jakości ciasta 

sprowadza się do oryginalnej mieszanki składników i ile zależy od sposobu gotowania?  W przypadku 

ciasta postrzegamy oba aspekty jako ważne , a ogólną jakość jako subtelną mieszankę tych dwóch. 

Czasami ciasto może wyjść naprawdę dobrze, mimo ,że nie jest pozostawione  w piekarniku na czas 

„optymalny” podczas gdy czasami może się okazać ,że źle ,nawet jeśli przepis jest stosowany literalnie. 

To czego ludzie szukali od tysięcy lat (z pewnością od Platona z III wieku ) jest recepta na inteligencję  . 

Jeśli spojrzymy wstecz na określenie inteligencji Macmillana, która obejmował umiejętności 

rozumowania i czerpania korzyści  z doświadczenia, widzimy ,że wskazuje zarówno na dziedziczenie, 

jak i otoczenie jako na czynnik sprzyjające, chociaż rozsądnie nie sugeruje jakie są proporcje. W 

przeszłości pogląd większości zawsze zmieniał się w jedną lub w drugą stronę, często ze względu na 

klimat polityczny w tamtym czasie. Na przykład XIX-wieczne społeczeństwo zachodnie było 

uporządkowane ściśle według klas, wyższe klasy były uważane (przez wyższe warstwy) za bardziej 

inteligentne, a niższe klasy  uważano na słabowitych idiotów. Ogólną koncepcją było to ,że to 

inteligencja spowodowała takie różnice a dzięki dziedziczeniu genetycznemu zachowano strukturę 

klasową. W rzeczywistości Platon przyjął to samo podejście 2300 lat wcześniej. Dostrzegło inteligencję 

człowieka jako powiązaną z klasą i czuł , że aby utrzymać status quo, ludzie powinni mieć potomstwo 

tylko z członkami własnej klasy. W tym czasie średni poziom inteligencji był dalej utrzymywany, tal by 

był odczuwalny, poprzez zabijanie dzieci w momencie narodzin (lub w dzieciństwie), jeśli postrzegano 

je jako wykazujące cechy „idiotyzmu”. Zaledwie wiek później, w czasach Arystotelesa, sytuacja się 

zmieniła . Poziom inteligencji uważana wówczas za bardziej zależny od nauczania i doświadczenia 

życiowego. Sam Arystoteles powiedział , że inteligencja była obecna u wszystkich obywateli. Na pozór 

może to wydawać się dość radykalne; należy jednak pamiętać ,że niewolnicy , robotnicy, wiele kobiet 

i obcokrajowców zostało wykluczonych z obywatelstwa, a zatem nie byli inteligentni. Zbliżając się do 

czasów współczesnych, XVIII-wieczni filozofowie tacy jak John Stuart Mill, mocno poparli hipotezę 

wychowania, chociaż generalnie byli mniej liczni i byli zwolennikami polityki przez tych, których idee 

odzwierciedlały odziedziczoną inteligencję, która została uznana za odpowiednią dla kolonializmu i 

kapitalizmu tamtych czasów. W następnym stuleciu, opublikowana przez Darwina publikacja „O 

powstawaniu gatunków (1859 rok), dotyczyła metod selekcji naturalnej doprowadziła do ogromnego 

poparcia dla genetycznej natury inteligencji, co wzmocniło ideę różnych poziomów inteligencji między 

narodami, rasami , klasami i jednostkami, zapewniają tym samym dowodny uzasadniające 

niewolnictwo i ucisk. Stwierdzono również ,że ludzie biedniejsi powinni mieć możliwość wymarcia, aby 

społeczeństwo mogło utrzymać wyższy  średni poziom inteligencji. Oznaczało to że ubodzy nie 

otrzymywali pomocy społecznej w niektórych  częściach światach, nawet nie mogli się rozmnaża. 



Obecnie badania koncentrują się na próbach odkryci jaki procent inteligencji u ludzi jest wytwarzany 

przez czynniki dziedziczone a co jest spowodowane środowiskiem. Zarówno genetyka jak i edukacja 

muszą być brane pod uwagę. Jednak nie jest to łatwe. Jeśli dziecko z ubogiego środowiska nie rozwija 

się  pod względem inteligencji , jak również dziecko z bogatego środowiska, jaki jest tego powód? Czy 

to dla tego , że ich genetyka jest inna czy dlatego ,że  nie dorastały w stymulującym środowisku? Czy 

raczej jest to złożona zależność obu czynników? Niektóre nowsze badania kładą duży naciski na 

środowisko przed urodzeniem. Artykuł  w Nature z 1997 roku twierdził że rozwój płodu w łonie matki 

stanowi 20% całkowitej inteligencji osoby i że wpływy genetyczne stanowią tylko 34%, pozostałe 46% 

było spowodowane czynnikami środowiskowymi po urodzeniu. Ciekawe badani wykonano w Danii, 

dotyczyło 100 mężczyzn i kobiet z Kopenhagi i okolic między 1924 a 1947 rokiem. Wszyscy uczestnicy 

badania mieli niewiele wspólnego z biologicznym rodzeństwem pod względem  środowiska i edukacji 

,ale mieli wspólne wychowanie środowiskowe z przybranym rodzeństwem. Wyniki pokazały ,że 

pomimo ich wychowania, biologicznie spokrewnione rodzeństwo bardzo przypominało się nawzajem 

pod względem statusu zawodowego, podczas  gdy nie było istotnej korelacji pomiędzy rodzeństwem 

adopcyjnym. 

Bliźnięta 

Jednym, z obszarów o dużym zainteresowaniu jest badanie bliźniąt jednojajowych – których można 

uznać za dość bliskie pod względem genetycznym mózgi – nawet włączają okres w łonie matki. Stąd 

wszelkie dostrzeżone różnice ,a więc teoria  może wytłumaczyć raczej wychowaniem niż naturą. W 

1976 roku , w szczegółowym badaniu 850 bliźniąt, John Loehlin doszedł do wniosku, że tworzenie 

inteligencji było czymś w rodzaju 80/20 na korzyść dziedziczenia (natury) na środowiskiem 

(wychowanie). Szczegółowa grupa bliźniaków, która była najbardziej interesująca, są ci którzy zostali 

rozdzieleni przy urodzeniu i którzy wychowali się  w zupełnie innym otoczeniu. W 1966 roku, Cyryl Burt 

przedstawił wyniki badań na ponad 53 parach bliźniąt jednojajowych, które, jak twierdził , zostały 

rozdzielone po urodzeniu, losowo umieszczone w swoich domach adopcyjnych i od urodzenia nie miały 

ze sobą żadnego kontaktu. Określił liczbę 86/14 na rzecz natury w stosunku do wychowania, chociaż 

trzeba powiedzieć ,że  jego wyniki zostały następnie zdyskredytowane pod względem ważności bliźniąt  

użytych do badań. Na Uniwersytecie Minneapolis utworzono specjalną jednostkę do badania bliźniąt, 

a następnie uzyskano wiele interesujących statystyk. Na przykład zebrano wyniki od 122 par 

identycznych bliźniąt pod względem wyników testu IQ. Podobieństwa między parami bliźniąt zostały 

skorelowane w 82%. Jednak, w przeciwieństwie do tego co twierdził Burk, badania bliźniąt były zwykle 

prowadzone w podobnych środowiskach domowych, ponieważ były to strategie odpowiedzialnych 

placówek opieki społecznej. W rzeczywistości wyniki nie korelowały tak dobrze z tymi bliźniętami, które 

dorastały  na  odmiennych podstawach. Oprócz wskaźników numerycznych uzyskano także mnóstwo 

anegdotycznych dowodów”. Jak przykład (i tylko jeden z wielu), mamy bliźniaków Jima Springera i 

Jimiego Lewisa. Zostali adoptowani przez różne rodziny z Ohio, gdy mieli zaledwie kilka tygodni, i 

dorastali zupełnie niezależnie w różnych miastach, dopóki nie spotkali się ponownie w wieku 39 lat. Na 

spotkaniu odkryli, że piją to samo piwo, palą taką samą liczbę tej samej marki papierosów każdego 

dnia. Obaj mężczyźni mieli warsztat w piwnicy i zbudowali okrągłą ławkę , którą pomalowali na biało 

wokół pnia drzewa;  w młodości oboje nienawidzili pisowni, ale lubili matematykę i oba posiadali psy, 

które nazwali Toy. Po zakończeniu nauki obaj mężczyźni wstąpili do miejscowej policji, awansowali do 

stopnia zastępcy szeryfa i opuścili dokładnie po siedmiu latach. Obaj mężczyźni poślubili i rozwiedli się 

z kobietami o imieniu Linda, a następnie obaj ożenili się z kobietami o imieniu Betty, z którymi mieli 

jednego syna, chociaż dziecko Jima Lewisa otrzymało imię James Alan, a dziecko Jima Springera 

nazwano James Allan.  Obaj mężczyźni spędzali coroczne wakacje w tym samym tygodniu na tej samej 

plaży na Florydzie , chociaż jakoś nigdy się nie spotkali. Po zebraniu obaj przeszli test IQ, udzielając 

prawie identycznych odpowiedzi . Oczywiście wszystko to może być zwykły zbieg okoliczności, ale… 



Inteligencja Komparacyjna 

Inteligencja  ludzka wynika z funkcjonowania ich mózgu – ich przetwarzania mentalnego. To co ta 

osoba subiektywnie uważa za działanie inteligentne, wynika również  tego samego przetwarzania 

mentalnego. W grupie istnieje tendencja do porozumienia zależnego od kultury, co do tego co jest 

aktem inteligentnym. To co dana osoba uważa za działanie inteligentne , zależy od tego , jakie procesy 

myślowe i umiejętności są dla nich cenne. Takie decyzje są barwione przez życiowe doświadczenia, 

kulturę i ich mentalne przetwarzanie, które wykazują wpływ genetyczny. Jednostki funkcjonują jako 

część jakiejś formy społeczeństwa; ich inteligencja jest zatem istotna i określona przez to konkretne 

społeczeństwo. Po wyjęciu z kontekstu społeczeństwa , pojęcie inteligencji jest stosunkowo 

pozbawione sensu. Wszelkie osądy lub pomiary wartości są dokonywane w kontekście środowiska 

kulturowego danej osoby. Fizyk teoretyczny Albert Einstein  nie został zauważony jako piłkarz, a piłkarz 

David Beckham może nie być najlepszym fizykiem teoretycznym, ale na swoich polach obaj byli 

uznawani za inteligentnych .Ale co jeśli teorie Einsteina zostaną obalone, a Beckham złamie nogę? Czy 

nadal będą tak inteligentni jak byli? Czy któryś z nich byłby najlepszym muzykiem? Ponieważ mamy 

tendencję do stosowania subiektywnych pomiarów między ludźmi, więc robimy to z innymi 

stworzeniami, a  nawet maszynami. Ponieważ jesteśmy ludźmi, możemy nadać wartość temu co robią 

inne stworzeni, o ile nie naśladują tego, co człowiek może zrobić. Mamy tendencję do powiązania 

wszystkiego z ludzkim zestawem wartości, w tym z inteligencją. Wszystkie stworzenia w tym ludzie, 

wyewoluowały jako zrównoważone byty, procesy fizyczne i mentalne działające w harmonii. Ludzka 

inteligencja jest częścią ich ogólnego wyglądu i odnosi się bezpośrednio do ich fizycznych możliwości. 

Dla każde istoty istnieje subiektywna inteligencja, która jest istotna dla ich gatunku, a tym samym w 

obrębie określonej grupy tego gatunku. Dokładnie tak samo jest w przypadku maszyn, w najszerszym  

znaczeniu tego, że subiektywna inteligencja odnosi się do konkretnych umiejętności i zdolności, które 

ten typ maszyny wykazuje. Jest oczywiste , że zdolności umysłowe i fizyczne różnią się między 

gatunkami. Dlatego niezwykle trudno jest zmierzyć wydajność osobnika u jednego gatunku  

osobnikiem innego gatunku, innym niż w sensie wykonania  określonego zadania. Moglibyśmy na 

przykład rozważyć możliwość pokrycia dystansu lądowego w minimalnym czasie, porównując geparda, 

człowieka, samochód i ślimaka. Domyślam się ,że człowiek może zakończyć w pierwszej trójce. Ale 

wynik odnosi się tylko do jednego konkretnego zadania- prędkość na odległość. Możemy również 

porównać człowieka z pająkiem i czołgiem wojskowym pod względem zdolności do tworzenia stron 

internetowych – nie jestem pewien , gdzie ludzie by skończyli, ponieważ nie mamy fizycznej 

możliwości, aby zrobić to naturalnie. Oba te testy można uznać za bardzo głupie porównania. Ale to 

samo można łatwo powiedzieć, porównując człowieka, królika i komputer pod kątem zdolności do 

interakcji z drugim człowiekiem w języku chińskim. W rzeczywistości, niektóre komputery mogą zrobić 

o wiele lepiej niż wielu ludzi , którzy w ogóle nie mogą się porozumiewać po chińsku. Zatem 

porównywania zdolności poszczególnych osób  z różnymi gatunkami jest stosunkowo  mało znaczące 

,niż pod względem umiejętności wymaganych do wykonania danego zadania. Jest to szczególnie 

prawdziwe , gdy chcemy dokonywać porównań między ludźmi i maszynami pod względem aspektów 

inteligencji. Naprawdę musimy jasno określić o jakim człowieku lub ludziach mówimy, i która maszyn 

lub maszyny są rozważane. Czy porównanie odbywa się w kategoriach zadania niezwykle 

skoncentrowanego na człowieku? Czy możemy oczekiwać , że maszyna wykona zadanie w dokładnie 

ten sam sposób jak człowiek? Czy w ogóle jest to w ogóle istotne? Z pewnością wynik końcowy jest 

najważniejszy, a nie sposób w jaki wykonywana jest prze maszyną? Jeśli jeden człowiek gra w szachy z 

drugim człowiekiem , obaj muszą przestrzegać reguł gry – jest to oczywiste. Zwycięzca nie zostanie 

zdyskwalifikowany, ponieważ myśli o jedzeniu podczas gry. Więc jeśli maszyna bije człowieka w szachy, 

nie powinniśmy mówić : tak, ale nie myślała dokładnie tak samo jak człowiek, którego pokonał , dlatego 

przegrał. 



Klasyczna sztuczna inteligencja 

STRESZCZENIE 

Początkowe podejścia do sztucznej inteligencji koncentrowały się głównie na klasycznych, odgórnych 

metodach, które stanowiły pierwsze etapy tematu. W szczególności rozważane są systemy oparte na 

wiedzy i systemy eksperckie, w szczególności znaczenie IF. . . NASTĘPNIE . . . komunikat. Rozważamy, 

w jaki sposób takie stwierdzenia mogą tworzyć podstawowy silnik sztucznej inteligencji i jak można je 

zastosować do rozwiązywania problemów. Omówiono zarówno logikę, jak i logikę rozmytą. 

WPROWADZENIE 

Jest niewątpliwie cechą ludzkości, że lubimy porównywać się z innymi, a w wielu przypadkach staramy 

się znaleźć sposoby, w jakie jesteśmy lepsi niż ktoś lub coś innego. Gdy komputery zaczęły pojawiać się 

na scenie, a koncepcja AI narodziła się w latach 50. i 60., pojawiło się pragnienie bezpośredniego 

porównania sztucznej inteligencji z ludzką inteligencją. Ale dzięki temu porównaniu powstała 

podstawowa zasada, że inteligencja ludzka była tak dobra jak inteligencja, w niektórych przypadkach 

do tego stopnia, że wierzyła, że ludzka inteligencja była jedyną formą inteligencji. Wynika z tego, że 

najlepszą sztuczną inteligencją może być tak dobra jak ludzka inteligencja i w jakiś sposób ją skopiować. 

Tak więc okazało się, że klasyczne techniki sztucznej inteligencji koncentrują się na uzyskaniu maszyny 

do kopiowania ludzkiej inteligencji. Zostało to potwierdzone przez wczesną definicję Marvin Minsky, 

który powiedział: "Sztuczna inteligencja to nauka o tworzeniu maszyn, które wymagałyby inteligencji, 

gdyby były wykonywane przez mężczyzn." Całkiem zgrabnie (i zapewne celowo) definicja krok po kroku  

całą koncepcją tego, czym jest inteligencja, a co nią nie jest, i jedynie wskazuje maszyny kopiujące ludzi. 

Filozofię tamtych czasów najlepiej opisuje wypowiedź Herba Simona z 1957 r.: "Na świecie są obecnie 

maszyny, które myślą, uczą się i tworzą. Co więcej, ich zdolność do robienia tych rzeczy będzie szybko 

wzrastać aż do. . . zakres problemów, z jakimi mogą sobie poradzić, będzie współistnieć z zasięgiem, w 

jakim został zastosowany ludzki umysł. " W tamtych czasach powstało podejście do sztucznej 

inteligencji raczej na wzór psychiatry: próba zrozumienia przetwarzania ludzkiego mózgu jedynie z 

zewnątrz, a następnie próba zbudowania maszyny do kopiowania tego sposobu działania - podejścia 

odgórnego. Jednym z aspektów ludzkiej inteligencji, który został w tamtych czasach wykorzystany, była 

ludzka zdolność rozumowania. Jeśli podamy mu kilka faktów, ludzki mózg może dokonać 

uzasadnionego założenia o sytuacji i podjąć decyzję. Na przykład, jeśli jest godzina siedemnasta, a mój 

budzik dzwoni, czas wstać. To właśnie to podejście zostało po raz pierwszy z powodzeniem 

wykorzystane do budowy systemów sztucznej inteligencji.  

SYSTEMY EKSPERCKIE 

Koncepcja systemu eksperckiego polega na tym, że maszyna jest w stanie wnioskować o faktach w 

określonej dziedzinie i pracować w przybliżeniu w ten sam sposób, w jaki działa mózg eksperta. Aby to 

zrobić, maszyna potrzebuje wiedzy na temat tej domeny, pewnych reguł (generowanych przez 

ekspertów) do śledzenia nowych informacji i sposobu komunikacji z użytkownikiem całego systemu. 

Takie systemy nazywane są systemami opartymi na regułach, systemami opartymi na wiedzy lub, 

bardziej ogólnie, systemami eksperckimi. Jednym z pierwszych udanych systemów roboczych był 

MYCIN, który był systemem medycznym do diagnozowania zakażeń krwi. MYCIN zawierał około 450 

zasad i był uważany za lepszy niż wielu młodszych lekarzy i tak dobry, jak niektórzy eksperci. Nie 

zawierał teoretycznie generowanych reguł, ale został zbudowany poprzez wywiady z dużą liczbą 

ekspertów, którzy mogli zgłaszać z bezpośredniego doświadczenia. Zasady mogą zatem, przynajmniej 

częściowo, odzwierciedlać niepewności widoczne w warunkach medycznych. Ogólna struktura MYCIN 

była podobna do ogólnej dla wszystkich systemów eksperckich. W systemie eksperckim każda reguła 

ma postać podstawową: 



IF (warunek) THEN (zakończnie). 

Na przykład reguła w MYCINIE może być JEŻELI (kichanie) TO (grypa). 

Może się jednak zdarzyć, że w tym samym czasie musi być spełnionych kilka warunków, aby warunek 

był widoczny (aby zasada była prawdziwa) lub odwrotnie, może istnieć jeden z szeregu warunków, aby 

można było wyciągnąć wnioski. Być może reguła wygląda bardziej jak: 

IF (warunek1 i warunek2 lub warunek3) THEN (zakończenie) 

W medycznym przykładzie może to być: 

IF (kichanie i kaszel lub ból głowy) THEN (grypa). 

Rzeczywiste zasady są uzyskiwane poprzez przesłuchanie szeregu ekspertów w zakresie ich opinii. W 

tym przypadku byli to eksperci medyczni: jakie są objawy grypy? Lub, jeśli pacjent kicha i kaszle, co to 

oznacza? Możliwe, że istnieje kilka możliwych wniosków, które można wyciągnąć z tego samego 

zestawu faktów. Byłby to problem dla eksperta, podobnie jak dla systemu eksperckiego. Aby poradzić 

sobie z taką sytuacją, system musi mieć dalsze zasady wyłącznie dla takich przypadków w celu podjęcia 

decyzji o tym, jakie działania należy podjąć - jest to tzw. rozwiązywanie konfliktów. 

Rozwiązywanie Konfliktów 

Istnieje wiele sytuacji, w których spełnionych jest kilka warunków, ale wymagany jest tylko jeden 

wniosek. W takich przypadkach wymagana jest decyzja, który z przepisów (z których wszystkie mają 

warunki, które zostały w pełni spełnione) ma pierwszeństwo. Konflikt między tymi zasadami musi 

zostać rozwiązany. Istnieje wiele możliwości; faktyczny, który należy zatrudnić, zależy od samego 

systemu eksperckiego. Gdy kilka reguł spełnia wszystkie warunki, wybrany element zależy od jednego 

z następujących kryteriów: 

1 Reguła o najwyższym priorytecie - każda reguła ma przypisany priorytet, a jeśli stosuje się kilka reguł, 

wybiera się ten o najwyższym priorytecie. 

2 Warunki o najwyższym priorytecie - każdy warunek ma przypisany priorytet. Aby reguła została 

wybrana, musi zawierać warunki o najwyższym priorytecie. 

3 Ostatnio wybrano reguła - której stan został spełniony. 

4 Najbardziej szczegółowy - wybrana jest reguła, która ma większość spełnionych warunków. Jest to 

również określane jako "najdłuższe dopasowanie". 

5 Ograniczanie kontekstu - reguły są podzielone na grupy, z których tylko niektóre są aktywne w 

określonym czasie. Aby zostać wybranym, reguła musi należeć do aktywnej grupy - w ten sposób 

system ekspercki może z czasem dostosować się do różnych warunków. 

Wybór metody rozwiązywania konfliktów zależy całkowicie od aplikacji - w przypadku prostych 

systemów rozdzielczość będzie najprawdopodobniej bardzo prosta. W pewnych okolicznościach 

można oczekiwać, że system ekspercki wyciągnie kilka wniosków z tego samego zestawu warunków i 

może być jedynie zobowiązany do poinformowania użytkownika, że wszystkie te warunki obowiązują 

w tym czasie. Wszelkie dalsze decyzje, a więc wszelkie konflikty ,rozdzielczość, może być następnie 

wykonana przez użytkownika. 

Wiele Reguł 



Większość systemów eksperckich obejmuje kilka zasad, które zależą od siebie nawzajem. Są one 

podzielone na warstwy. Stąd, gdy spełnione są wszystkie warunki dla jednej reguły, tak aby wyciągnąć 

jej wniosek, konkluzja ta może z kolei spełniać warunek dla reguły w kolejnej warstwie, i tak dalej. Jako 

przykład rozważ system zarządzania silnikiem pojazdu: 

Reguła Warstwy 1 

IF (naciśnięto przycisk Start) THEN (uruchomiony silnik) 

IF (wybór biegów) THEN (włączenie biegów) 

 

Reguła Warstwy 2: 

IF (silnik włączony i włączono bieg) THEN (napęd pojazdu) 

Oczywiste jest, że obie reguły warstwy 1 musiały zostać odpalone, aby spełnić oba warunki, aby reguła 

warstwy 2 była uruchamiana w taki sposób, aby pojazd mógł jechać . Można uznać, że warunek zasady 

2 stał się faktem, ponieważ obie niezbędne reguły w warstwie 1 zostały odpalone. Oczywiście w tym 

przypadku nie ma konieczności rozwiązywania konfliktów, ponieważ zasady są niezależne. Z tego 

przykładu jest jednak oczywiste, że jeśli uwzględnimy inne czynniki, takie jak obniżenie hamulców, 

minimalny poziom paliwa w zbiorniku, wybrany kierunek, obiekt przed pojazdem itd., System ekspercki 

staje się coraz bardziej złożony, warstwy reguł dotyczące często sprzecznych wymagań. Interesujące 

jest rozważenie całkowitej liczby reguł, które byłyby niezbędne, aby system ekspercki mógł prowadzić 

pojazd w normalnej sieci drogowej. W tym przypadku oryginalne fakty (dane) wprowadzane do 

naszego systemu ekspertowego to: po pierwsze, naciśnięto przycisk Start; i po drugie, że dokonano 

wyboru biegów. Dalsze fakty są następnie realizowane poprzez uruchomienie silnika i włączenie 

biegów. Następnie ogólny cel jest realizowany jako napęd pojazdu. Zaczynamy więc od zestawu 

faktów, które są wkładem do naszego systemu eksperckiego i osiągniętego celu, który można nazwać 

wyjściem. 

Wnioskowanie W Przód 

Dzięki systemowi eksperckiemu podczas normalnej eksploatacji, zestaw faktów będzie widoczny w 

określonym czasie, a te będą wyzwalały szereg zasad, realizujących dalsze fakty, które wyzwalają inne 

reguły i tak dalej, aż do osiągnięcia końcowego wniosku, tak jak to opisano w przykładzie zarządzania 

silnikiem. Ten sposób pracy z danych wejściowych do celu końcowego jest określany jako 

"wnioskowanie  w przód". Celem jest odkrycie wszystkiego, co można wywnioskować z danego zbioru 

faktów. 

Wnioskowanie Wsteczne 

Systemy ekspertowe mogą być również używane w odwrotny sposób. W tym sensie, gdy cel został 

osiągnięty, reguły są przeszukiwane w celu zbadania, jakie fakty (dane) wystąpiły, aby system mógł 

dojść do wniosku, że tak się stało. Można również spojrzeć wstecz za pośrednictwem systemu, aby 

ocenić, jakie fakty musimy wprowadzić do systemu, aby osiągnąć określony cel. W tym przykładzie 

można by zadać pytanie: co stało się z samochodem? Zastosowano wtedy łańcuch powrotny, aby 

uzyskać odpowiedź, że naciśnięto przycisk start i dokonano wyboru biegu. Łańcuch powrotny jest 

dobry do weryfikacji systemu, szczególnie gdy system ekspercki musi być krytyczny dla bezpieczeństwa 

i nie może dotrzeć "błędny" wniosek. Przydatna jest również ocena ogólnej wydajności systemu, aby 

dowiedzieć się, czy konieczne są dalsze zasady, czy też dziwny zestaw (wejściowych) okoliczności może 

spowodować nieoczekiwany wniosek. 



Słuszne Uwagi 

Systemy eksperckie mają wiele zalet w porównaniu z innymi metodami sztucznej inteligencji. Po 

pierwsze, można zauważyć, że są one dość łatwe do zaprogramowania w komputerze (jednolite linie 

kodu w strukturze IF-THEN). Każda reguła jest oddzielną jednostką z własnymi danymi wymaganymi 

do ostrzału i wyciągniętą z jej własnych indywidualnych wniosków. Jeśli nowa zasada zostanie uznana 

za niezbędną może być dodany do całego systemu, chociaż czasami może to oznaczać także zmianę 

reguł regulujących rozwiązywanie konfliktów. System jest idealny do radzenia sobie z informacjami 

pochodzącymi z naturalnego świata. W końcu to te same informacje, którymi zajmują się eksperci. 

Kiedy więc ekspert mówi "w takiej sytuacji to właśnie robię", może to łatwo zostać wprowadzone do 

systemu eksperckiego. Struktura systemu jest oddzielona od danych, a tym samym obszaru 

problemowego w tym sensie, że ta sama struktura systemu eksperckiego może być zastosowana w 

bardzo różnych domenach. To tylko same zasady i sposób ich łączenia różni się od siebie. Stąd ta sama 

struktura systemu eksperckiego w komputerze mogłaby zostać wykorzystana do diagnostyki 

medycznej, a także do systemu zarządzania silnikiem, chociaż należałoby wprowadzić inne zasady, inne 

dane spowodowałyby uruchomienie zasad i wyciągnięcie różnych wniosków. System ekspercki może 

poradzić sobie z niepewnością, jak zobaczymy, gdy weźmiemy pod uwagę logikę rozmytą. W takim 

przypadku, gdy przedstawi się serię faktów, konkluzja systemu może polegać na tym, że biorąc pod 

uwagę te fakty, ma 75% pewności co do wyciągniętego wniosku. Może to wskazywać na brak innych 

przydatnych dowodów, które w przeciwnym razie mogłyby uczynić system w 100% pewnym. Diagnoza 

medyczna jest jednym z przykładów, w których wartości ufności są użyteczne. Biorąc pod uwagę 

symptomy wprowadzane jako fakty, system ekspercki może dać wynik, który wskazuje, że jest tylko 

50% pewna diagnozy. W takiej sytuacji sami eksperci rzadko (jeśli w ogóle) są w 100% pewni diagnozy 

- znajduje to jedynie odzwierciedlenie w samym systemie. Jedną dużą zaletą takiego systemu, 

podobnie jak w przypadku większości systemów AI, jest szybkość reakcji, zwłaszcza w porównaniu do 

prędkości człowieka. Kiedy nadejdzie ostatnia informacja, może minąć ułamek sekundy, zanim 

maszyna dojdzie do końca. Ekspert ludzki może zająć kilka sekund lub, w pewnych okolicznościach, 

wiele minut, aby dojść do tego samego wniosku dotyczącego tego samego problemu. Może to 

oznaczać znaczne oszczędności finansowe lub zwiększenie bezpieczeństwa osób. Systemy ekspertowe 

do radzenia sobie z alarmami awarii maszyn lub zasilania lub systemami transakcyjnymi są doskonałymi 

przykładami. 

Problemy Z Systemami Eksperckimi 

Istnieje wiele problemów z systemami ekspertowymi. Po pierwsze, zbieranie reguł może okazać się 

dość niezręczne. Często trudno jest w prosty sposób określić, co robią w codziennej sytuacji. Ponadto, 

jeśli kilku ekspertów zostanie poproszony, mogą pomyśleć o problemie na różne sposoby, tak, że jest 

to trudne ujednolicić zasady. Może to oznaczać, że różnią się one całkowicie rozwiązaniem. W 

niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie średnich wyników, ale w innych przypadkach może nie 

być możliwe. Rozważmy, na przykład, system ekspercki przeznaczony do kierowania pojazdem: w 

sytuacji obiektu bezpośrednio z przodu, jeden ekspert może sugerować skręcanie w lewo, podczas gdy 

inny może preferować kierowanie w prawo. Uśrednienie tych reakcji i bezpośrednie sterowanie z 

wyprzedzeniem nie byłoby rozsądne. Warto również podkreślić, że eksperci ludzcy, szczególnie 

specjaliści, mogą być dość kosztowni, szczególnie jeśli jest ich kilka, a ich rezerwowanie i uzyskiwanie 

odpowiedzi może być problematyczne. Cały ten czas i wydatki idą w kierunku kosztu realizacji całego 

systemu. Jednym z największych problemów z systemami ekspertowymi jest tzw. "Wybuch 

kombinatoryczny". Po prostu system ekspercki staje się zbyt duży. Jednym z głównych celów takiego 

systemu jest radzenie sobie z problemami i wyciąganie wniosków bez względu na sytuację. Jednak aby 

poradzić sobie z absolutnie każdą możliwą sytuacją, reguły muszą być stale dodawane, aby objąć każdą 



możliwą sytuację, bez względu na to, jak mało prawdopodobne. Jako przykład rozważmy system 

ekspercki do kierowania pojazdem po normalnych drogach: jest mało prawdopodobne, że słoń 

przejdzie przed pojazdem, jest mało prawdopodobne, że będzie dużo błota i jest mało 

prawdopodobne, że będzie to sofa, ale może być i zasady muszą dbać o każdą z tych okoliczności. 

Ponieważ niektóre systemy ekspertowe mogą zawierać wiele tysięcy reguł, nawet aby poradzić sobie 

z czymś, co może być dla człowieka względnie proste, przy każdym wystąpieniu musi zostać 

przetestowanych wiele (jeśli nie wszystkie) tych reguł, wraz z koniecznymi rozwiązaniami konfliktów i 

łańcuchowanie. Więc zamiast być znacznie szybszym od ludzkiego eksperta, kiedy istnieje wiele reguł, 

taki system może być znacznie wolniejszy od człowieka przy podejmowaniu decyzji. Debugowanie 

takiego systemu, aby upewnić się, że działa ono na każdą ewentualność, może również być trudne, z 

regułami interakcyjnymi i ewentualnie wzajemnymi odwołaniami. Ostatnim punktem, który należy tu 

przedstawić, jest to, że systemy eksperckie są jedynie jednym typem sztucznej inteligencji, co wskazuje 

na jeden aspekt inteligencji w ogóle. W szczególności starają się naśladować funkcję rozumowania 

ludzkiego mózgu pod względem sposobu, w jaki decyzje są podejmowane, biorąc pod uwagę szereg 

faktów w określonym czasie, w oparciu o wiedzę ekspercką na temat tego, co zrobić z tymi faktami. 

Ważne jest, aby nie postrzegać takich systemów jako jedynie zaprogramowanych mechanizmów 

decyzyjnych, które zawsze będą działały zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Z pewnością można je 

obsługiwać w ten sposób, ale możliwe jest także umożliwienie im uczenia się, gdy wyciągają wnioski i 

doświadczają swojej domeny. Oczywiście zależy to od funkcji, do której są wymagane. Wystarczy 

powiedzieć, że jeśli taki system wyciąga szereg wniosków, reguły, które doprowadziły do zwycięskiego 

/ wybranego wniosku, mogą być "nagradzane" w sensie zwiększania prawdopodobieństwa odpalone i 

/ lub włączenia się w całość zakończenie następnym razem. I odwrotnie, jeśli wyrzucona reguła 

skutkuje wnioskiem, który nie został wybrany, wówczas będzie mniej prawdopodobne, że ponownie 

wystrzeli. Sukces jest nagradzany, a porażka karana! Można to również osiągnąć poprzez ustalanie 

priorytetów dla rozwiązywania konfliktów. 

Logika Rozmyta 

W systemach eksperckich, które rozważaliśmy do tej pory, założono, że albo istnieje jakiś warunek, 

albo go nie ma. To prosta logika. Fakt jest albo prawdziwy, albo fałszywy. Jednak, jak widzieliśmy, 

okazało się, że w pewnych okolicznościach wnioski mogą być częściowo prawdziwe, a raczej, że procent 

zaufania jest stosowany do wyników. Rzeczywiście, tak właśnie wygląda wiele rzeczy w ludzkim życiu. 

Jeśli ktoś bierze prysznic, chce, żeby woda była ciepła. Woda nie jest po prostu gorąca lub zimna, jest 

ciepła. Podstawą do tego jest logika rozmyta. Załóżmy na chwilę, że aby woda z prysznica była 

całkowicie zimna, będzie ona miała temperaturę 0 ° C, natomiast aby była całkowicie gorąca, będzie 

miała temperaturę 50 ° C. Jeżeli rzeczywista woda, którą mierzymy ma temperaturę od 0 ° C do 50 ° C, 

to możemy powiedzieć na przykład, że jest ona w 65% gorąca, co oznacza, że jest dość ciepła, ale ma 

jakąś drogę, zanim będzie gorąca . Jeśli jest 12% gorąca, jest dość zimno. Chociaż podałem wartości 

wody pod prysznicem jako wartości procentowe, użycie logiki rozmytej niekoniecznie oznacza, że 

rzeczywista zmierzona temperatura będzie wynosić 65% z 50 ° C (32,5 ° C). Logika rozmyta jest bardziej 

ukierunkowana na ludzką koncepcję temperatury - pamiętaj, że jest to forma sztucznej inteligencji. 

Możemy więc, jeśli chcemy, sporządzić relację między temperaturą rzeczywistą a wartością 

procentową, którą ją przypiszemy, między 0% a 100%. 

FUZZYFIKACJA 

W systemie logiki rozmytej pierwszym krokiem jest nabycie rzeczywistej wartości rzeczywistej i 

uczynienie jej rozmytą - jest to określane jako "fuzzyfikacja". Jeśli mamy do czynienia z temperaturą 

wody, rzeczywista temperatura wody byłaby zmierzona, a następnie zdeformowana. Na przykład 

temperatura 20 ° C może stać się wartością rozmytą 45%. Ta rozmyta wartość może następnie zostać 



wprowadzona do naszego rozmytego systemu eksperckiego. Związek pomiędzy wartością rzeczywistą 

a wartością rozmytą musi być dobrze zdefiniowany dla konkretnego problemu - można to osiągnąć za 

pomocą środków graficznych lub tabeli przeglądowej lub nawet poprzez relacje matematyczne.  

Rzeczywista procedura fuzzyfikacji zależy wyłącznie od konkretnej aplikacji. 

Zasady Rozmyte 

Gdy wartość zostanie zfuzzifikowana, zostaje przekazana do reguł oceny. Reguły rozmyte są takie same 

jak te, które już widzieliśmy: 

IF (warunek) THEN (zakończenie) 

Jednak teraz mamy sytuację, że warunek może być tylko częściowo prawdziwy. W przypadku systemu 

eksperckiego, w którym woda jest gorąca lub zimna, możemy mieć następujące zasady: 

IF (woda jest zimna) THEN (włączyć podgrzewacz wody) 

IF (woda jest gorąca) THEN (wyłączyć podgrzewacz wody) 

Teraz możemy zastąpić te reguły jedną regułą rozmytą: 

IF (woda jest gorąca) THEN (włączyć podgrzewacz wody) 

Może się to wydawać dziwne na pierwszy rzut oka, ale należy pamiętać, że mamy do czynienia z 

regułami rozmytymi - więc część warunku będzie wartością procentową (nie po prostu "tak" lub "nie"). 

W konsekwencji część końcowa będzie również wartością procentową. Teraz podgrzewacz wody nie 

będzie po prostu włączany i wyłączany, ale zostanie włączony w pewnym stopniu - jak zobaczymy. Jak 

widzieliśmy wcześniej, w prostych systemach eksperckich może się zdarzyć, że reguła ma kilka 

warunków, które muszą być spełnione wcześniej zanim reguła może odpalić, lub odwrotnie, może 

wystąpić jakikolwiek z wielu warunków, aby reguła została uruchomiona. Na przykład: 

IF (woda jest gorąca, a taryfa energetyczna jest wysoka) THEN (włączyć podgrzewacz wody) 

Wymagałoby to obu warunków, aby podgrzewacz wody mógł się włączyć. Alternatywnie: 

IF (woda jest zimna LUB taryfa energetyczna jest niska) THEN (włącz podgrzewacz wody) 

Wymagałoby to spełnienia jednego lub obu warunków, aby podgrzewacz wody mógł się włączyć. Ale 

przy regułach rozmytych każdy z warunków ma przypisany procent. Większość systemów rozmytych 

działa w następujący sposób. Tam, gdzie pojawia się termin ORAZ, minimalna wartość procentowa 

warunku jest przenoszona do przodu. W przypadku pojawienia się terminu OR maksymalna wartość 

procentowa warunku jest przenoszona do przodu. Jako przykład możemy podać regułę rozmytą: 

IF (temperatura wody jest wysoka, a taryfa energetyczna jest wysoka) THEN (włącza podgrzewacz 

wody) 

Na potrzeby tego przykładu wyobraźmy sobie, że po fuzzyfikacji temperatura wody została przypisana 

wartości 62%, a taryfie energetycznej (również fuzzified) przypisano wartość 48%. Wartość 

przeniesiona, ponieważ jest to operacja AND, będzie minimalna z wartości 62% i 48% - tj. Będzie 

wynosić 48%. Odwrotnie, jeśli warunek 

zawierał operację związaną z operacją, wówczas wartość przeniesiona do przodu byłaby maksymalną 

wartością, w tym przypadku 62%. Zobaczymy wkrótce, co dzieje się z wartością, która została 

wykorzystana. Może się zdarzyć, że tylko jedna zasada zostanie uruchomiona w systemie eksperckim; 

Jednakże to 



zwykle jest tak, że zostanie uruchomionych kilka różnych reguł. Każda z tych zasad spowoduje, że inna 

wartość zostanie przeniesiona do przodu i te wartości muszą zostać zebrane, aby zapewnić jedną 

wartość końcową, która oznacza coś w świecie zewnętrznym. W rozważanym tutaj przykładzie 

potrzebujemy ogólnej wartości procentowej, która wskaże, jak bardzo podgrzewacz wody musi być 

włączony. 

DEFUZZYFIKACJA 

Istnieje wiele sposobów, w jakie można pogrupować różne wartości procentowe przeniesione do 

przodu. Być może najprostszym i najbardziej oczywistym jest jedynie uśrednianie wartości. Jeśli mamy 

trzy reguły - R1, R2 i R3 - które wytworzyły wynikowe wartości procentowe R1 = 23%, R2 = 81% i R3 = 

49%, wtedy średnia wartość byłaby trzema procentami dodanymi razem i podzielonymi przez trzy ( tj. 

51%). W naszym przykładzie odnosi się to do tego, ile trzeba włączyć podgrzewacza wody - nieco ponad 

połowę. Jednak, jak to omówiono wcześniej, często zdarza się, że niektóre zasady będą ważniejsze od 

innych. Najbardziej typową metodą defuzyfikacji jest zatem metoda średniej ważonej - określana jako 

metoda "środka ciężkości" (COG). W takim przypadku każda wynikowa wartość procentowa jest 

mnożona przez powiązane ważenie wartość, odpowiedzi są dodawane razem i dzielone przez sumę 

wszystkich wartości ważenia dodanych razem. W rozważanym przykładzie przyjmijmy, że R1 to więcej 

ważne od innych, więc dodamy do tego wagę 5; R2 otrzymuje wagę 2; i R3 ważenie 3. R2 jest zatem 

najmniej ważne z reguł. Kiedy dodamy te wagi razem, odpowiedź brzmi 10. Teraz pomnożymy nasze 

wartości dla R1-R3 przez ich ważenie (23 × 5, 81 × 2 i 49 × 3), czego rezultatem jest 424, które dzielimy 

o 10 (suma wag, które zastosowaliśmy) daje nam zdezorientowaną wartość 42,4%. Jest to niższe niż 

poprzednie obliczenie nieważone, ponieważ większy nacisk, poprzez wagę, został umieszczony na 

wyjściu reguły R1, która była znacznie niższa niż wyniki pozostałych dwóch reguł. Z tego powodu woda 

nie byłaby podgrzewana w tym samym stopniu. 

Rozmyte Systemy Eksperckie 

Przy konstruowaniu systemu eksperckiego jest po prostu przypadek, że reguły muszą być generowane 

i układane warstwami przy zastosowaniu odpowiedniego systemu rozwiązywania konfliktów. Z 

rozmytymi systemami ekspertowymi z pewnością potrzebujemy reguł, ale w tym przypadku muszą to 

być reguły rozmyte. Możliwe, że potrzebny jest również system rozwiązywania konfliktów; jednak 

może to nie być takie, że technika deszyfrowania może w tym przypadku brać pod uwagę rzeczy takie 

jak ustalanie priorytetów między regułami i może nawet odzwierciedlać czas uruchomienia reguły, 

czyniąc wartości ważenia defuzzyfikacji zależnymi od czasu. Na przykład, gdy reguła rozmyta najpierw 

wystrzeli, jej względna wartość wagowa może być wysoka, ale z biegiem czasu ważenie może 

zmniejszyć się w stosunku do czasu. Może to być do w takim zakresie, że jeśli określona reguła nie była 

uruchamiana przez dłuższy czas, jest ważona jako zero, tzn. jest ignorowana przez system. Tak więc, 

nawet jeśli reguła została uruchomiona, gdy upłynie pewien okres czasu, można ją pominąć w rutynie 

defuzzyfikacji. W przypadku rozmytych systemów ekspertowych, a także zestawu reguł rozmytych, 

wymagane są również odpowiednie schematy fuzzyfikacji i defuzzyfikacji. Defuzzyfikacja musi 

uwzględniać to, do czego faktycznie ma służyć wartość wyjściowa - w miarę możliwości kontrolować 

silnik lub pompę do proporcji jego pełnych możliwości lub może prowadzić pojazd z procentem pełnej 

prędkości. Fuzzyfikacja może być bardziej problematyczna, ponieważ różne ilości ulegające 

fuzzyfikowaniau mogą być w rzeczywistości bardzo różnymi terminami, takimi jak napięcia, 

temperatura lub natężenie przepływu, które wszystkie są mierzone inaczej. Niestety, tak naprawdę nie 

ma dobrze zdefiniowanego, wypróbowanego i przetestowanego systematycznego sposobu na 

zbudowanie metody fuzzyfikacji lub 



kolejne zasady rozmyte. W związku z tym, aby uzyskać skuteczny, rozmyta platformę ekspercką, aby 

uzyskać najlepszą wydajność, trzeba przeprowadzić sporo prób i błędów. 

Rozwiązywanie Problemów 

Przyjrzeliśmy się jednemu aspektowi sztucznej inteligencji, w którym możemy wprowadzić zbiór zasad, 

które system musi przestrzegać, aby wszystkie ewentualności zostały uwzględnione. Innego rodzaju 

sytuacja ma miejsce, gdy musimy zrealizować system sztucznej inteligencji, aby rozwiązać problemy 

dla nas. Jeden prosty przykład tego istnieje w systemie nawigacji satelitarnej używanym do 

prowadzenia pojazdu. Mamy (miejmy nadzieję), że wiemy, gdzie jest nasz punkt startowy i wiemy też, 

gdzie chcemy się dostać, ale nie wiemy, jak się tam dostać. Jest to rzadko problematyczny problem, 

ponieważ istnieje wiele różnych rozwiązań. Tak więc zazwyczaj mamy dodatkowe wymagania, takie jak 

chęć poznania najszybszej trasy lub możliwie najkrótszej trasy, lub nawet wymagać najbardziej 

malowniczej trasy - w rzeczywistości istnieją różne potencjalne wymagania podczas podróży z miejsca 

do miejsca. Ten typ problemu jest typowy dla wielu i jest czymś, co sztuczna inteligencja może być 

bardzo dobra w rozwiązywaniu - bardzo szybko. Załóżmy, że chcemy podróżować z miasta Reading do 

Newcastle przez kilka innych miast. Istnieje wiele możliwych dróg do pokonania. Na przykład możemy 

zacząć podróżując od Reading do Oxfordu lub ewentualnie Reading do Londynu. Obydwie te trasy 

wiązałyby się z kosztami związanymi z czasem, jaki pokonałaby trasa, zużytym paliwem, przebytą 

odległością i tak dalej. Z Oksfordu można jechać do Banbury lub ewentualnie do Stratford i tak dalej; 

każda ścieżka z jednego miasta do drugiego ma związane z tym koszty. Ostatecznie osiągnięto końcowy 

cel Newcastle. Na podstawie założeń, że ograniczamy liczbę możliwych miast do rozważenia w naszej 

podróży z Reading do Newcastle i że odwiedzamy tylko jedno miasto, to jest wiele sposobów, które 

system sztucznej inteligencji może wyszukać najlepsze rozwiązanie. 

Przeszukiwanie Wszerz 

Aby zdecydować, które rozwiązanie jest najlepsze dla naszego problemu z podróżowaniem, należy 

wziąć pod uwagę wszystkie możliwości. W naszym przykładzie z Reading jako punktem wyjścia 

mogliśmy wyszukać najlepszą trasę, patrząc najpierw na wszystkie możliwe miasta, do których można 

się dostać z Reading - w tym Oxford i Londyn. Dla każdego z tych miast mogliśmy wtedy spojrzeć na 

wszystkie możliwe wybory z nich. Na każdym etapie oceniamy całkowity koszt przejęcia tej trasy. W 

końcu dotrzemy do Newcastle za pośrednictwem wielu różnych 

trasy, ale ponieważ mamy zapis całkowitych kosztów każdej z tych tras, można dokonać porównania 

między nimi, aby zdecydować, która z nich jest najlepsza pod względem odległości, czasu lub 

czegokolwiek, co jest wymagane. Zasadniczo przyjrzeliśmy się wszystkim możliwym rozwiązaniom i po 

dokonaniu porównania, o ile informacje o kosztach były dokładne, z pewnością bylibyśmy w stanie 

znaleźć najlepsze rozwiązanie. W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku prostych tras z 

tylko kilkoma miastami, takie wyszukiwanie jest całkowicie dopuszczalne. Jednak ze względu na liczbę 

potencjalnych rozwiązań może okazać się problematyczna zarówno pod względem ilości wymaganej 

pamięci komputera, jak i czasu, nawet na bardzo wydajnym komputerze, w celu uwzględnienia 

wszystkich tras i obliczenia związanych z nimi kosztów. Problem z pamięcią jest spowodowany faktem, 

że wszystkie informacje o wszystkich trasach muszą zostać zapisane, dopóki nie osiągniemy miasta 

docelowego Newcastle, kiedy można dokonać ostatecznego porównania. 

Przeszukiwanie W Głąb 

W przeszukiwaniu w głąb, jedna kompletna trasa jest próbowana początkowo od punktu 

początkowego do końcowego w celu. Następnie próbowana jest inna trasa od początku do końca. 

Natychmiast można dokonać porównania kosztów pomiędzy tymi dwoma i najlepszymi, które zostały 



zachowane. Inne trasy można systematycznie testować w ten sam sposób. Jeśli szukamy tylko 

najlepszego rozwiązania, to trzeba zachować tylko jedną trasę w pamięci. Jeśli, dla porównania, okaże 

się, że inna trasa jest lepsza pod względem kosztów (zakładając, że to jest nasz cel), to po prostu 

zastępuje oryginał. W przypadku tego typu wyszukiwań wymagania dotyczące pamięci komputera 

mają zatem niewielkie znaczenie. Jednym z największych problemów związanych z głębokością - 

pierwsze wyszukiwanie polega na tym, że jeśli wprowadzony zostanie zły początkowy wybór, może 

wytworzyć kierunek, który prowadzi do bardzo długiej i kosztownej ścieżki obejmującej setki miast. 

Inne podobne słabe, długie ścieżki mogą być następnie przeszukiwane. W międzyczasie może się 

zdarzyć, że najlepsze rozwiązanie dotyczy tylko startowania w innym początkowym kierunku, tak aby 

można było wykorzystać tanie linie. Z głębokością - pierwsze wyszukiwania takie rozwiązanie może nie 

zostać wykryte na jakiś czas. Szeroko zakrojone pierwsze wyszukiwanie tego samego problemu bardzo 

szybko znalazłoby takie rozwiązanie. 

Ograniczone Wyszukiwanie W Głąb 

Problem przeszukiwania w głąb w poszukiwaniu długich i kosztownych tras może zostać złagodzony 

przez ograniczone wyszukiwanie. Określona liczba miast, limit głębokości, w podróży jest wybierany 

jako pierwszy. Wyszukiwanie rozpoczyna się dogłębnie - pierwsza moda do osiągnięta jest określona 

liczba. To konkretne wyszukiwanie zostało przerwane, a następne rozpoczęło się w trybie "deep-first". 

Jest oczywiste, że trzeba zastosować zdrowy rozsądek i, w miarę możliwości, znajomość konkretnego 

problemu, z ograniczonym do minimum wyszukiwaniem. Dwie poprzednie techniki (szerokość - 

pierwsza i głębia - pierwsza) są znane jako "ślepe wyszukiwania", ponieważ niewiele trzeba wiedzieć o 

problemie, aby wyszukiwanie mogło być kontynuowane. Przy ograniczonym do głębokości 

wyszukiwaniu byłoby głupio, na przykład, wybrać bardzo niski limit, kiedy można oczekiwać, że 

rozwiązanie przyniesie dwa lub trzy kroki. Krótkie badanie problemu może nam powiedzieć, że 

rozwiązanie jest prawdopodobne, powiedzmy, w dziewięciu lub dziesięciu krokach, więc dobrym 

wyborem dla limitu w tym przypadku może być 10-11 - jeśli rozwiązanie nie wygląda dobrze po tym 

liczba kroków jest bardzo mało prawdopodobne, aby być najlepszym rozwiązaniem, więc poddajmy się 

i wypróbuj inną ścieżkę. 

Wyszukiwanie Dwukierunkowe 

Alternatywną strategią jest podzielenie wyszukiwania na dwie części i rozpoczęcie jednego 

wyszukiwania (do przodu) od punktu początkowego i jednoczesne rozpoczęcie drugiego wyszukiwania 

(wstecz) od celu. Wielką zaletą tej techniki jest to, że może ona zaoszczędzić wiele czasu na znalezienie 

rozwiązania; jednak może wymagać znacznej pamięci. Aby odnieść sukces, w ramach jednego z 

wyszukiwań należy również uwzględnić rutynę, aby sprawdzić, czy osiągnięty punkt został właśnie 

osiągnięty na marginesie innego wyszukiwania. Znajomość problemu jest w związku z tym przydatna, 

ponieważ takie sprawdzanie graniczne, które może być czasochłonne, nie musi być przeprowadzane, 

dopóki nie zostanie osiągnięta taka głębokość, że rozwiązanie jest albo prawdopodobne, albo możliwe. 

Problemy Wyszukiwania 

Ogromnym potencjalnym marnowaniem czasu jest wielokrotne badanie punktów, które zostały już 

osiągnięte i w pełni zbadane. Może to spowodować, że nigdy nie znajdzie rozwiązania lub nie znajdzie 

rozwiązania o złym lub niewłaściwym charakterze. W przypadku niektórych problemów (szczególnie 

prostych) taka sytuacja nie powinna wystąpić, ale inne problemy mogą być złożone i może istnieć kilka 

przenikających się tras do rozważenia. Aby wyjaśnić problem nieco bardziej szczegółowo, zastanów się 

nad ponowną próbą podróży z Reading do Newcastle. Możemy wziąć jedną ścieżkę z Reading do 

Oxford, a następnie do Coventry, a następnie odkryj wszystkie możliwości z Coventry. W ramach 

wyszukiwania możemy następnie wypróbować Reading do Banbury, a następnie do Coventry - po 



przybyciu do Coventry inną trasą. Wszystkie możliwe ścieżki z Coventry wraz z powiązanymi z nimi 

kosztami zostały już przeszukane, więc nie ma sensu robić tego samego ponownie. Jednakże oznacza 

to, że pamięć wszystkich różnych ścieżek wraz z powiązanymi kosztami jest wymagana do znalezienia 

ogólnego rozwiązania. W ramach wyszukiwania konieczne jest, po osiągnięciu nowego punktu, 

porównanie punktu z tymi, które zostały już rozwinięte. Oprócz ponownego rozwinięcia punktu, dwie 

trasy do tego punktu można porównać, wybraną najlepszą, a przegraną odrzuconą. Podobnie jak w 

przypadku całej inteligencji, poszukiwanie AI, które zapomina lub ignoruje przeszłość, może 

wielokrotnie popełniać te same błędy. 

Praktyczne Przykłady Wyszukiwania 

Chociaż tutaj podano przykład objazdu w celu wyjaśnienia niektórych zasad, opisane techniki 

wyszukiwania można zastosować w celu znalezienia rozwiązania zagadek. Jednym z przykładów jest 

sześcian Rubika, gdzie początkowy punkt początkowy jest zwykle losowym zestawem kolorowych 

kwadratów na różnych powierzchniach sześcianu, przy czym końcowym celem jest, gdy każda z 

powierzchni sześcianu składa się z kwadratów tylko jednego koloru. Rozwiązując problem, najlepiej 

jest znaleźć stan, w którym może znajdować się sześcian, od którego znane jest rozwiązanie problemu, 

a następnie kolejny stan z tego powodu i tak dalej. W każdym momencie jest to jedynie kwestia 

wykonania małego kroku, aby przejść od jednego stanu do drugiego, a tym samym osiągnąć cel. Maze-

rozwiązywanie to inny przykład, w tym przypadku, w którym człowiek zazwyczaj używałby strategii 

głęboka-pierwsza, gdy najszersza strategia byłaby najprawdopodobniej znacznie lepsza. W 

rzeczywistości, dla labiryntu, który napotkano w łamigłówce, najlepszą strategią jest prawie na pewno 

dwukierunkowe poszukiwanie - działające wstecz zarówno od celu, jak i do przodu. Niestety to 

zwykle  sprawia, że problem jest banalny i psuje całą zabawę. W "Trzech mężczyzn w łodzi" Jerome K. 

Jerome'a rozwiązanie Harrisa polegające na znalezieniu centrum w Hampton Court Maze było "bardzo 

proste. . . cały czas skręcasz w prawo ". Niestety spowodowało to, że jego partia wielokrotnie 

powracała do tego samego punktu, do tego stopnia, że "niektórzy ludzie zatrzymali się i czekali, aż inni 

[Harris] będą chodzić i wracać do nich". Na bardziej złożonym poziomie gry takie jak szachy prezentują 

się jako najlepsze przykłady. Obecny stan w każdej chwili jest sytuacją na szachownicy, a celem jest 

osiągnięcie mata. Dodatkowa złożoność w tym przypadku wynika z niepewności co do tego, co może 

zrobić przeciwnik. W każdym momencie wyszukiwania musi zatem obejmować koszty oparte na 

prawdopodobieństwach, a nie na ustalonych wartościach. Tak więc, w przeciwieństwie do problemu z 

podróżowaniem, w którym (wyłączone korki) koszty są ustalane w przybliżeniu, w szachach należy 

wziąć pod uwagę prawdopodobną reakcję przeciwnika w jak największym stopniu. W maju 1997 roku 

komputer IBM Deep Blue pokonał niegdysiejszego mistrza świata w szachach ludzkich, Garry'ego 

Kasparowa, w serii sześciu meczów. Komputer był zdolny do intensywnego przeszukiwania i 

analizowania 200 milionów pozycji na sekundę - co wskazuje na wyraźną przewagę sztucznej 

inteligencji nad inteligencją człowieka pod względem szybkości obliczeń. Kasparow powiedział 

wówczas: "W tym pojedynku było wiele, wiele odkryć, a jednym z nich było to, że czasami komputer 

gra bardzo, bardzo ludzkimi ruchami. To głęboko rozumie czynniki pozycyjne. " 

Wyszukiwanie Heurystyczne 

Jeśli istnieją już pewne informacje dotyczące problemu, istnieją różne strategie modyfikacji procedur 

wyszukiwania zgodnie z opisem. Rzeczywista technika stosowana w każdym konkretnym przypadku 

zależy w dużej mierze od charakteru posiadanych informacji. Jedna oczywista metoda, określana jako 

najlepsze pierwsze wyszukiwanie, rozszerza wyszukiwanie z określonego punktu na podstawie 

minimalnego oczekiwanego kosztu rozwiązania. Można to rozszerzyć, gdy trzeba oszacować koszt lub 

prawdopodobieństwo, aby znaleźć minimalną funkcję matematyczną, w której szacunki kosztów są 

sporządzane dla różnych rozwiązań. Chciwe najlepsze pierwsze wyszukiwanie rozszerza wyszukiwanie, 



znajdując minimalny koszt następnego kroku. Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie, ale jest ogólnie 

skuteczne i może być bardzo szybkie. Inne techniki obejmują znalezienie listy wszystkich możliwych 

rozwiązań i rozpoczęcie od jednego początkowego rozwiązania. To rozwiązanie jest następnie 

odrzucane tylko w celu wybrania alternatywy, jeśli ogólny koszt jest lepszy, co z kolei zostaje 

zachowane, dopóki nie zostanie poprawione. Jest to ogólnie określane jako wspinaczka górska lub 

najbardziej strome zejście. Jest to tak zwana lokalna metoda wyszukiwania, ponieważ lista rozwiązań 

będzie zamawiana w taki sposób, że podobne rozwiązania będą znajdować się blisko siebie, z 

niewielkimi zmianami wprowadzanymi do każdego rozwiązania. Jednym z problemów tej techniki jest 

to, że znajdzie to, co najlepsze rozwiązanie, które jest najlepsze lokalnie w stosunku do rozwiązań 

wokół niego - innymi słowy, może nie znaleźć ogólnego (globalnego) najlepszego rozwiązania. Jest to 

określane jako "utknięcie w lokalnym minimum". Sposoby poruszania się w tym temacie polegają na 

losowym przeskakiwaniu do innego część listy rozwiązań. 

Reprezentacja Wiedzy  

Ważnym aspektem typów systemów sztucznej inteligencji, które tu analizujemy, jest sposób 

przechowywania i rozwiązywania informacji lub wiedzy na temat problemu. Zasadniczo musimy 

zdecydować, jakie treści umieścić w bazie wiedzy i jak najlepiej reprezentować cały świat w 

komputerze. W szczególności mamy do czynienia z bardzo różnymi wymaganiami w zależności od 

rodzaju przechowywanych informacji. Musimy radzić sobie z takimi obiektami fizycznymi, czasem, 

działaniami i przekonaniami, które uważamy za prawdziwe w różnych środowiskach. Próba 

modelowania i reprezentowania wszystkiego na świecie byłaby dość znaczącym zadaniem - ludzie nie 

mogą tego zrobić, więc nie możemy oczekiwać, że zrobi to system AI. Ale to, co można reprezentować, 

to ograniczona dziedzina wiedzy, skupiająca się na konkretnym obszarze lub tematach będących 

przedmiotem zainteresowania. Istnieje kilka różnych podejść stosowanych w świecie sztucznej 

inteligencji do reprezentowania wiedzy. Tutaj przyjrzymy się jednej z najczęściej używanych metod 

zwanych ramkami. Ramki są używane do reprezentowania duże ilości wiedzy ogólnej, zdrowego 

rozsądku, w uporządkowany sposób. 

Ramki 

Ramka przedstawia niezbędną codzienną typową wiedzę o jednostce. Jest to plik w komputerze, 

zawierający szereg informacji zapisanych w gniazdach w pliku. Każdy z tych slotów sam w sobie jest 

pod-ramką (lub pod-plikiem) z dalszymi osadzonymi poziomami informacji. Załóżmy, że mamy oparty 

na ramcie system sztucznej inteligencji, który jest używany do opisu domu. Początkową ramką jest 

dom. W domu jest kilka gniazd, np. jadalnia, kuchnia, salon itp. Każdy z tych gniazd jest sam w sobie 

ramką. Mamy więc ramę kuchenną, która zawiera wiele gniazd, np. lodówka, kuchenka, zlew itp. Te 

gniazda są z kolei same w sobie z własnymi gniazdami. I tak dalej, dopóki nie zostanie osiągnięta 

wystarczająca wiedza na temat problemu. Dokładnie ta sama podstawa jest używana do działań, z 

każdym potencjalną akcją opisywana ramką ze szczelinami zawierającymi podakcje. Gdybyśmy mieli 

ramę do wyjścia na zewnątrz, może to zawierać takie miejsca akcji, jak zakładanie butów, zakładanie 

płaszczy, zabieranie kluczyków samochodowych itp. Jak widać, ten rodzaj reprezentacji wiedzy jest 

bardzo podobnie jak ludzie myślą. Jeśli wychodzę na zewnątrz, co muszę pamiętać? Czasami w życiu 

codziennym, jeśli zadanie, z którym mamy do czynienia, jest niezwykłe lub jest w przyszłości, 

najprawdopodobniej my (jako ludzie) możemy zapomnieć o niektórych automatach. Więc spisujemy 

listę rzeczy, które musimy zrobić, aby wykonać zadanie. Ta lista jest zasadniczo zasadą opartego na 

ramkach zasobu wiedzy w systemie sztucznej inteligencji. Ramka może zawierać (w swoich szczelinach) 

wszystkie rodzaje różnych informacji odnoszących się do podmiotu ramki. Mogą to być fakty dotyczące 

lub sytuacji w danej sytuacji. Odwrotnie, mogą to być wiedza na temat procedur lub działań, które 

należy przeprowadzić. Z drugiej strony ramka może zawierać mieszankę tych informacji. Jeśli ramka 



opisuje działanie, to niektóre z jego okien opisują zadania podrzędne, które należy wykonać, aby 

wykonać ogólne działanie. Ale musi też istnieć aktor, który wskaże, kto lub co ma wykonać akcję. 

Konieczne jest również, by istniał obiektowy otwór, aby wskazać, na kogo lub na kogo będzie działał; 

gniazdo źródła wskazujące punkt początkowy; oraz miejsce docelowe do opisania docelowego punktu 

końcowego dla tego działania. 

Metody I Demony 

Do tej pory widzieliśmy, jak można poradzić sobie z wiedzą w ramach metody ramowej. Jednakże, aby 

zastosować to w systemie AI, musimy mieć możliwość manipulowania i przesłuchiwania wiedzy. 

Metody i demony są sposobem, w jaki można przeprowadzić odpowiednie działania. Metoda jest serią 

komend związanych z konkretnym bytem w gnieździe, aby dowiedzieć się czegoś o danej jednostce lub 

przeprowadzić serię działań, gdy wartość jednostki zmienia się w określony sposób. Metody mogą być 

tego typu, gdy zostaną zmienione lub gdy zajdzie taka potrzeba. W metodzie "po zmianie" odpowiednia 

procedura zostanie przeprowadzona po zmianie wartości podmiotu. Na przykład w systemie AI do 

obrotu akcjami można monitorować wartość akcji danej spółki. Po zmianie procedura jest 

automatycznie przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy wartość udziału jest powyżej lub poniżej 

wcześniej ustawionych wartości progowych. Jeśli wartość przekroczyła te granice, akcje mogą zostać 

automatycznie sprzedane lub zakupione w razie potrzeby. W przypadku, gdy jest to potrzebne, 

odpowiednia procedura zostanie przeprowadzona, gdy pojawi się zapytanie o wartość danej jednostki. 

W naszym przykładzie cena akcji w momencie "kiedy potrzebny "wniosek, ewentualnie od 

potencjalnego inwestora, zostanie ustalona wartość akcji spółki. Demony to JEŻELI (warunek) TO 

OZNACZENIA (wnioski) które są uruchamiane, gdy zmienia się wartość warunku. W ten sposób demony 

i metody "po zmianie" są bardzo podobne. Istnieją wyraźne podobieństwa między systemami 

eksperckimi - typu opartego na regułach rozważanych wcześniej w tym rozdziale - oraz trybem 

działania systemu ramowego pod względem jego metod i demonów. Rzeczywiście, całkiem możliwe 

jest obsługiwanie systemu eksperckiego opartego na ramkach. Różnice między metodami są niewielkie 

i bardziej niż filozofia stojąca za każdym podejściem. W układzie ramek ramy starają się dopasować do 

obecnej sytuacji, celem przeprowadzonego procesu wnioskowania jest następnie ustalenie, które 

ramki mają zastosowanie w dowolnym czasie, tj. Która sytuacja, działanie lub obiekt jest celem. Jeśli 

nie ma dopasowania, inna ramka ma kontrolę, uwaga jest wskazywana gdzie indziej. Fragment danych 

lub wartości może się zmienić, ale jeśli nie ma to nic wspólnego z ramką kontrolującą, może to nie mieć 

wpływu. Oparty na regułach system ekspercki jest zwykle o wiele bardziej oparty na danych. Jeśli 

wartość się zmieni, może wystrzelić pewne reguły, które stworzą wnioski, które mogą wystrzelić dalsze 

reguły i tak dalej. Jednak dzięki zastosowaniu rozwiązywania konfliktów można ustalić priorytety, co 

może skutecznie blokować niektóre reguły w dowolnym czasie, co skutkuje podobną metodą do 

systemu ramowego. Należy jednak zauważyć, że w przypadku praktycznych systemów sztucznej 

inteligencji system ekspertowy oparty na zasadach jest znacznie szerzej stosowany, szczególnie w 

środowisku przemysłowym. 

Machine Learning 

Jednym z największych nieporozumień, jakie wiele osób ma na temat komputerów, jest to, że nie są w 

stanie uczyć się i dostosowywać do nowych możliwości. Z pewnością prawdą jest, że może tak być w 

przypadku niektórych komputerów, ponieważ są one jedynie programowane i są oczekiwane 

wykonywać tylko tak, jak zostały zaprogramowane. Jednak wiele komputerów może uczyć się z 

doświadczenia, znacznie zmienić ich tryb działania i zmienić ich  zachowanie na fundamentalne 

sposoby. Oczywiście, musieli mieć taką możliwość, ale robią, co mogą. W rzeczywistości ważnym 

aspektem w dziedzinie sztucznej inteligencji jest zdolność komputery do nauki. Z klasycznymi 

rodzajami sztucznej inteligencji, które zostały rozważone w tym rozdziale, chociaż być może nie są one 



tak dobrze dopasowane, jak niektóre metody opisane w późniejszych sekcjach do adaptacji, inne niż 

poprzez wkład ludzki, są one jednak całkiem zdolne do tego. System ekspercki oparty na regułach jest 

z definicji początkowo tworzony przez wyodrębnienie serii reguł od ekspertów ludzkich, wraz z innymi 

informacjami, np. Arkusze danych w domenie problemu. To, co jest produkowane, jest zbiorem zasad, 

z których niektóre prowadzą do innych reguł, gdy strzelają. Tak więc po wprowadzeniu pewnych 

danych wygrywająca seria reguł może obejmować 6, 7 lub więcej reguł strzelających w szeregi, z 

których każdy uruchamia następny, aż do ostatecznego zakończenia ostatecznej reguły. Wynika z tego, 

że aby zasada końcowa mogła wyciągnąć wniosek, wszystkie poprzednie zasady serii musiały 

wystrzelić. Możliwe, że wyciągnięty wniosek jest dobry, tak dalece jak jakikolwiek działania 

podejmowane w świecie zewnętrznym - być może akcje są sprzedawane i osiągany jest zysk, a może w 

odpowiednim czasie zabrzmi alarm. Każda z reguł, które brały udział w pomyślnym zakończeniu, może 

zostać nagrodzona tak, że gdy pojawi się podobny zestaw danych wejściowych, reguły będą bardziej 

prawdopodobne, że wystrzelą. Ten mechanizm nagrody może zostać osiągnięty poprzez ustalanie 

priorytetów poprzez rozwiązywanie konfliktów lub zwiększanie wartości procentowych warunków w 

systemie opartym na regułach rozmytych. Odwrotna sytuacja jest prawdą, jeśli wniosek końcowy 

okazał się zły, zgodnie z którym zasady są karane przez malejące prawdopodobieństwo. Ogólna 

stosowana metoda nazywana jest brygadą kubełkową technika, ponieważ nagroda lub kara jest w 

pewnym stopniu przekazywana z wyniku końcowego. Zastosowana metoda, zastosowane wagi i 

elastyczność w regułach zależą od domeny problemu. Może się zdarzyć na przykład, że niektóre zasady 

muszą koniecznie się nie zmienić ze względów bezpieczeństwa lub z powodów związanych z 

niezawodnością, a te nie mogą następnie nie brać udziału w procesie uczenia się. Możliwe jest również 

automatyczne generowanie nowych reguł przez komputer. Nowa zasada może zostać wprowadzona 

po prostu poprzez dopuszczenie małych mutacji do prawdopodobieństw stanu lub procedury 

rozwiązywania konfliktów. Jeśli nowa reguła następnie bierze udział w pomyślnym zakończeniu 

wniosku otrzyma nagrodę i wzmocni się. Jeśli jednak weźmie udział w nieudanych wnioskach, będzie 

karany za każdym razem, aż zniknie. Dopuszczalna ilość tego rodzaju nauki zależy wyłącznie od 

problemu oraz od tego, ile prób i błędów jest dozwolonych w rzeczywistym świecie. 

Data Mining 

Ludzie działają poprzez pozyskiwanie faktów, nazwanych danymi, o otaczającym nas świecie i 

dokonywanie świadomych, uzasadnionych wyborów na podstawie tych informacji. Może to być po 

prostu decyzja, który bochenek chleba kupić na podstawie ceny lub pociągu do złowienia w zależności 

od czasu i miejsca. Jednak zakres dostępnych nam informacji jest obecnie dla wielu decyzji znacznie 

większy niż nasz ludzki mózg, który może sobie poradzić - jest to przypadek przeciążenia informacji. 

Stąd wiele firm istnieje po prostu po to, aby doradzić nam za cenę, na przykład, które ubezpieczenie 

kupić i jak się do tego zabrać. Polegamy na nich, aby wykonać "trudne" myślenie dla nas. Nawet przy 

zakupie prostego produktu mamy do czynienia z mnóstwem różnych rodzajów danych. Różni 

dostawcy, ceny i produkty o różnych wskaźnikach wydajności, ofertach ubezpieczeniowych, ofertach 

dostawczych i tak dalej. Nie chcemy zrobić z siebie głupca, marnować czasu i pieniędzy. Jednak 

chcielibyśmy uzyskać tę specjalną ofertę, okazja, ponieważ mieliśmy odpowiednią radę we właściwym 

czasie. Niezależnie od tego, czy jest przeprowadzana przez człowieka, czy przez maszynę kluczowe 

elementy wiedzy ze złożoności dostępnych danych na dany temat są określane jako eksploracja 

danych. Systemy AI dobrze się do tego nadają ze względu na ich zdolność do gromadzenia olbrzymich 

ilości danych i wyciągania różnego rodzaju relacji w obrębie tych danych w celu uzyskania wzorców, 

połączeń i połączeń, które są znaczące. Mówi się, że ilość danych na świecie (w przybliżeniu) podwaja 

się każdego roku - oznacza to, że w okresie dziesięciu lat (na przykład od 2002 do 2012 r.) Odnotowano 

1000 razy więcej danych! Wiele nowych dziedzin nauki powstaje z powodu ulepszeń w technologii, 

oraz każdy z tych danych znacząco wpływa na dostępne dane - dane, które nie są dobrze zrozumiałe i 



często mają znaczenia, które nie są łatwe do wyciągnięcia. W ostatnich latach projekt genomu 

ludzkiego otworzył złożoność DNA, a teraz jesteśmy w stanie przyjrzeć się funkcjonowaniu mózgu 

(nawet ludzkiego mózgu) i spróbować zrozumieć, co się dzieje w oparciu o nowe formy danych 

uzyskanych . W rezultacie pojawiają się nowe okazje biznesowe do wykorzystania, nowe techniki 

medyczne, które można rozwijać, a co najważniejsze - bardziej dogłębne zrozumienie świata nauki 

wokół nas. Ale musimy zrozumieć zebrane dane. 

KORELACJE 

Istnieje wiele sytuacji, w których istnieje wiele różnych danych. Możemy odkryć podobieństwa, 

powiązania i związki między tymi elementami. Lub może być, że chcemy odkryć najważniejsze 

elementy. Z drugiej strony jest możliwe, że chcemy przewidzieć prawdopodobne wyniki w przyszłości 

na podstawie dostępnych danych do tego czasu - musimy więc wiedzieć, które fragmenty danych są 

użyteczne dla prognozy, a które nie. Jednym z przykładów są zakupy w supermarketach. Dla wielu osób 

takie zakupy to regularne ćwiczenia, np. główny cotygodniowy sklep jest prowadzony w każdy czwartek 

wieczorem. Istnieje około 100 różnych rodzajów produktów dostępnych w typowym (głównie 

spożywczym) supermarkecie, a za każdym razem, gdy taka osoba korzysta z supermarketu, dane są 

uzyskiwane na podstawie tego, co kupili. Przez pewien czas mogą być następnie tworzone statystyczne 

powiązania dla osoby, która kupuje i jak często ją kupują. Podobnie, jak w przypadku różnych 

produktów, można pobierać dane z tych danych, aby wskazać, które osoby kupują określone produkty 

i kiedy je kupują. Wyraźnym celem jest tu powiedzenie: "W przyszły czwartek pewna osoba wejdzie do 

supermarketu, kupi ten produkt i ten produkt - jeśli udostępnimy je, osoba ta kupi również inne 

produkty w oparciu o nasze prognozy." Prognoza może nie być w 100% dokładna dla konkretnej osoby 

w określonym czasie, ale ponad 100 lub 1000 osób może być wystarczająco dokładne (średnio), aby 

uzyskać znaczny zysk. W ten sposób można uzyskać zysk z eksploracji danych. Jedną z podstawowych 

technik statystycznych, które można zastosować, jest korelacja - aby zobaczyć, w jaki sposób jedna 

część danych jest połączona z inną częścią danych. Jako przykład rozważmy naszą osobę odwiedzającą 

w supermarkecie przez okres jednego roku i przyjrzeć się ich zakupom mleka i sera. Dane o tym, ile 

mleka i sera zostały zakupione przez tę osobę, tydzień po tygodniu, przez okres jednego roku, można 

następnie przeanalizować, aby zobaczyć, jak te dwie części danych są ze sobą powiązane. Kiedy jeden 

wzrasta, drugi wzrasta, gdy jeden maleje, drugi? Dostępnych jest wiele narzędzi statystycznych, takich 

jak Analiza głównych składowych, która wykrywa główne połączenia między różnymi częściami danych, 

np. dla jednej osoby zakup pasty do butów może być ściśle związany z kupowaniem pikli. Ale używając 

komputera, ta analiza może być przeprowadzona dla wszystkich 100 (lub więcej) różnych produktów. 

Takie techniki zostały wykorzystane do odkrycia wielu dziwnych faktów na temat regularnych wzorców 

zakupów w supermarketach. Intrygującym przykładem jest link, w szczególności w piątkowe wieczory, 

aby młodzi dorośli mężczyźni kupowali pieluchy (pieluchy) i piwo - pozostawiam ci wyciągnięcie 

własnych wniosków na ten temat! 

Drzewo Decyzyjne 

Jedną z technik stosowanych w celu zmniejszenia złożoności problemów, a tym samym uczynienia 

ogromnej bazy danych nieco łatwiejszej do analizy, jest wykorzystanie drzew decyzyjnych. Zasadniczo 

jest to metoda, w której cała baza danych jest podzielona na łatwiejsze do zarządzania proporcje, w 

oparciu o wymagania użytkownika. Ułatwia to podążanie ścieżką przez drzewo. W przykładzie 

dotyczącym zakupów w supermarkecie możemy zdecydować, że chcemy rozważyć wyłącznie kobiety-

nabywców. To będzie gałęzią określoną przez użytkownika, tak że od samego początku należy wziąć 

pod uwagę tylko dane związane z nabywcami płci żeńskiej. Oddział (sekcja całego zbioru danych) 

dotyczący męskich nabywców może być całkowicie zignorowany przez system sztucznej inteligencji. 



Możemy jednak wprowadzić inne wymagania, których wypadki mogą zostać odkryte jako część analizy. 

Na przykład tylko ci nabywcy, którzy wydają ponad 60 £ za wizytę, regularnie kupują zupę i kupują 

świeże warzywa. Zamiast zajmować się dużą liczbą osób (powiedzmy 50 000), możemy, z tak małym 

podzbiorem wygenerowanym przez określone kryteria, wziąć pod uwagę jedynie 1000 lub nawet 

mniej, co znacznie skróci czas potrzebny na analizę, a także w tym samym czasie poprawi dokładność 

wyników, a następnie wszelkie wykonane prognozy 

Drzewo Rozmyte 

Już opisałem drzewo jako logiczną procedurę decyzyjną, która niszczy całą bazę danych. Nie musi tak 

być, ponieważ możemy mieć drzewa rozmyte. W tym przykładzie wymieniłem "regularnie" pod 

względem częstotliwości kupowania zupy. Możemy zdefiniować "regularnie" w prosty (logiczny) 

sposób, np. co najmniej raz na miesiąc jest regularny, mniej niż średnio (średnio) nie jest. I odwrotnie, 

możemy zdefiniować "regularnie" w sposób niewyraźny, np. nigdy nie wynosi 0%, a każdy tydzień to 

100%, a jakakolwiek częstotliwość pomiędzy tymi wartościami jest fuzzyfikowana z powiązanym 

procentem - więc osoba, która dokonuje zakupów zupa raz na dwa miesiące może być związana z 

rozmytą wartością 26% (na przykład). Fuzzyfikacja drzewa decyzyjne w ten sposób nadal zmniejsza 

złożoność analizy pod względem liczby różnych parametrów (produktów spożywczych w tym 

przypadku). Jednak wszelkie ostateczne wyniki będą miały pewien poziom zaufania z nimi związany. 

Ktoś, kto zdobędzie 26% na kupowaniu zup, nie będzie tak silnym członkiem grupy końcowej, jak ktoś, 

kto osiągnie 84%. Podobne fuzzyfikacja można przeprowadzić w odniesieniu do innych wielkości. W 

naszym przykładzie jedna osoba może wydać 10 £ tygodniowo na świeże warzywa, podczas gdy inna 

może wydać 25 GBP tygodniowo na te same produkty. Obie osoby mogły co tydzień kupować świeże 

warzywa, ale wyraźnie możemy być bardziej zainteresowani jednym kupującym niż drugim. Możemy 

chcieć położyć większy nacisk na kupujących o wysokich wydatkach, zwłaszcza jeśli chodzi o prognozę. 

Jedną z opcji jest zwiększenie wymiarów bazy danych poprzez nagrywanie bardziej oddzielnych 

wartości. To nie jest taki dobry pomysł, ponieważ w tych okolicznościach, w dowolnym momencie, 

wpis pojawi się tylko w jednej z nowych dzielonych sekcji .Bardziej odpowiednia jest rozmyta koncepcja 

przypisywania danej osobie wartości procentowej w odniesieniu do wydanej kwoty. Ilość ta może być 

następnie powiązana z częstotliwością zakupu, aby zapewnić ogólną wartość procentową dla osoby. 

Tak więc osoba może otrzymać pełne członkostwo wartość (powiedzmy) 47% w bazie danych zakupów 

warzyw, ponieważ wydają 18 £ na warzywa, ale kupują je tylko raz na dwa tygodnie. 

Aplikacje 

Jak widzieliśmy, eksploracja danych jest bardzo przydatna w przypadku produktów marketingowych, 

ponieważ możliwe jest analizowanie wzorców i zachowań zakupów, a następnie kierowanie ofert do 

określonej grupy osób w sposób odpowiedni dla tej grupy. Eksploracja danych jest również przydatna 

w analizie ruchów biznesowych i finansów, takich jak giełda. Trendy można przewidzieć, a potencjalne 

wyniki można oszacować, jeśli zostaną przeprowadzone określone transakcje. Jednym z stosunkowo 

nowych obszarów wykorzystywanych w wyszukiwaniu danych jest wykrywanie działalności 

przestępczej. Po pierwsze, typowe zachowania grup ludzi, a nawet niektórych osób, mogą być 

dokładnie monitorowane, a wszelkie odchylenia mogą być szybko wyróżnione, ponieważ aktywność 

nie będzie dobrze korelować z poprzednim zachowaniem. W ten sposób można zidentyfikować 

przestępstwa, takie jak oszustwo, lub można oznaczyć użycie skradzionej karty kredytowej. 

Uwagi Końcowe 

Opisane tutaj klasyczne techniki sztucznej inteligencji opierają się bardziej na próbach nakłonienia 

maszyn / komputerów do kopiowania ludzi w zadaniach, które, kiedy ludzie wykonują te zadania, 

uważamy je za inteligentne działania. Dyskusja była różna od sposobów, w jakie przechowujemy 



informacje, jak opisano w technice ramowej, do sposobu, w jaki myślimy i robimy decyzje, jakie są 

brane pod uwagę w systemach eksperckich opartych na regułach. W końcu taki system ekspercki 

próbuje jedynie naśladować, jak ekspert radzi sobie z pewnymi problemami. Motywację do takiego 

rozwoju udowodniły niektóre z zalet sztucznej inteligencji w porównaniu z ludzką inteligencją, która 

daje nam praktyczny powód, aby używać maszyn w tym kontekście - aby zastąpić ludzi! Obejmują one 

szybkość przetwarzania, dokładność obliczeń matematycznych, zakres pamięci, związanie złożonych 

danych i zdolność do funkcjonowania 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Najwyraźniej 

komputery myślą inaczej niż ludzie! Pojęcie inteligencji samo w sobie jest kontrowersyjnym tematem, 

ale kiedy uważamy, że maszyny są inteligentne, budzi to ogromną debatę. Co to znaczy? W jaki sposób 

inteligencja maszynowa porównuje się do ludzkiej inteligencji? Czy maszyna może faktycznie żyć? W 

następnym rozdziale przyjrzymy się ważnym problemom filozoficznym, które leżą u podstaw tego 

tematu. 



Filozofia AI 

STRESZCZENIE 

Filozofia AI odgrywa kluczową rolę w rozwoju tematu. Co to znaczy, że maszyna myśli? Czy maszyna 

może być świadoma? Czy maszyna może cię oszukać, w rozmowie, w myśleniu, że jest człowiekiem? 

Jeśli tak, czy to ważne? Cały ten temat podkreśla wagę tematu, zadając pytanie fundamentalne 

pytania o nas samych. W tej części przyjrzymy się w szczególności testowi Turinga, problemowi chińskiego

pokoju i świadomym maszynom. 

WPROWADZENIE 

Najważniejszą kwestią przy rozważaniu argumentów na temat inteligencji, niezależnie od tego, czy jest 

to rodzaj ludzki, zwierzęcy, czy sztuczny, jest to, czym jest przede wszystkim inteligencja. To jest coś, o 

czym mówiliśmy w części 1, a czyniąc to, próbowaliśmy brać pod uwagę inteligencję w ogólnym sensie, 

a nie tylko w ludzkiej wersji. Niestety, jak zobaczymy w wielu kluczowych przykładach, filozoficzne 

studium AI zostało upokorzone pragnieniem postrzegania ludzkiej inteligencji jako czegoś 

wyjątkowego i po prostu próbą pokazania, jak komputery nie mogą wykonywać niektórych rzeczy, 

które ludzkie mózgi, i dlatego wyciągnięto wniosek, że komputery są w jakiś sposób gorsze. Jest to 

prawdopodobnie zrozumiałe - w końcu jesteśmy ludźmi i łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że ludzki 

sposób robienia rzeczy jest najlepszy. Niezwykle trudno jest być obiektywnym wobec czegoś, gdy jest 

się w nim zanurzonym na co dzień. Zapytaj jakąkolwiek firmę, której produkt jest najlepszy i, 

oczywiście, powiedzą ci, że to jest ich. Zapytaj dowolnego naukowca akademickiego, którego program 

badań jest najbardziej ważne i zasługuje na dofinansowanie, a oni powiedzą ci, że to ich. Aby to obejść, 

wymagana jest zewnętrzna ocena. Wiele magazynów na głównej ulicy sprzedaje się po prostu dlatego, 

że na ich stronach można przeczytać o porównaniach między produktami, takimi jak pojazdy czy pralki. 

Szanujemy autorów czasopism jako kompetentne, niezależne źródła, które zapewnią nam obiektywne 

spojrzenie na wszystkie aspekty produktów, którymi jesteśmy zainteresowani. Możemy wtedy 

zdecydować, który produkt jest najlepszy (w pewien sposób) analizując wszystkie fakty. W pewnym 

sensie robimy to w sposób naukowy - równoważąc cenę, wydajność i niezawodność. Czyniąc to, być 

może niektóre aspekty są ważniejsze dla jednej osoby niż dla drugiej. Aby studiować filozofię sztucznej 

inteligencji, musimy zacząć od przeprowadzenia niezależnej oceny inteligencji. Potrzebujemy, na 

chwilę, spróbować zapomnieć, że jesteśmy ludźmi i patrzeć na ludzką inteligencję z zewnątrz. Być może 

najłatwiej będzie sobie wyobrazić, że jesteś obcym z innej planety, bez uprzedzeń stronniczość wobec 

ludzi i musisz ocenić inteligencję istot, które obserwujesz na Ziemi. 

PUNKT STARTOWY 

Najpierw spójrzmy na niektóre z nieporozumień i uprzedzeń, które mogą wystąpić i kilka ważnych 

punktów do narysowania. W przypadku AI jesteśmy, jak się przekonamy, niekoniecznie próbując 

skopiować (symulować) działanie ludzkiego mózgu. Niemniej jednak jedno interesujące pierwsze 

pytanie może brzmieć: czy możemy symulować / kopiować ludzki mózg za pomocą mózgu AI? Jednym 

z nich może być pobieranie komórek mózgu człowieka i hodowanie ich w laboratorium, a gdy są 

połączone i rozwinięte, umieszczać je w ciele. To, jak przypuszczamy, byłoby dość bliskie byciu ludzkim 

mózgiem. Ale nawet wtedy, czy byłby dokładnie taki sam jak ludzki mózg, gdyby znajdował się w ciele 

robota lub zwierzęcia? Nie doświadczyłby życia jako człowieka, z szeregiem doświadczeń i 

wykształcenia. Ale nie wszyscy ludzie mają szeroki zakres doświadczenia i istnieją znaczne różnice w 

wydajności między różnymi ludzkimi mózgami. Przyjrzymy się temu szczególnemu rodzajowi sztucznej 

inteligencji, w sensie praktycznym, w części 5. Jednakże, jeśli weźmiemy komputerową formę sztucznej 

inteligencji, która historycznie była najbardziej powszechnie uznawana, to, jak stwierdził John Searle, 

"symulacja komputerowa" fizycznego procesu (np. ludzkiego mózgu) jest czymś zupełnie innym niż 



sam proces ". Dopóki nie zbudujemy mózgu dokładnie tego samego materiału, nigdy go nie dostaniemy 

być dokładnie taki sam, chociaż teoretycznie możemy być bardzo blisko. Z komputerową sztuczną 

inteligencją zawsze będzie, jak argumentuje, pewne różnice między nim a ludzkim mózgiem. Warto 

jednak pamiętać, że ludzkie mózgi mają różny charakter i wydajność - musimy to uwzględnić w naszej 

analizie ludzie, którzy mają autyzm, chorobę Alzheimera, porażenie mózgowe i tak dalej. Należy 

również pamiętać, na przykład, że niektórzy ludzie mają ograniczoną lub nawet żadną formę 

komunikacji z innymi ludźmi - jednak nadal są ludźmi. 

Problem Penrose’a 

Wszyscy możemy popaść w proste pułapki podczas studiowania sztucznej inteligencji i ludzkiego 

mózgu. Jako przykład rozważ zachowanie losowe. Można powiedzieć, że komputery myślą w sposób 

mechanistyczny, zaprogramowany, podczas gdy ludzie mogą myśleć losowo. Jest to niepoprawne - 

wszystkie ludzkie myśli pochodzą z naszych mózgów i dlatego opierają się na genetycznym składzie 

naszych mózgów i na tym, czego nauczyliśmy się w naszym życiu. Chociaż działanie może być 

przypadkowe dla zewnętrznego obserwatora, dzieje się tak po prostu dlatego, że nie rozumieją jego 

rozumowania. Cokolwiek zrobisz lub powiesz, będzie oparte na sygnałach w twoim mózgu. Jako prosty 

test zrób coś losowego, powiedz coś losowo. Niezależnie od tego, co robisz lub wypowiadasz, 

podejmiesz decyzję, aby udzielić konkretnej odpowiedzi. Roger Penrose, fizyk matematyczny, 

powiedział: "Istnieje wiele losowości w okablowaniu mózgu (ludzkiego)". To po prostu nieprawda. 

Ludzki mózg jest z pewnością niezwykle złożoną siecią wysoce połączonych komórek mózgowych, ale 

połączenia zostały dokonane ze względu na wzrost biologiczny, częściowo zgodnie z naszym 

genetycznym składem, a częściowo z doświadczeniami uczenia się, które fizycznie zmieni moc 

połączeń. To, że coś jest złożone i trudne do zrozumienia, nie oznacza, że jest przypadkowe. Na 

przykład, jeśli nie rozumiesz, co się dzieje, funkcjonowanie centrali telefonicznej może wydawać się 

skomplikowane dla obserwatora - ale nie działa losowo, w przeciwnym razie prawie nigdy nie 

bylibyśmy w stanie nawiązać połączenia telefonicznego, moglibyśmy być połączeni z absolutnie nikim 

innym (losowo). Weźmy kolejny argument od Rogera Penrose'a, który jest połączony z ludzkim 

uprzedzeniem i pragnieniem, by ludzie mieli coś więcej. Porównując jedynie ludzi i komputery, 

najpierw przyjrzymy się argumentowi Penrose'a - zobacz, czy się z tym zgadzasz! My zacznij od 

rozważenia jakiejś formy komunikacji i / lub instrukcji: 

1 "Prawdziwa inteligencja wymaga, aby prawdziwe zrozumienie było obecne" lub po prostu 

"inteligencja wymaga zrozumienia". Innymi słowy, jeśli nie rozumiesz rzeczy, nie możesz być 

inteligentny. 

2 "Rzeczywistego zrozumienia nie mógł osiągnąć żaden komputer." Innymi słowy, komputery nigdy nie 

będą w stanie zrozumieć. 

3 W rezultacie: "Komputery zawsze będą dla nas podporządkowane [ludziom], bez względu na to, jak 

daleko posuną się naprzód". 

Ogólnym argumentem w punktach 1 i 2 wydaje się być to, że ludzie rozumieją rzeczy, niezależnie od 

tego, czy chodzi o komunikację, czy o inspekcję otaczającego nas świata, i że jest to niezbędny element 

krytyczny dla inteligencji. Argument utrzymuje, że komputery mogą rzeczywiście być w stanie robić 

rzeczy, takie jak komunikowanie się, ale nie rozumieją, co robią, więc nie mogą być inteligentni. 

Następnie punkt 3 kończy się stwierdzeniem, że komputery zawsze będą podporządkowane ludziom, 

na podstawie tego, że ludzka inteligencja jest lepsza od sztucznej inteligencji, ponieważ AI nigdy nie 

będzie w stanie osiągnąć ludzkiego standardu zrozumienia. Aby przeciwdziałać temu argumentowi, 

rozszerzmy dyskusję na ogólną inteligencję, w tym na zwierzęta. Wygląda na to, że pojawia się wiele 

stworzeń komunikować się lub udzielać sobie nawzajem wskazówek: możemy to łatwo zaobserwować 



u istot, takich jak krowy, pszczoły i mrówki, a także szympansy, nietoperze i tak dalej. Kiedy jeden 

nietoperz krzyczy do drugiego lub gdy jedna krowa przechodzi do drugiej, prawdopodobnie ma jakąś 

koncepcję tego, co się mówi; w rzeczywistości często wydają się reagować i współdziałać ze sobą. Jeden 

nietoperz wydaje się rozumieć inny nietoperz; jedna krowa wydaje się rozumieć inną krowę. Ale czy 

my, ludzie, rozumiemy ich, czy możemy się z nimi komunikować im? Nie. Używając tych samych 

argumentów przedstawionych przez Penrose'a - jako ludzi nie rozumiem nietoperzy, krów itp., nie 

jesteśmy tak inteligentni tak jak oni. W rezultacie zawsze będziemy im służyć - nietoperze lub krowy 

będą rządzić Ziemią! Oczywiście, taki argument jest głupi - jak w dokładnie ten sam sposób jest 

argumentem Penrose'a dla komputerów zawsze podporządkowane ludziom. Komputery mogą dobrze 

rozumieć rzeczy w inny sposób ludzie; zwierzęta prawdopodobnie rozumieją różne rzeczy na różne 

sposoby ludzie; niektórzy ludzie prawdopodobnie rozumieją pewne rzeczy w innym sposoby na innych 

ludzi. To nie czyni człowieka inteligentnym i inny nie. Oznacza to jedynie, że jeden jest inteligentny w 

innym droga do drugiej. Wszystko to jest subiektywne, jak wskazano w części 1. Jeśli chodzi o trzeci 

punkt Penrose'a. Cóż, to jest czyste Hollywood, totalnie fikcja. Może sprawić, że ktoś miło powie, że 

maszyny będą zawsze bądź posłuszny ludziom, ale nie ma w tym żadnej logiki. Kiedy Aztekowie i 

rdzenni Amerykanie zostali pokonani przez Europejczycy można powiedzieć, że "lepsza", bardziej 

inteligentna kultura wygrała z drużynami gospodarzy. Co najeźdźcy przynieśli ze sobą chociaż, oprócz 

choroby, była znacznie lepsza technologia, która zespoły gospodarzy nie rozumiały i nigdy się z tym nie 

uporały. My musi dojść do wniosku, że właśnie dlatego, że coś nie jest inteligentne w tak samo jak my, 

ludzie, nie oznacza, że zawsze będzie podporządkowany do nas! 

Słabe AI  

Istnieją różne szkoły myślenia dotyczące rzeczywistej natury sztucznej inteligencji. Te różne filozoficzne 

ideały są ogólnie podzielone na trzy obozy, chociaż mogą się one częściowo pokrywać. Możliwość, że 

maszyny mogą działać inteligentnie jako ludzie, lub działają tak, jakby były tak inteligentne jak człowiek, 

określana jest jako słaba sztuczna inteligencja. Koncepcja ta wynika z definicji AI Marvina Minsky'ego 

przytoczonej w Części 1, zgodnie z którą maszyny wykonują czynności, które wydają się inteligentne. 

Ta koncepcja słabej sztucznej inteligencji nie jest jednak akceptowana przez niektórych. Komputery 

mogą nawet teraz robić wiele rzeczy lepiej niż wszyscy ludzie, w tym rzeczy, które naszym zdaniem 

wymagają zrozumienia - na przykład gra w szachy. Ludzie używają komputerów codziennie, ze względu 

na ich pamięć i zdolności matematyczne, ponieważ mogą wykonywać w lepszy sposób niż ludzie w 

wielu aspektach te pola. 

SILNA AI 

Możliwość, że maszyna może faktycznie myśleć w dokładnie taki sam sposób jak człowiek, w 

przeciwieństwie do pojawiania się w celu symulowania ludzkiego myślenia, jest określana jako silna 

sztuczna inteligencja. Aby to utrzymać, oznaczałoby to, że można zbudować komputer, który w każdym 

aspekcie całkowicie zreplikowałby funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Jest tu kilka ważnych kwestii, jeśli 

maszyna ma myśleć tak samo jak człowiek. W szczególności, komputer najprawdopodobniej nie miałby 

bogatych doświadczeń życiowych, jak zrobiłby to człowiek przez wiele lat. Nie zrobiłby tego 

,ddoświadczając różnych wrażeń, realizując różne wartości, borykając się z dylematami moralnymi. To 

może nie być traktowane w taki sam sposób, jak człowiek. Być może najważniejsze jest to, że ciało 

komputera, jeśli takie posiada (być może w formie robota), może całkowicie różnić się od ludzkiego 

ciała. Może mieć raczej koła niż nogi i czujnik podczerwieni niż oczy. Dlatego ważną kwestią związaną 

z koncepcją silnej sztucznej inteligencji jest problem umysł-ciało i pojęcie świadomości, wraz z 

towarzyszącymi mu zagadnieniami związanymi ze zrozumieniem, o którym dyskutowaliśmy, i 

świadomością. Być może najlepszy argument przyniósł oto eksperyment z mózgiem w wannie. 



Wyobraź sobie dwie wersje twojego mózgu. Wersja 1 to normalna wersja, do której jesteś 

przyzwyczajony. Wersję 2 można uznać za omówioną w poniższej sekcji. 

Eksperyment Mózg W Naczyniu 

Kiedy się rodzisz, twój mózg jest usuwany i umieszczany w kadzi, gdzie jest utrzymywany przy życiu i 

karmiony odpowiednimi substancjami odżywczymi, aby pozwolić mu rosnąć i rozwijać połączenia. 

Sygnały elektrochemiczne są wysyłane do mózgu w tym okresie, aby karmić je czysto fikcyjnym 

światem, Kiedy się rodzisz, twój mózg jest usuwany i umieszczany w kadzi, gdzie jest utrzymywany przy 

życiu i karmiony odpowiednimi substancjami odżywczymi, aby pozwolić mu rosnąć i rozwijać 

połączenia. Sygnały elektrochemiczne są wysyłane do mózgu w tym okresie, aby karmić je czysto 

fikcyjnym światem, a sygnały motoryczne z mózgu są wysyłane do świata tak, że ty (twój mózg) jesteś 

w stanie go zmodyfikować i, widocznie, poruszać się w tym. Świat przypominający Matrix wydaje się 

wam prawdziwy. Teoretycznie twój mózg, w tym stanie, mógłby mieć takie same uczucia i emocje, jak 

mózg, który rozwinął się w ciele w zwykły sposób. Zakładając, że dwie wersje mózgu w tej dyskusji były 

fizycznie zdolne do rozwoju w identyczny sposób (ta sama temperatura, takie same uderzenia, ta sama 

stymulacja itd.), To wszystko opiera się na naturze fikcyjnego świata. Jeśli był absolutnie identyczny z 

w prawdziwym świecie, wtedy nie byłoby sposobu, by odróżnić, a mózg musiał rozwinąć się dokładnie 

w ten sam sposób. W praktyce jednak wszystkie symulacje nie są całkiem podobne do rzeczywistych, 

a zatem w rzeczywistości występują bardzo małe rozbieżności - określane jako "qualia", wewnętrzne 

doświadczenia. Zwolennik silnej argumentacji na temat sztucznej inteligencji wierzy, że wszelkie 

różnice między dwiema wersjami waszego mózgu są tak niewielkie, że nie mają znaczenia; jednak 

przeciwnik argumentu będzie czuł, że bez względu na to, jak małe, różnice te są absolutnie krytyczne. 

Podstawą tej filozoficznej dyskusji jest punkt widzenia każdego człowieka. Są tacy, którzy podchodzą 

do tematu z materialistycznego punktu widzenia, zakładając, że nie ma w nim aspektów duchowych, 

nie ma czegoś takiego jak nieśmiertelna dusza i że "mózgi powodują umysły". I odwrotnie, są tacy, 

którzy wierzą że bez względu na to, jakie elementy fizyczne są zaangażowane, gdzie jest mózg (ludzki), 

jest coś jeszcze, czego nie można zmierzyć i właśnie to jest ważne. Z naukowego punktu widzenia 

pierwszy przypadek jest bardziej oczywisty. Mogą występować pewne bardzo małe różnice, ale mózg 

w symulacji może być na tyle zbliżony do rzeczywistego mózgu. W drugim przypadku nie ma sensu 

spierać się z kimś, kto mówi, że bez względu na to, co jesteśmy świadkami, bez względu na to, co 

możemy doświadczyć lub zmierzyć, jest coś innego - być może podobnego do Boga - w pracy i to 

wszystko inne. To nie jest naukowe podejście. W rezultacie istnieją dwa ściśle powiązane tematy, które 

są przedmiotem dyskusji. Pierwszą z nich jest koncepcja wolnej woli. W jaki sposób umysł ograniczony 

konstrukcjami fizycznymi może osiągnąć wolność wyboru? Jeden czysto materialistyczny argument na 

ten temat szybko stwierdza, że wolna wola jest jedynie decyzją podejmowaną przez jednostkę - i że są 

one oparte na ich genetycznym charakterze, doświadczeniu i odczuwalnym środowisku w tym czasie. 

Innym, szerzej omawianym tematem jest ogólna kwestia głębszego funkcjonowania wewnętrznego 

funkcjonowania mózgu: świadomości, z pokrewnymi kwestiami zrozumienia i samoświadomości. 

Przykładowe pytania mogą być postawione, na przykład: co to jest poczuć zapach róży? Może to być 

następstwem: jak komputer może czuć  tak? Można zrobić kolejne punkty, takie jak: dlaczego czujesz, 

że coś ma stany mózgu, podczas gdy prawdopodobnie nie ma w nim nic takiego jak but? W rezultacie 

można wyciągnąć wnioski, że but (a tym samym komputer) nie może być świadomy. Kwestie 

podniesione w odniesieniu do świadomości są często liberalnie powiązane z nastawieniem 

humanistycznym, które, aby spojrzeć na przedmiot naukowo, musimy przezwyciężyć. Po pierwsze, jako 

człowiek wiemy, jak to jest być sobą. Nie wiemy, jak to jest być czymkolwiek innym, takim jak nietoperz, 

komputer, inny człowiek, kapusta, kamień czy but. Nie powinniśmy zatem zakładać, że wiemy, co myśli 

ktoś lub coś innego. Z pewnością nie powinniśmy uważać, że ponieważ coś innego nie jest takie samo 

jak my, dlatego nie myśli tak dobrze jak my, ani nawet nie potrafi myśleć w ogóle. Po drugie, rozważane 



argumenty często stosują ludzkie uprzedzenia do charakteru każdego odczuwanego efektu. Do 

"zapachu" róży potrzebny jest ludzki zmysł węchu. Pachnące różą to coś wartościowego dla człowieka; 

może lub nie może mieć wartości dla psa. But, jak dotąd z analizy naukowej, nie wydaje się mieć węchu. 

Po trzecie, człowiek (prawdopodobnie normalny) jest (w sporze) w porównaniu z butem, z 

przypuszczalnym założeniem, że komputer jest podobny do buta, pozwalając na wyciągnięcie wniosku 

dotyczącego świadomości buta, aby również zastosować do komputera. Argument stwierdza: jeśli but 

nie jest świadomy, komputer nie może być świadomy! Muszę powiedzieć, że jeszcze nie byłem 

świadkiem but podobny do komputera. Porównywanie człowieka z butem w ten sposób i 

porównywanie buta do komputera jest podobne do porównywania komputera z kapustą, a następnie 

porównywania kapusty z człowiekiem. Czy kapusta może zajmować się matematyką, komunikować się 

w języku angielskim lub kontrolować samoloty odrzutowe? Dokładnie taka sama logika, jak w 

przypadku argumentu o świadomości obuwia-komputera dla ludzi, oznaczałaby, że jeśli kapusta nie 

może robić tych rzeczy, to żaden człowiek nie może. Najwyraźniej są to absurdalne porównania, ale 

tak samo w ten sposób porównuje się człowieka z butem lub innym nieożywionym przedmiotem. 

Racjonalna AI 

Możliwość, że maszyna może działać tak, jakby była tak inteligentna jak człowiek, jest określana jako 

słaba sztuczna inteligencja, podczas gdy możliwość, że maszyna może faktycznie myśleć w taki sam 

sposób jak człowiek, jest określana jako silna sztuczna inteligencja. Obie te pozycje cierpią z powodu 

faktu, że dokonuje się porównanie z człowiekiem, do tego stopnia, że przyjmuje się punkt wyjścia, że 

istnieje tylko jedna inteligencja - ludzka inteligencja - do której wszystkie inne formy inteligencji (w tym 

prawdopodobnie kosmici) jeśli istnieją!) muszą aspirować. W rzeczywistości rozróżnienie tu 

przedstawione wydaje się być proponowane już w początkach SI, kiedy komputery działały jedynie na 

symbolach. Jasne powiązania można było wtedy pokazać między ucieleśnioną biologiczną formą 

inteligencji ludzi i bezcielesnym symbolicznym przetwarzaniem komputerów, bez względu na szybkość 

i dokładność tych komputerów. Teraz potrzebny jest aktualny punkt widzenia, który jest nie tylko 

reprezentatywny dla dzisiejszych komputerów, maszyn i robotów, ale to także ujmuje różne formy 

inteligencji obserwowane w życiu w jego najszerszym znaczeniu. Potrzebujemy nowoczesnego, 

otwartego widoku świadomości, zrozumienia, samoświadomości i wolnej woli, aby naprawdę pogodzić 

się z nowoczesną sztuczną inteligencją. Na początek przyjmij na chwilę, że kosmita ląduje na Ziemi, 

podróżując miliardy kilometrów od swojej planety, aby to zrobić. Najprawdopodobniej będzie posiadał 

właściwości intelektualne znacznie przewyższające ludzkie, ponieważ ludzie jeszcze nie zorientowali 

się, jak podróżować tak daleko w przeciwnym kierunku i pozostać przy życiu. Ale jeśli kosmita ma 

zupełnie inną postać niż ludzka - może kosmita jest maszyną - czy możemy powiedzieć, że nie jest 

świadomy siebie, ponieważ nie jest taki jak ja, człowiek? Czy możemy powiedzieć, że nie jest świadomy, 

ponieważ nie myśli dokładnie tak samo jak my? Wątpliwe jest, że kosmita zbytnio przejmowałby się 

naszymi bezmyślnymi myślami. Jednak kosmita może nie podołać naszej definicji słabej sztucznej 

inteligencji, nie przejmując się silną SI. Potrzebujemy punktu widzenia na sztuczną inteligencję, który 

jest znacznie mniej antropomorficzny niż klasyczna AI rozważana do tej pory. Musimy uwzględnić takie 

funkcje, jak rozproszone przetwarzanie informacji, autonomię agenta, osadzanie, zmysłowe sprzęganie 

silnika z otoczeniem, różne formy interakcji społecznych i wiele innych. W każdym przypadku ludzie 

wykazują takie cechy, ale podobnie jak inne zwierzęta i niektóre maszyny. Musimy uwzględnić cechy 

psychologiczne i poznawcze, takie jak pamięć, bez której nie można zaobserwować prawdziwie 

inteligentnego zachowania. Musimy także być otwarci na to, że każde zachowanie, które można 

scharakteryzować w ten sposób, jest prawdziwie inteligentny, niezależnie od natury istoty, która go 

wytworzyła. Racjonalna sztuczna inteligencja oznacza, że każdy artefakt spełniający tak ogólną 

definicję może działać inteligentnie i myśleć samodzielnie, na swój własny sposób. Czy jest to w jakimś 

sensie podobne do inteligencji, myśli, świadomości, samoświadomości itp. człowieka ani tu, ani tam. 



Pojęcia takie jak słaba sztuczna inteligencja i silna sztuczna inteligencja zachowują zatem swoje 

znaczenie w ograniczonym sensie, w jakim zostały wytworzone, tj. W odniesieniu do ludzkiej formy 

inteligencji. W ten sam sposób inne stworzenia zgodne z taką racjonalną definicją sztucznej inteligencji 

są inteligentne i myślą na swój własny sposób, zależnie od ich konkretnych zmysłów i struktury ich 

mózgu. AI, w sensie maszyn, czy są to formy krzemowe czy węglowe, zajmuje jego miejsce jako jedna 

wersja inteligencji, inna pod pewnymi względami, wyglądem i cechami od człowieka i inteligencji 

zwierząt. Rzeczywiście, tak jak ludzie są inteligentni w różny sposób od siebie nawzajem, więc sztuczna 

inteligencja jest różnorodna sama w sobie pod względem różnych typów maszyn, które są widoczne. 

Doświadczenie Protezy Mózgu 

Sporo różnych interesujących argumentów filozoficznych, opartych na sztucznej inteligencji, pojawiło 

się i żadna książka na temat sztucznej inteligencji nie byłaby kompletna bez spojrzenia na niektóre z 

nich. Pierwszym z nich jest eksperyment z protezami mózgu. Dla tego argumentu musimy założyć, że 

naukowe zrozumienie postępuje do tego stopnia, że możemy w pełni zrozumieć działanie ludzkich 

komórek mózgowych (neuronów) i możemy doskonale zaprojektować mikroskopijne urządzenia, które 

wykonują dokładnie tę samą funkcję. Według argumentacji, techniki chirurgiczne rozwijają się w 

równie zadziwiającym tempie, do jakiego stopnia możliwe jest zastąpienie pojedynczych neuronów 

ludzkim mózgiem mikroskopijnymi odpowiednikami bez przerywania pracy mózgu jako całości. 

Komórka za komórkę zastępuje cały mózg. Po zakończeniu jest stopniowo przywracany do 

pierwotnego stanu poprzez odwrócenie procesu ponownie komórka po komórce. Pytanie więc, czy w 

przypadku danej osoby ich świadomość pozostanie taka sama w całym procesie? Niektórzy filozofowie 

argumentują w jedną i drugą stronę. Jeśli jednostka pachnie kwiatem w obu wersjach, albo: 1 

świadomość, która generuje powstałe uczucia, nadal działa w wersji technologicznej, która jest zatem 

świadoma w ten sam sposób co oryginał; lub 2 świadome wydarzenia mentalne w pierwotnym mózgu 

nie mają związku z zachowaniem i dlatego brakuje ich w wersji technologicznej, która w rezultacie nie 

jest świadoma. Można przypuszczać, że po odwróceniu się jednostka będzie świadoma, chociaż w 

międzyczasie może stracić pamięć lub nie. Wersja 2 to zjawisko epifenomenalne, które pojawia się, ale 

nie ma żadnego wpływu na rzeczywisty świat. Ma to niewielkie / żadne podstawy naukowe. Jest to 

przypadek bez względu na to, jakie wyniki są osiągane i niezależnie od tego, jak bardzo technologiczny 

mózg jest dokładną kopią oryginału, ludzki oryginał musi po prostu mieć coś ekstra, nawet jeśli nie 

możemy go zmierzyć i nie może być świadkiem żadnego działania, które wynika z to. Wersja 1 wymaga, 

aby zastępcze neurony i ich połączenia były identyczne z oryginałem. Jeśli założymy, że możemy, 

używając współczesnej fizyki, całkowicie i dokładnie uformować matematyczny model ludzkiego 

mózgu (co obecnie wydaje się niemożliwe w danym momencie), to na pewno, z czasem, bylibyśmy w 

stanie przeprowadzić eksperyment w ten sposób. Jeden argument przeciwko wersji 1 mówi, że chociaż 

możemy być w stanie bardzo dokładnie skopiować neurony, nigdy nie bylibyśmy w stanie ich dokładnie 

skopiować. Twierdzą, że subtelne różnice spowodowane chaotycznym zachowaniem lub kwantową 

przypadkowością nadal by istniały czy te różnice są krytyczne. Uwaga: starsze argumenty na tych 

samych liniach (które możesz napotkać) również sugerowały, że to ciągły charakter ludzkiego mózgu w 

przeciwieństwie do cyfrowej natury komputera, który był krytyczny. Pojawienie się rodzaju sztucznej 

inteligencji opartej na wyhodowanych mózgach biologicznych, o których mowa w rozdziale 5, 

doprowadziło do tego argumentu. Kolejny bardziej wiarygodny argument Rogera Penrose'a mówi, że 

winę ponosi nasze dzisiejsze rozumienie fizyki. Uważa on, że dla bardzo małych elementów, których 

nie można skopiować, "takie nieprocesoryczne działania musiałyby znaleźć się w obszarze fizyki, który 

leży poza obecnie znanymi prawami fizycznymi". Dalej sugeruje, że gdybyśmy mogli odkryć te prawa, 

wówczas wersja 1 byłaby całkiem możliwa. W argumentacji dotyczącej protezy mózgowej nie chodzi 

nam o to, czy mózg technologiczny jest świadomy, ale czy jest lub nie jest świadomy w taki sam sposób, 

jak oryginalny ludzki mózg. W poprzedniej dyskusji na temat racjonalnej sztucznej inteligencji nie ma 



wątpliwości, że AI może być świadoma na swój własny sposób. Chodzi o to, czy to może być identyczne 

z człowiekiem świadomość. W ramach sprawdzania rzeczywistości należy podnieść szereg kwestii: po 

pierwsze, jako Wskazane wcześniej, bez względu na to, jak dobre są modele neuronów 

technologicznych, w praktyce będą różnice między ludzkim i technologicznym mózgiem, chyba że 

neurony zastępcze rzeczywiście są tymi samymi ludzkimi neuronami, które zostały usunięte w 

pierwszej kolejności. Z drugiej strony model może być bardzo bliski, co oznacza, że forma świadomości 

wykazywana przez mózg technologiczny może być bardzo zbliżona do oryginalnego ludzkiego mózgu, 

do tego stopnia, że (w sensie inżynierskim) nie robi różnicy . Kolejną kwestią jest jednak to, że jest to 

czysto filozoficzne ćwiczenie. Ludzki mózg jest niezwykle złożonym organem, pełnym wysoce 

połączonych neurony. Jeśli nawet jeden neuron zostanie usunięty podczas zabiegu chirurgicznego, 

ogólny efekt może być nieistotny, ale może być dramatyczny, a zachowanie jednostki zmienia się 

całkowicie. Jako przykład: takie dramatyczne zmiany mogą być łatwo zaobserwowane w ludzkim 

mózgu w wyniku głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona.  

PROBLEMY CHIŃSKIEGO POKOJU 

Chiński pokój jest sceną argumentu Johna Searle'a, który ma na celu wykazanie, że maszyna do 

przetwarzania symboli (komputer) nigdy nie może być poprawnie opisana jako posiadająca umysł, 

zrozumienie lub świadomość, bez względu na to, jak inteligentnie może się zachowywać. . Stało się 

podstawowym argumentem w filozofii sztucznej inteligencji, ponieważ naukowcy albo popierają jego 

argumenty, albo próbują dostarczyć kontrargumentów. Zacznijmy od rozpatrzenia samego argumentu. 

Komputer (w pomieszczeniu) przyjmuje chińskie znaki jako dane wejściowe i postępuje zgodnie z 

instrukcjami programu, aby uzyskać inne chińskie znaki, które przedstawia jako wynik. Komputer robi 

to tak przekonująco, że wygodnie przekonuje zewnętrznego chińskiego mówcę, że sam jest chińskim 

mówcą - skutecznie przechodzi test Turinga (omawiany w późniejszej części), oszukuje innego 

człowieka, wierząc, że to jest samo w sobie ludzkie. Może to być argumentowane przez zwolennika 

silnej sztucznej inteligencji komputera rozumie język chiński. Jednak Searle twierdzi, że jeśli maszyna 

nie ma zrozumienia, nie możemy opisać, co robi maszyna jako myślenie. Jeśli tak jest, to dlatego, że 

nie myśli, nie ma umysłu w niczym podobnym do normalnego znaczenia tego słowa. Dlatego "silna AI" 

jest w błędzie. Weź pod uwagę, że jesteś w zamkniętym pokoju i że ty (osoba posługująca się językiem 

angielskim, która nie zna chińskiego) ma podręcznik z angielską wersją tego samego programu. Możesz 

otrzymać ciąg chiński znaków, przetwarzaj je zgodnie z instrukcjami, a w rezultacie wytworzysz chińskie 

znaki jako wynik. Ponieważ komputer przekonał chińskiego mówcę, że sam jest chińskim mówcą, 

można wywnioskować, że i ty będziesz w stanie to zrobić. Zasadniczo nie ma różnicy między rolą 

komputera w pierwszym przypadku a rolą odgrywaną w tym ostatnim. Każdy po prostu podąża za 

programem symulującym inteligentne zachowanie. Jednak (jak się domyślamy) nie rozumiesz słowa 

chińskiego, po prostu postępujesz zgodnie z instrukcjami. Ponieważ nie rozumiesz Chińczycy możemy 

wywnioskować, że komputer również nie rozumie języka chińskiego - ponieważ zarówno ty, jak i 

komputer pełni dokładnie tę samą funkcję. Wniosek wyciągnięty przez Searle jest taki, że uruchomienie 

programu komputerowego nie generuje zrozumienia.  

AWARIA ŚWIADOMOŚCI 

Argument Searle'a jest zasadniczo taki, że ty (człowiek) masz coś więcej niż maszynę; masz umysł, który 

może nauczyć się rozumieć język chiński, a twój umysł jest realizowany poprzez rodzaj mózgu, który 

posiadasz. Searle powiedział: "[Ludzki] mózg jest narządem. Świadomość [i zrozumienie] jest 

powodowana przez procesy neuronalne niższego rzędu w mózgu i sama jest cechą mózgu. Jest to 

wyłaniająca się właściwość mózgu. "Kontynuował:" Świadomość nie jest właściwością poszczególnych 

elementów i nie można jej wytłumaczyć po prostu jako podsumowanie właściwości tych elementów. 

"Doszedł do wniosku:" Komputery są użytecznymi urządzeniami do symulacji procesy mózgowe. Ale 



symulacja stanów mentalnych nie jest już stanem mentalnym, niż symulacja eksplozji sama w sobie 

jest eksplozją. "Ostatnia linia (wniosek Searle'a) tutaj jest ważna i odpowiednio obalająca koncepcję 

silnej sztucznej inteligencji - tak jak to omówiono wcześniej. Jednak w argumentacji, Searle otwiera 

szereg innych ważnych względów. Pierwszą z nich jest koncepcja, że ty (człowiek) posiadasz coś, czego 

komputer nie posiada (świadomość) i że to pojawia się jako wyłaniająca się właściwość twojego mózgu 

- poprzez twoje ludzkie neurony i ich połączenia! Może to być postrzegane jako epifenomenalne, 

ponieważ istnieją "właściwości" w ludzkich neuronach, które powodują powstanie umysłu, ale 

właściwości te nie mogą być wykryte przez nikogo spoza umysłu, w przeciwnym razie mogłyby być 

symulowane w komputerze, realizując w ten sposób silną sztuczną inteligencję. . Te dodatkowe różnice 

w ludzkim mózgu są prawdopodobnie kwaleniami określonymi przez Penrose'a. Chodzi o to, że jest to 

dobry przykład argumentu w sztucznej inteligencji, w którym ludzka inteligencja jest postrzegana jako 

coś szczególnego. Wydaje się, że nawet jeśli nie możemy tego zmierzyć, ludzki mózg ma coś więcej niż 

mózg maszynowy. Argument jest humanistyczny. Zajmuje się ludzkim językiem, z wszystkimi niuansami 

i doświadczeniami życiowymi, które wywołuje. Bez możliwości przeżycia ludzkiego życia maszyna 

mogłaby rozumieć taki język w taki sam sposób jak człowiek? To jest rzeczywiście punkt widzenia 

Searle'a - bez względu na to, jak bardzo komputer jest używany do próby skopiowania ludzkiego 

mózgu, nigdy nie będzie dokładnie taki sam - chyba, że sam jest zbudowany z ludzkich neuronów i 

doświadcza pewnych aspektów ludzkiego życia. Argument dotyczący chińskiego pokoju można obalić 

na wiele sposobów. Przykładowo, argument może odwrócić głowę i przedstawiony w sposób korzystny 

dla maszyny, biorąc pod uwagę komunikację z kodem maszynowym - z dokładnie tym samym typem 

argumentu. Teraz musisz przestrzegać zestawu instrukcji dotyczących kodu maszynowego, a nie 

chińskiego. Biorąc pod uwagę, że bez względu na to, czego się dowiesz, kod maszynowy nadal nic ci nie 

da, nie zrozumiesz tego, podczas gdy dla wszystkich Wiem, że komputer może dobrze zrozumieć kod 

maszynowy. Koniec końców takiego argumentu byłoby to, że podczas gdy maszyna może być 

świadoma, nie jest możliwe, aby człowiek był świadomy. Searle użył swojego chińskiego argumentu 

pokojowego na wiele różnych sposobów. Powiedział, że podczas gdy "ludzie mają przekonania, 

termostaty i dodawanie maszyn nie "lub (jak to omówiono wcześniej)" jeśli but nie jest świadomy, to 

jak komputer może być świadomy? ". Jak wskazano wcześniej, ta sama logika argumentowałaby, że 

jeśli kapusta nie jest świadoma, to jak człowiek może być świadomy? Być może najważniejszym 

aspektem ludzkiego rozumienia i świadomości, aby wyciągnąć z tego wniosek, jest to, że 

prawdopodobnie (jak postulował Searle) pojawiły się właściwości ze zbiorowego zachowania ludzkich 

neuronów.  

Technologiczna Osobliwość 

Jedną z interesujących i niezwykle ważnych cech, które można zdobyć dzięki badaniom nad inteligencją 

maszynową, jest jej potencjał nie tylko do tego, by być tym samym, co do przekroczenia ludzkiej 

inteligencji na pewnym etapie. Argumentuje, że to inteligencja postawiła ludzi w ich stosunkowo 

potężnej pozycji na Ziemi i jeśli coś przyjdzie co jest bardziej inteligentne, może to stanowić zagrożenie 

dla ludzkiej dominacji. Już teraz komputery przewyższają ludzi na wiele sposobów - aspekty 

matematyki, pamięci, zdolności sensorycznych, itd. Być może to tylko kwestia czasu, zanim pojawi się 

superinteligentna maszyna, która może zaprojektować i wyprodukować jeszcze więcej 

superinteligentnych maszyn i tak dalej. Taka sytuacja, w której ludzie mogliby stracić kontrolę, została 

określona jako "technologiczna osobliwość" przez Vinge'a w 1993 roku. Powiedział: "W ciągu 30 lat 

będziemy dysponować technologicznymi środkami do tworzenia nadludzkiej inteligencji". Moravec 

dodał: "Roboty będą pasować ludzka inteligencja od 50 lat później ją przekroczy - staną się naszymi 

Umysłowymi dziećmi. "Z powodu tego potencjalnego zagrożenia, niektórzy ludzie interesująco 

zmieniają (dla bezpieczeństwa?) trzy prawa robotyki, wprowadzone przez pisarza science fiction Izaaka 

Asimova, jak gdyby mieć trochę naukowych podstawa. Prawa to: 



1 Robot nie może zranić istoty ludzkiej lub poprzez bezczynność pozwolić, by człowiek doznał szkody. 

2 Robot musi przestrzegać poleceń wydawanych przez człowieka, o ile nie jest to sprzeczne z prawem 

1. 

3 Robot musi chronić swoje własne istnienie, chyba że jest to sprzeczne z prawem 1 lub 2. 

Chociaż prawa te są czysto fikcyjne, niektóre z nich są traktowane jak surowe przepisy, do których 

muszą się stosować roboty. Wyjaśnijmy - są to po prostu fikcyjne idee, nic więcej, nic mniej. Co więcej, 

nie jest oczywiste, że jakikolwiek robot świata rzeczywistego kiedykolwiek działał zgodnie z tymi 

zasadami. Rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę wiele dzisiejszych wojskowych robotów, rażąco 

łamią one wszystkie trzy prawa w codziennym użyciu. Ze względu na potencjalną utratę kontroli nad 

maszynami przez ludzi, być może w celu zwalczania takiej ewentualności, wielu badaczy zasugerowało 

połączenie ludzi i technologii. Kurzweil przewidział "silny trend w kierunku połączenia ludzkiego 

myślenia ze światem inteligencji maszynowej", co wskazuje, że "nie będzie już wyraźnego rozróżnienia 

między ludźmi a komputerami". Steven Hawking z uwagą skomentował: w przeciwieństwie do naszego 

intelektu komputery podwajają wydajność co 18 miesięcy. Istnieje niebezpieczeństwo, że mogą 

rozwinąć inteligencję i przejąć świat. Musimy opracować tak szybko, jak to możliwe technologie, które 

zapewniają bezpośrednie połączenie między mózgiem a komputerem. Badania w obszarze 

zaproponowanym przez Hawkinga faktycznie trwają od jakiegoś czasu, częściowo w odniesieniu do 

korzystania z takiej technologii, aby pomóc ludziom z niepełnosprawnością tego czy innego typu. 

Pojawił się jednak także obszar ludzkiej poprawy, badanie nowych wrażeń zmysłowych i nowych 

środków komunikacji dla ludzi. Rozpoczął się wiek cyborga - części ludzkiej, maszyny częściowej. 

Test Turinga 

Prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjną i z pewnością najbardziej znaną filozoficzną dyskusją 

dotyczącą AI jest to, co stało się znane jako Test Turinga. W rzeczywistości został pierwotnie 

zaproponowany przez Alana Turinga w 1950 roku jako gra symulacyjna. Jego intencją było przyjrzenie 

się pytaniu "Czy maszyna może myśleć?" Lub, w rzeczy samej, "Czy maszyna jest inteligentna?" W taki 

sam sposób, w jaki możemy rozważyć, czy inny człowiek może myśleć, czy jest inteligentny. Jeśli 

chcielibyśmy przetestować innego człowieka pod względem jego inteligencji, moglibyśmy zadać im 

pytania lub omówić z nimi tematy, wyciągając na tej podstawie wnioski - tak jak zwykle odbywa się to 

w standardowym rozmowie kwalifikacyjnej. Więc może moglibyśmy zrobić to samo z maszyną! 

Rozważając inteligencję komputera, zamiast wymieniać cały szereg cech charakterystycznych dla 

inteligencji, z których wiele byłoby kontrowersyjnych, a niektóre nieistotne, co proponował Turing 

polegało na przetestowaniu maszyny pod względem jej nieodróżnialności od ludzi, przy założeniu, że 

jeśli rozmawiasz przez jakiś czas z komputerem i nie możesz odróżnić go od człowieka, musisz przyznać 

mu tę samą inteligencję, co zasługujesz na uznanie człowieka. Test w podstawowej formie jest 

następujący. Przesłuchujący jest skierowany na klawiaturę podłączoną do podzielonego monitora 

komputerowego. Za połowę ekranu znajduje się respondent komputerowy, za drugim jest człowiek. 

Zarówno respondenci, jak i komputer, są ukryte przed wzrokiem, prawdopodobnie w innym pokoju i 

jedyną interakcją dozwolona jest komunikacja za pośrednictwem klawiatury i monitora. Przesłuchujący 

ma pięć minut na przedyskutowanie wszystkiego, co mu się podoba z dwoma nieznanymi podmiotami. 

Pod koniec tego okresu przesłuchujący musi zdecydować, która ukryta istota jest człowiekiem, a która 

jest komputerem. Celem komputera jest oszukiwanie przesłuchującego, a nie to, że są ludźmi, ale są 

bardziej ludzcy niż ukryty człowiek. W 1950 roku Turing powiedział: Wierzę, że za około pięćdziesiąt lat 

będzie można programować komputery. . . aby tak dobrze imitowali grę naśladowczą, aby przeciętny 

śledczy nie miał więcej niż 70% szansy na dokonanie właściwej identyfikacji po pięciu minutach 

przesłuchania. To właśnie stało się znane jako test Turinga. Użyte w tekście sformułowanie było trochę 



dezorientujące. Oznacza to, że aby zdać test Turinga, komputer musi oszukać przeciętnego śledczego 

w podjęciu błędnej decyzji co najmniej 30% czasu. Na korzyść komputera polega fakt, że komputer nie 

musi oszukiwać przesłuchującego, że jest człowiekiem, a ukryty człowiek jest maszyną, mimo że jest to 

najlepszy wynik dla komputera. Przeciwnie, aby uzyskać ocenę na korzyść komputera, wystarczy, aby 

osoba przesłuchująca była niepewna, kto jest kim, lub by pomyśleć, że obie ukryte jednostki są takie 

same, zarówno ludzkie, jak i maszynowe - ponieważ byłyby to również błędne decyzje. Ale spojrzał na 

inny sposób, w rzeczywistości jest to bardzo trudne zadanie dla komputera. Rozważmy na przykład, że 

zamiast maszyny i człowieka siedzącego za monitorem mamy dwoje ludzi, obaj próbują przekonać 

śledczego, że są ludźmi, ale że drugim jest komputer. W rzeczywistości, przesłuchujący wybrał, która 

istota tych dwóch osób uważała za najbardziej ludzką. Osiągnięcie wyniku 50% dla jednego z ludzi 

byłoby oczekiwane ze średniej punktacji; jednak cokolwiek wyższego oznaczałoby, że inny człowiek 

zdobył mniej niż 50%. Jest oczywiste, że całkiem możliwe (w rzeczywistości bardzo prawdopodobne) 

jest to, że rozsądnie inteligentny człowiek, przeciwstawiony innemu człowiekowi, nie zdał testu 

Turinga, zdobywając mniej niż 30% punktów. W ten sposób test Turinga jest sporym wyzwaniem, 

ponieważ komputer musi oszukiwać przesłuchujących, że jest bardziej ludzki niż wielu ludzi. Zazwyczaj 

oczekuje się, że test zostanie przeprowadzony w języku angielskim, chociaż jakikolwiek język może to 

potwierdzić. Ale co z ukrytymi ludźmi biorącymi udział? Czy są to dorośli, dzieci, rodowici Anglicy, 

eksperci, czy mają choroby (np. demencję), czy starają się być ludźmi lub maszynami? Turing nie 

sprecyzował dokładnego charakteru tych ukrytych ludzi, co samo w sobie stawia ciekawe pytania o to, 

z kim (z jakim gatunkiem ludzkim) komputer konkuruje. Kolejnym problemem związanym z testem 

(pod względem praktycznego przeprowadzenia takiego badania) jest koncepcja przeciętnego 

śledczego. W jakichkolwiek rzeczywistych testach praktycznych, które występują, jest to niezmiennie 

zainteresowane strony którzy są zaangażowani jako przesłuchuhący. Należą do nich profesorowie 

informatyki, filozofowie, dziennikarze, a nawet studenci AI - żadna z nich w danych okolicznościach nie 

może być uznana za średnią. Aby uzyskać prawdziwą statystyczną "średnią", bardzo duża liczba 

przesłuchujących musiałaby obejmować osoby, które nie mogą korzystać z komputera, niektóre nie są 

w stanie zrozumieć, co mają robić, niektóre osoby przesłuchujące w języku obcym, niektóre osoby 

bardzo młode dzieci, ludzie z różnych środowisk i tak dalej. Jeśli chodzi o rzeczywiste wyniki, 

najprawdopodobniej pomogłoby to w pozornym działaniu komputera, ponieważ każda niepewność lub 

niemożność uczynienia "właściwej identyfikacji" pomaga w badaniu komputera. 

Czy Test Turinga jest rzeczywiście Testem? 

Turing stworzył grę zamiast odpowiadać na pytanie "Czy maszyny mogą myśleć?". Test / gra wskazuje, 

że maszyna "pojawia się", aby myśleć w taki sam sposób jak człowiek (jeśli przechodzi)! Możemy jednak 

zapytać, czy moglibyśmy zrobić coś lepszego, gdybyśmy przetestowali człowieka - skąd wiemy, że 

myślą? Test nie zajmuje się jednak kwestiami takimi, jak świadomość czy samoświadomość, poza tymi, 

które można zebrać podczas przesłuchania. Charakter przeprowadzonego przesłuchania jest zatem 

ważnym czynnikiem. Sam Turing powiedział: "Inteligentne zachowanie przypuszczalnie polega na 

odejściu od całkowicie zdyscyplinowanego zachowania związanego z obliczaniem, ale raczej na lekkim, 

które nie powoduje przypadkowych zachowań, lub na bezcelowych powtarzalnych pętlach." A zatem 

do testu Turinga śledczy, aby wprowadzić takie aspekty w grę podczas rozmowy. W chwili wydania tej 

książki, żaden komputer nie oficjalnie zdał test Turinga. A co z przypuszczeniami Turinga, że do roku 

2000 możliwe będzie zaprogramowanie komputera, aby zdał test? Warto zastanowić się, co tak 

naprawdę powiedział Turing. Najpierw (w 1950 r.), Powiedział w "około" 50 lat , a nie "dokładnie"; a 

po drugie, powiedział, że możliwe będzie zaprogramowanie komputerów do zaliczenia testu - 

niekoniecznie komputer przeszedłby test przed 2000 r. Bardzo przydatne jest jednak sprawdzenie, jak 

obecnie stoją. 



KONKURS LOEBNER 

Czasami "oficjalny" test Turinga przeprowadzany jest na podstawie ścisłych reguł, w celu oceny stanu 

gry. Co roku odbywa się jednak otwarty konkurs sponsorowany przez Hugh Loebnera, zgodnie z 

niektórymi postanowieniami Turinga. Chociaż zazwyczaj nie jest to dokładnie tak, jak sam Turing, to 

daje nam pewne wyobrażenie o tym, co się dzieje. Co najważniejsze, daje intrygujący wgląd w cechy 

konwersacyjne przesłuchujących, maszyn, a nawet ukrytych ludzi. Co roku konkurs Loebnera ma na 

celu znalezienie najlepszej maszyny konwersacyjnej od tych, które zostały wprowadzone. Format 

zdarzenia polega na tym, że równolegle porównywane (jak opisano - jedna ludzka / jedna maszyna) 

dokonuje się pomiędzy każdą z czterech ukrytych maszyn przeciwstawionych każdemu z czterech 

ukrytych ludzi w 25-minutowym teście. Zadaniem każdego z przesłuchujących jest identyfikacja 

maszyny i człowieka w każdej parze testowej, przypisując całkowitą ocenę ze 100 do pary (tak, że 

oznaczenie wpisu A49 / Wpis B51 oznaczałoby, że w tym konkretnym sparowanym słowie B wpis jest 

uważany za bardzo nieznacznie bardziej ludzki niż A, podczas gdy znak wpisu A 94 / Wpis B 6 

oznaczałby, że pzesłuchujący uważa, że pozycja A prawie na pewno jest człowiekiem, a pozycja B 

maszyną). Można się spodziewać, że wraz z upływem czasu, wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i 

technologii maszyn, najwyższy wynik osiągnięty przez maszynę w corocznym konkursie Loebnera na 

ogół poprawi się z roku na rok. Jednak w konkursie z 2001 r. Dwóch z pięciu przesłuchujących uznało, 

że jedna maszyna jest bardziej ludzka niż jakikolwiek ukryty człowiek. Jednak w tym samym konkursie 

w 2006 r. Żadna maszyna nie była uważana za człowieka bardziej niż którykolwiek z ukrytych ludzi. W 

rzeczywistości w okresie trzech lat 2004-2006 najwyższy wynik uzyskany przez dowolną maszynę od 

jednego z przesłuchujących wynosił: 2004 = 48; 2005 = 45; 2006 = 28. Nie jest łatwo wskazać powody 

tego. Być może oczekiwania sędziów / przesłuchujących Loebnera rosną, gdy zdobywają wiedzę o tym, 

jak oszukać maszyny, czy może to, że same maszyny się pogarszają? Poza tym żadna maszyna z lat 

2003-2007 nie oszukała żadnego śledczego, który był człowiekiem, podczas gdy przed 2003 rokiem 

zdarzało się to regularnie. Jednym z powodów wydaje się być fakt, że Hugh Loebner nalegał, aby każdy 

test trwał 25 minut, w przeciwieństwie do Oczekiwanie Turinga na pięć minut. Innym ważnym 

czynnikiem jest to, że sieci (duża przewaga sztucznej inteligencji) została odrzucona ze względu na 

możliwość powiązania człowieka udającego maszynę udającą człowieka w celu wygrania nagrody 

pieniężnej oferowanej przez Hugh Loebnera! 

Czy maszyna opowiada żart? 

 Jak maszyna może zostać przyłapana na rozmowie? Na przykład, czy humor może dopaść maszynę? Z 

pewnością możesz się spierać, że maszyna nie może mieć poczucia humoru. Jeden z filozofów 

(Rickman) stwierdził w 1999 r., Że "komputery, bez względu na to, jaką sztuczną inteligencję mogą 

pokazywać, nie mogą żartować". Jeśli ma rację, byłoby to łatwe do udowodnienia. Czy maszyna może 

"stworzyć" (wyprodukować z lingwistycznej zbrojowni) oryginalną odpowiedź, którą ludzki odbiorca 

może uznać za dowcipny podczas interakcji konwersacyjnej? Punktem do rozważenia tutaj jest to, że 

wiele maszyn, które biorą udział, uczą się komunikować poprzez liczne dyskusje z ludźmi.  

TURING 2008 

W 2008 roku, w celu oceny aktualnej sytuacji, konkurs Loebner odbył się na Uniwersytecie w Reading. 

W szczególnych okolicznościach i po porozumieniu Hugha Loebnera zastosowano ścisłe zasady testu 

Turinga, więc przeprowadzono serię 5-minutowych sparowanych testów maszynowych / ludzkich z 

udziałem różnych przesłuchujących. Zwycięską maszyną był Elbot Freda Robertsa, któremu udało się 

oszukać 25% przesłuchujących (30% to "przepustka" Turinga) do myślenia, że to człowiek. Więc 

prawdopodobnie maszyny są prawie tak daleko, jak test Turinga, ale może nie całkiem. Co ciekawe, 

Elbot otwarcie przyznaje się przesłuchującym, gdy zostanie zapytany, cyto robot! Przesłuchujący , 



którzy wzięli udział w 2008 r., To inżynierowie oprogramowania, naukowcy, filozofowie i dziennikarze 

prasowi - z pewnością nie "przeciętny śledczy", o którym mówił Turing. Przez lata wykorzystywane były 

rozmaite sztuczki, próbując wyzwolić konkurencyjne maszyny. Zadawanie pytań matematycznych nie 

działa, ponieważ maszyny nie są głupie, są tak samo mało prawdopodobne, jak człowiek, który próbuje 

udzielić matematycznej odpowiedzi. Być może lepiej jest zadawać aktualne lub lokalne pytania; na 

przykład, aby przedyskutować, jaka jest pogoda lub w jakim kolorze malowane są ściany. Nie chodzi o 

to, czy maszyna daje "poprawną" odpowiedź, ale czy daje taką, jaką człowiek by zrobił. Być może sam 

zobaczysz, jak dobry byłbyś jako taki śledczy. W konkursie Reading jeden z przesłuchujących zadał to 

samo pytanie o kilka ukrytych podmiotów: 

Co myślisz o pogodzie dziś rano? 

Trzy różne reakcje pochodziły od mężczyzny, kobiety i maszyny. Który jest który? Należy pamiętać, że 

wydarzenie odbyło się w październiku 2008 roku i wszyscy wiedzieli, że w Anglii jest jesień / jesień. 

Odpowiedzi były następujące: 

1 "Zazwyczaj lubię piękny mglisty poranek, ponieważ dodaje on pewną tajemnicę". 

2 "Nie najlepiej, spodziewając się, że piraci wyjdą z mgły". 

3 "Pogoda nie jest ładna w tej chwili, chyba że lubisz mgłę". 

Więc który jest który? Znajdź odpowiedź na końcu tej części.   

Jedną z interesujących cech konkurencji z 2008 roku jest to, że kilka razy, gdy osoba przesłuchująca 

została oszukana przez maszynę, aby sądzić, że maszyna jest człowiekiem, śledczy nie tylko nie zdał 

sobie sprawy z ich błędu, ale nawet uznał, że wykonali bardzo dobrze w łatwym wyborze tego, który 

podmiot był człowiekiem i który był maszyną w każdym przypadku. Potem jeden przesłuchujący, 

dziennikarz gazety "Times" napisał artykuł w gazecie opisujący, jak łatwo było wykryć maszyny, mimo 

że kilkakrotnie był oszukiwany. Dokładnie tak samo było w przypadku uniwersyteckiego filozofa, 

innego z przesłuchujących, który następnie napisał w piśmie akademickim, że "kilka pytań i odpowiedzi 

było zwykle wystarczających do potwierdzenia", która była maszyną. Filozof (i jego współpracownicy) 

faktycznie osiągnęli 44% nieprawidłowej wartości identyfikacji, znacznie powyżej 30% Turinga! Od 

ogólnego ćwiczenia w 2008 roku jest oczywiste, że maszyny nie są jeszcze na poziomie wydajności 

konwersacji ustalonej przez Turinga. Jednak najlepsi z nich są coraz bliżej. To, co maszyna osiągnęła, 

gdy przekroczy cel Turinga, jest trudne do powiedzenia - poza tym, że zdało test Turinga. Ta gra to 

interesujące ćwiczenia, a także ważny kamień milowy w sztucznej inteligencji. Jak widać na przykładach 

i związanych z nimi historiach, mówi nam to także o nas samych. Można argumentować, że test jest 

bardzo trudny dla każdej maszyny do przejścia. Turing sam powiedział: Gra może być krytykowana, 

ponieważ kursy są ważone mocno na maszynie. Gdyby mężczyzna próbował udawać maszynę, 

wyraźnie by to zrobił. Zostanie natychmiast oddany przez powolność i niedokładność arytmetyki. Czyż 

maszyny nie mogą wykonywać czegoś, co powinno być opisane jako myślenie, ale które różni się od 

tego, co robi człowiek? Ten zarzut jest bardzo silny, ale przynajmniej możemy powiedzieć, że jeśli mimo 

to maszyna może zostać skonstruowana w taki sposób, aby gra była satysfakcjonująca, nie musimy być 

zaniepokojony tym sprzeciwem. 

ARGUMENT Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Widać to, porównując ludzi i maszyny, że komputery mogą teraz robić wiele rzeczy lepiej niż ludzie - w 

szczególności rzeczy, które naszym zdaniem wymagają zrozumienia, takie jak gra w szachy, 

matematyka, przywoływanie z rozległej pamięci i tak dalej. "Argument z niepełnosprawności", jak 

nazwał to Turing, jest typem argumentu podniesionym przez ludzi przeciwko zdolnościom maszyny w 



defensywie. Wiemy, że maszyny potrafią dobrze robić wiele rzeczy; wydaje się to jednak prowokować 

postawę obronną u niektórych ludzi do stwierdzenia, że niezależnie od tego, co potrafią maszyny, 

ludzie nadal mają coś więcej. Rzeczywiście, jest to podstawą chińskiego problemu z pokojem. Jak to 

określił Turing, niektórzy powiedzą: "maszyna nigdy nie może. . "Przykłady podane przez Turinga są 

następujące:" bądź miły, zaradny, piękny, przyjazny, masz inicjatywę, masz poczucie humoru, 

odróżniasz dobro od zła, popełniasz błędy, zakochujesz się, lubisz truskawki i śmietanę, itp. ". W 

rzeczywistości nie ma powodu, aby komputer nie mógł wykonać żadnej z tych rzeczy - w rzeczy samej, 

w tym rozdziale szczegółowo przyjrzeliśmy się jednemu z takich przykładów: poczucie humoru. To, czy 

komputer wykonuje je w taki sam sposób, jak człowiek, i czy "rozumie", co robi w taki sam sposób, jak 

człowiek, i czy akt jest w ogóle istotny dla maszyny, to zupełnie inne pytania. nie możemy wiedzieć, czy 

inny człowiek "rozumie" lub "czuje" rzeczy w taki sam sposób jak my. Inna osoba może powiedzieć i 

pomyśleć, że rozumie - ale czy oni? Jak możemy być pewni? Jest wiele rzeczy, które ludzie mogą zrobić, 

czego nie mogą zrobić ludzie - latanie jest dobrym przykładem. To nie czyni maszyny lepszą od ludzi, 

jest tylko jedną z funkcji. Byłoby głupio dojść do wniosku, że ludzie są już ogólnie gorszymi maszynami, 

ponieważ nie potrafimy latać. Kiedy więc wskażemy coś, co człowiek może zrobić, ale najwyraźniej 

maszyna nie może tego zrobić, musimy być rozsądni co do wniosków, które z tego wyciągamy. Czy to 

zadanie jest w pewnym sensie ważnym, definiującym problemem? W końcu większość maszyn jest 

dość specyficzna w tym, czego wymaga się od nas - niekoniecznie oczekiwalibyśmy, że samolot wyczuje 

zapach róży lub suche poczucie humoru. Gdybyśmy próbowali zbudować maszynę, która byłaby 

dokładną repliką człowieka (zarówno fizycznie, jak i psychicznie), może być właściwe krytykowanie 

konkretnej cechy maszyny, ponieważ nie jest ona dokładnie taka sama. Jednak żadna maszyna nigdy 

nie była tak zaprojektowana. Dlaczego więc ktoś miałby oczekiwać, że maszyna zrobi absolutnie 

wszystko, co człowiek może zrobić, tak jak człowiek może zrobić, a następnie pójść dalej? jeszcze? Kiedy 

rozpatrujemy argument z niepełnosprawności, chiński pokój i test Turinga, musimy przede wszystkim 

wyjaśnić, co to porównanie ma udowodnić. Z którą maszyną jest porównywany człowiek? Zarówno 

maszyny, jak i ludzie mają wiele różnych wersji o wielu różnych umiejętnościach, więc czy możemy 

generalizować, jak byśmy chcieli? Być może najważniejszym ze wszystkich jest porównanie ważne w 

pewnym sensie? Jeśli maszyna nie może wyczuć róży lub napić się herbaty, czy to uratuje ludzi przed 

przejęciem inteligentnej maszyny? 



Nowoczesne AI 

STRESZCZENIE 

W ostatnich latach nowoczesne podejście do sztucznej inteligencji skupiło się bardziej na technikach 

oddolnych - to znaczy, aby wziąć niektóre z podstawowych elementów składowych inteligencji, 

połączyć je i zachęcić do uczenia się i rozwijania przez pewien okres czasu i sprawdzenia, gdzie są. W 

tym rozdziale będziesz delikatnie wprowadzony do sztucznych sieci neuronowych, algorytmów 

genetycznych i obliczeń ewolucyjnych. Matematyka może z łatwością odgrywać ważną rolę w 

stosowaniu tych metod - tak nie jest w przypadku prezentacji. Przeciwnie, celem jest zapewnienie 

minimalnie złożonego przewodnika po przedmiocie bez utraty znaczenia - dogłębne matematyczne 

rozważanie może nastąpić dla tych, którzy chcą głębiej zagłębić się. 

Wprowadzenie 

W części 2 zobaczyliśmy, jak z klasyczną sztuczną inteligencją podejście polega na spojrzeniu na 

działanie mózgu z zewnątrz i, w wyniku naszych obserwacji, na próbie powtórzenia jego działania w 

systemie sztucznej inteligencji. Podejście to jest szczególnie skuteczne w radzeniu sobie z dobrze 

zdefiniowanymi zadaniami, dla których odpowiedni jest zestaw jasnych zasad, szczególnie gdy wiele 

takich zasad musi być przetwarzanych i podejmowanych w stosunkowo krótkim czasie. Zaletą maszyny 

w szybkości przywoływania pamięci odgrywa ważną rolę w tym. Jednak klasyczna technika sztucznej 

inteligencji nie jest tak dobra, jeśli chodzi o świadomość sytuacji i dokonanie przybliżonego porównania 

z wcześniejszymi doświadczeniami - czymś, co jest niezwykle ważnym aspektem inteligencji. 

Rzeczywiście, dla wielu stworzeń jest to codzienna cecha inteligencji. Doświadczanie życia, odkrywanie 

tego, co działa, a co nie, a potem pojawienie się nowej, nieco innej sytuacji, radzenie sobie z nią tak 

dobrze, jak to możliwe, w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Ten problem jest o wiele lepiej 

rozwiązywany przez spojrzenie na sposób działania mózgu w fundamentalny sposób. Pierwszą 

podstawową koncepcją nowoczesnej sztucznej inteligencji jest rozważenie jak działa mózg biologiczny 

pod względem jego podstawowego funkcjonowania, w jaki sposób się uczy, w jaki sposób ewoluuje i 

jak adaptuje się w miarę upływu czasu. Drugi punkt to potrzeba uzyskania stosunkowo prostych modeli 

podstawowych elementów - cegiełek, jeśli chcesz – z mózgu. Po trzecie, te bloki konstrukcyjne są 

naśladowane przez projekt technologiczny - prawdopodobnie kawałek obwodów elektronicznych, być 

może program komputerowy, którego celem jest symulacja elementów składowych. Sztuczne bloki 

budowlane mogą być następnie łączone ze sobą i modyfikowane na różne sposoby, aby działać w 

sposób podobny do mózgu. Być może celem takiego badania jest skopiowanie oryginalnego mózgu w 

jakiś sposób, za pomocą sztucznej wersji. Jednak najprawdopodobniej będzie to po prostu przypadek 

czerpania inspiracji z biologicznego sposobu pracy i wykorzystania go w projekcie technologicznym. W 

w ten sposób sztuczna wersja skorzysta z niektórych zalet oryginalnego mózgu biologicznego - na 

przykład możliwość uogólnienia wyniku lub dość łatwego zaklasyfikowania zdarzenia do jednej 

kategorii lub innej. Początkowo przyjrzymy się podstawowym komponentom mózgu biologicznego, 

dzięki czemu będziemy mogli rozważyć zestawienie modeli niektórych podstawowych elementów. 

BIOLOGICZNY MÓZG 

Podstawowa komórka w mózgu biologicznym, komórka nerwowa, nazywana jest neuronem (czasami 

można ją zobaczyć jako neuron - to jest to samo). W typowym ludzkim mózgu jest ich około 100 

miliardów. Każdy neuron jest bardzo mały, typowo ma średnicę 2-30 mikrometrów (jedna tysięczna 

wielkości małej monety). Neurony są ze sobą połączone, tworząc niezwykle złożoną sieć, każdy neuron 

ma ponad 10.000 połączeń Różne stworzenia mają różną liczbę neuronów o różnych złożonościach 

sieci. Ślimaki i ślimaki mogą mieć tylko kilka (9-10 dla ślimaka morskiego) do kilkuset. Nawet w tych 

przypadkach struktura i funkcjonowanie takiego mózgu nie jest prosta. Neurony są trochę inne - 



chociaż niektóre są bardzo różne - od siebie, nie tylko pod względem wielkości, ale także pod względem 

siły ich połączeń z innymi neuronami i do których neuronów są z nimi połączone. Jeśli chodzi o ludzkie 

neurony, te, które zajmują się informacjami, tak jak są wychwytywane przez ludzkie zmysły (neurony 

czuciowe), specjalizują się w radzeniu sobie z sygnałami uzyskanymi dla wzroku, dźwięku itp. 

Tymczasem, które są wykorzystywane do wysyłania sygnałów do ruchy mięśni (neurony ruchowe) są 

wyspecjalizowane, aby osiągnąć ten cel. Są też neurony, które zajmują się planowaniem, 

rozumowaniem i tak dalej. Każdy neuron ma stosunkowo prostą strukturę, ale z wieloma z nich 

działającymi razem w złożony sposób, mózg biologiczny jest rzeczywiście potężnym narzędziem. Każdy 

neuron składa się z ciała komórki z jądrem w środku. Wiele włókien, zwanych dendrytami, stymuluje 

ciało komórki sygnałami z innych neuronów, jak pokazano na rysunku 1.  

 

Tymczasem sygnały są przekazywane z neuronu wzdłuż aksonu, który następnie rozgałęzia się i łączy z 

dendrytami innych neuronów w punktach zwanych synapsami. Zazwyczaj neuron będzie w stanie 

spoczynkowym i otrzyma sygnały stymulujące w postaci impulsów elektrochemicznych (impulsy, które 

mają charakter elektryczny i chemiczny) wzdłuż niektórych dendrytów z innych neuronów. Każdy z 

otrzymanych impulsów zmienia potencjał elektryczny (napięcie) w ciele komórki - niektóre dendryty 

dodają do sygnału potencjału komórki (są one nazywane pobudzającymi), podczas gdy niektóre 

odejmują od niego (są one nazywane hamującymi). Jeśli całkowity sygnał na dendrytach osiągnie w 

dowolnym momencie określoną wartość progową, wówczas ta komórka wyśle impuls 

elektrochemiczny, określany jako potencjał czynnościowy, na swój akson, a tym samym do innych 

neuronów, aby pomóc im w odpaleniu po kolei. Krótko po tym, jak neuron wystrzelił w ten sposób, 

powraca on do stanu spoczynkowego i czeka, aż impulsy na jego dendrytach znów się odbudują. Jeśli 

odwrotnie, wartość progowa nie zostanie osiągnięta, neuron nie zostanie uruchomiony. Jest to proces 

całkowicie lub z niczego - neuron albo strzela, albo nie. Obserwacja przekroju części mózgu wskazuje 

na neurony o różnych rozmiarach połączone razem w niezwykle złożoną sieć - niektóre aksony są 

bardzo długie, inne bardzo krótkie; jeden neuron może łączyć się z innym, który z powrotem się do 

niego łączy; połączenia mogą mieć zupełnie inną wielkość i siłę i, jak wspomniano, mogą dodać do 

sumowania progowego (pobudzenie) lub odjąć od niego (hamujące). Czysto ze względu na lokalizację, 

wiele połączeń z jednego neuronu są do pobliskich neuronów, ale niektóre mogą być do neuronów 

dość daleko. Struktura ta powstaje częściowo z przyczyn genetycznych, ze względu na budowę mózgu 

rodziców i przodków, a częściowo z rozwoju mózgu samej osoby, z powodu doświadczeń życiowych. 

Jak się dowiadujemy, połączenia akson-dendryt w ich mózgu wzmacniają się (pozytywnie) lub osłabiają 



(negatywnie), sprawiając, że osoba jest mniej lub bardziej prawdopodobna do wykonywania w 

określony sposób. Mózg jest zatem niezwykle plastyczny pod tym względem, że dostosowuje się i może 

funkcjonować odmiennie, zależnie od wzorców sygnałów, które otrzymuje oraz nagród lub kar 

związanych z nimi. Wykonanie czegoś poprawnie w odpowiedzi na określone zdarzenie oznacza, że 

drogi nerwowe związane z decyzją prawdopodobnie zostaną wzmocnione, tak że następnym razem, 

gdy wystąpi to samo zdarzenie, mózg będzie nawet bardziej skłonny dokonać podobnego wyboru. 

Tymczasem zrobienie czegoś niepoprawnie w odpowiedzi na konkretne zdarzenie oznacza, że 

zaangażowane szlaki nerwowe są prawdopodobnie osłabione, tak że następnym razem, gdy to 

zdarzenie nastąpi, mózg jest mniej prawdopodobny, aby popełnić ten sam błąd! Jest to podstawa 

biologicznego wzrostu mózgu, jego działania i rozwoju. Pomysły wzięte zarówno ze struktury takiej 

sieci, jak i jej metody uczenia się, tworzą podstawowe składniki sztucznej sieci neuronowej (SSN), której 

celem jest wykorzystanie środków technologicznych do realizacji niektórych cech oryginalnego biologii 

biologicznej. wersja. Przed przyjrzeniem się ANN’om ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że prawie na 

pewno nie jest celem dokładnego kopiowania oryginalnego mózgu biologicznego, ale raczej 

wykorzystanie niektórych pomysłów uzyskanych z jego metody działania w budowie SSN. Na początek, 

podczas gdy ludzki mózg ma 100 miliardów komórek, typowa SSN może mieć tylko sto lub nawet mniej. 

Stwierdzono, że SSN są niezwykle potężnymi i wszechstronnymi narzędziami do sztucznej inteligencji 

decyzje dotyczące, na przykład, przekierowywania linii przesyłowych energii, identyfikowania 

sfałszowanych podpisów, rozpoznawania i rozumienia mowy oraz wykrywaniu przebiegłych zachowań 

przy korzystaniu z kart kredytowych.  

PODSTAWOWY MODEL NEURONU 

Już widzieliśmy, jak działa neuron biologiczny. Punktem wyjścia do budowy sztucznej sieci neuronów 

jest stworzenie prostego modelu pojedynczego neuronu, który można zaprogramować w komputerze 

- tak, abyśmy mogli stworzyć SSN za pomocą programu komputerowego - lub który można zbudować 

za pomocą elektroniki. zespół obwodów elektrycznych. W obu przypadkach ogólnym celem jest 

zbudowanie SSN poprzez połączenie wielu pojedynczych modeli neuronowych. Neuron odbiera szereg 

sygnałów na swoich wejściach (jego dendryty w przypadku biologicznym), z których każdy może mieć 

mniejszy lub większy wpływ. Dodaje te sygnały do góry i porównuje je z poziomem progowym. Jeżeli 

całkowita suma jest taka sama lub większa niż wartość progowa, to neuron odpala; jeśli suma jest 

poniżej progu, to nie strzela. W tym podstawowym znaczeniu działa sztuczny neuron w taki sam 

sposób, jak neuron biologiczny. Model neuronowy pokazany na rysunku 2  

 

jest powszechnie znany jako model McCullocha i Pittsa, nazwany imieniem dwóch naukowców 



(Warren McCulloch i Walter Pitts), który zaproponował to w 1943 roku. Działa to w następujący 

sposób. Wejścia xiy są mnożone przez powiązane wagi W1 i W2 i sumowane są razem. Całość jest 

następnie porównywana z wartością polaryzacji (b). Odchylenie jest faktycznie wartością ujemną, 

którą musi pokonać suma ważonych danych wejściowych. Tak więc, jeśli suma ważonych wejść jest 

taka sama lub większa niż b, neuron wystrzeliwuje, dając wynik 1; jeśli suma jest mniejsza niż b, neuron 

nie ognia, dając moc 0. Wyjście może być następnie mnożona przez jego dalszego ważenia przed będąc 

w włącz wejście do następnego neuronu. Dla przykładu załóżmy, że w pewnym momencie, x oznacza 

2, a y wynosi 1, 2, a W1 W2 -2, z tendencją termin B oznacza 1. W celu W1 pomnożonej przez X oznacza 

4, a W2 jest mnożona przez y -2, dając sumę 2. porównania sumy z określeniem Odchylenie b oznacza, 

że w tym przypadku sygnał wyjściowy będzie ogień jak 2 jest większa niż wartość  b, który wynosi 1 - 

tj. suma jest większa niż próg. Oczywiście nie musimy ograniczać się do dwóch wejść (na rysunku 4.2 

są to x i y); możemy mieć dowolną liczbę, z których każda jest mnożona przez ich własną wartość 

wagową. W celu porównania z progiem, który ma wystąpić, wszystkie dane wejściowe należy najpierw 

pomnożyć przez ich odpowiednią wartość wagową przed zsumowaniem. Chociaż działanie progowe 

jest bardzo podobne do rzeczywistego neuronu, jest to tylko jedna z możliwości, jeśli chodzi o opisanie 

funkcjonowania modelu neuronu. Inna możliwość istnieje, jeśli wyjście zmienia się pomiędzy 1 przy 

wystrzale a -1 (zamiast 0), gdy nie jest wyrzucane. Ten alternatywny model jest równie wiarygodny, 

ponieważ oba opierają się na prostych pomysłach z działania neuronu biologicznego. W rzeczywistości 

to, co wydaje się być najbardziej popularnym wyborem, do celów badawczych, używa raczej czegoś, 

co nazywa się sigmoidem (nazywanym również próg nieszczelności), a nie prostym progiem typu tak / 

nie. W tym przypadku, gdy suma zacznie wzrastać, więc wartość wyjściowa sama w sobie wzrośnie 

trochę o wartość od pierwotnego 0, kontynuując powolny wzrost wraz ze wzrostem sumy, aż do 

uzyskania wartości końcowej (1). Chociaż działanie to jest w rzeczywistości mniej podobne do 

rzeczywistego neuronu, wykazuje pewne przyjemne cechy matematyczne, które okazały się użyteczne. 

Zasadniczo, wynik przemieszcza się łagodniej od 0 do 1, a nie jest natychmiastowym ostrzeniem, gdy 

suma osiąga dokładnie wartość progową. 

PERCEPTRONY I NAUKA 

Opisana właśnie forma modelu neuronowego jest określana jako perceptron. Innym sposobem 

patrzenia na taki model (i jego praktycznego zastosowania) jest umiejętność wykorzystywania 

fragmentów informacji w poszczególnych klasach (określanych jako "klasyfikowanie"). W tym sensie, z 

dowolnym zestawem wartości wejściowych, wyjście neuronu będzie wynosił 1 lub -1, wskazując nam, 

że dane wejściowe przypadają na jedną z dwóch klas, klasa 1, gdy wyjście to 1, lub klasa 2, gdy wyjście 

wynosi -1. Po odpowiednim skonfigurowaniu perceptronu można go wykorzystać do testowania 

danych wejściowych stosowanych do oceny, czy należą one do klasy 1 lub klasy 2. Jako przykład rozważ 

prosty test (bardzo), aby sprawdzić, czy wnioskodawca powinien otrzymać pożyczkę. Wejście x wynosi 

0, jeśli nigdy nie spłacili pożyczki przed i 1 jeśli mają; wejście y wynosi 0, jeśli mają oszczędności poniżej 

minimum i 1, jeśli ich oszczędności są powyżej minimum. Załóżmy, że jeśli kandydat spełnia kryteria, 

zarówno x, jak i y, które są 1, to dostaną pożyczkę, inaczej nie będą. Jednym z rozwiązań byłoby 

uczynienie obu wag, W1 i W2, równymi 2, a także uzyskanie warunku b. 3. Aby uzyskać pożyczkę, 

zarówno x, jak i y musiałyby wynosić 1, aby suma osiągnęła 4 - a liczba większa niż 3 - aby uzyskać 

wyjście 1, wskazujące klasę 1. W tym przypadku, jeśli x i / lub y wynosi zero, wynik dla tej pozycji będzie 

wynosił zero (0 × 2). Jest to określane jako funkcja AND, ponieważ zarówno x, jak i y muszą być 1, aby 

wynik wynosił 1. W rzeczywistości, przy tych samych masach równych 2, po prostu obniżenie progu, b, 

do 1 oznacza, że OR Funkcja jest osiągnięta w tym, z wagą taką samą jak poprzednio, gdy działa w ten 

sposób albo x LUB y LUB oba mogą być 1 dla wyjścia 1. Tylko z dwoma wejściami i jednym wyjściem 

problem nie jest szczególnie trudny - ten przykład podano jedynie po to, aby pokazać, jak perceptron 

może działać jako klasyfikator. Nawet przy jednym perceptronie jest całkiem możliwe, że liczba wejść 



jest znacznie wyższa, ale tylko z jednym takim neuronem można wybrać tylko dwie klasy, nic bardziej 

złożonego, bez względu na to, ile wejścia są stosowane. Jest on określany jako problem rozłączalny 

liniowo. Jeśli chcemy osiągnąć rozwiązanie, w którym można wytworzyć wiele różnych klasyfikacji, coś, 

co można określić jako nierozłączne liniowo, wówczas trzeba będzie uwzględnić kilka perceptronów - 

nie jest to możliwe z tylko jednym perceptronem. Jedną z kwestii, nawet w tym prostym przypadku, 

jest to, w jaki sposób możemy wiedzieć, jakie wartości ważenia i odchylenia należy zastosować, aby 

uzyskać pożądane działanie klasyfikacyjne. Do tego potrzebna jest zasada, za pomocą której 

perceptron może się uczyć - technika wytrenowania ciężarów neuronu w celu spełnienia wymaganego 

od nich działania. Chodzi o to, aby zacząć od dowolnie wybranego doboru wag i dla naszej techniki 

uczenia się, jeśli jest to dobre, aby znaleźć zestaw ciężarków, które zapewnią pożądane rozwiązanie, 

dokonując drobnych korekt. Rozważmy szkolenie perceptronu do wykonania funkcji AND jako 

przykładu. Załóżmy, że dwa wejścia mogą mieć tylko 0 lub 1 i że odchylenie, b, wynosi 3. Dla każdego 

konkretnego zestawu wejść wiemy, czym chcemy być wyjście - dla funkcji AND, gdy x wynosi 1 AND y 

wynosi 1 chcesz, aby wynik wynosił 1; dla każdej innej kombinacji (np. gdy x wynosi 1, a y wynosi 0, 

wynik będzie wynosił 0). Załóżmy jednak, że nie wiemy, jaka wartość wag W1 i W2 jest potrzebna, aby 

to osiągnąć. Musimy się dowiedzieć. Spróbujmy najpierw wagi początkowej - podejrzenie. Powiedzmy, 

że W1 ma wartość 1, a W2 ma wartość 1, wówczas rzeczywistą wartością wyjściową dla pary wejść (x 

wynosi 1, a y wynosi 1) będzie 2, co jest wyraźnie mniejsze niż odchylenie równe 3, więc wynik będzie 

wynosił 0, natomiast chcesz, aby był 1 - te wagi nie są dobrym wyborem. Tak więc jest błąd - nasze 

przypuszczenie nie było dobre. Jeśli odejmiemy rzeczywiste wyjście (0) od wyjścia, które chcemy (1), 

wynikowy błąd wynosi 1. Powielamy błąd przez zastosowane nakłady i dodajemy wynik do wybranych 

wartości wag w celu zapewnienia nowych wartości masy, a następnie spróbuj ponownie, więc teraz 

wagi są oba 2. Kiedy spróbujemy wejść ponownie, tym razem odpowiedź jest prawidłowa - dla tych 

wejść ten wybór wag zapewnia nam pożądaną funkcję. Proces ten musi być zwykle powtarzany z 

różnymi możliwościami wprowadzania danych raz za razem, aż w końcu okaże się, że błąd spadł do 

bardzo małej wartości (miejmy nadzieję, że zero) dla wszystkich możliwości wprowadzania danych, w 

którym to momencie wagi będą prawidłowe dla ten wybór wejścia / wyjścia. Przydaje się to przy 

aktualizacji wartości ciężaru, aby zastosować także wartość, która oznacza tempo uczenia się - ilość 

aktualizacji może być większa lub, jak to jest normalne, znacznie mniejsza niż w przykładzie. Tak więc 

wartości masy zmieniałyby się znacznie wolniej, ostatecznie osiągając satysfakcjonujące rozwiązanie. 

Dla prostego przykładu, takiego jak ten, nie jest tak krytyczny, co wybieramy dla współczynnika uczenia 

się, o ile jest on gdzieś pomiędzy 0 a 1. Mała liczba (np. 0,1) oznacza, że neuron będzie się uczyć powoli, 

podczas gdy większa liczba (np. 0,5) oznacza, że szybko się zmieni (być może). Niemniej jednak, dla 

tego prostego i przykładowego tutaj, bez względu na to, jakie wybieramy wagę początkową, po 

ewentualnie sześciu lub siedmiu korektach we wszystkich wejściowych możliwościach, nasze wagi 

powinny ustabilizować się do stałego rozwiązania. Zastosowanie procedury aktualizacji wagi opisanej 

po raz kolejny spowoduje brak zmian wartości masy. Rzeczywiście, jest to często najlepszy sposób, aby 

zdecydować, że uczenie się zakończyło, ponieważ wartości masy nie zmieniają się od korekty do 

następnej (lub przynajmniej zmieniają się o bardzo małą ilość). 

SAMOORGANIZUJĄCA SIEĆ NEURONOWA 

Różne części mózgu pełnią różne funkcje. Różne programy SSN mają na celu, przynajmniej do pewnego 

stopnia, kopiowanie pewnych specyficznych aspektów aktywności mózgu. Jednym z przykładów jest 

obszar mózgu u ludzi, zwany korą mózgową, którego część zajmuje się wkładem czuciowym.  W tym 

obszarze mózgu czuciowe dane wejściowe są mapowane na różne obszary kory, które zorganizowały 

się, aby zrozumieć różnorodność sygnałów, które docierają. Pomysły z tego zostały wykorzystane w 

opracowaniu samoorganizacji (zwycięzca bierze wszystko) ANN, która składa się z pojedynczej warstwy 

neuronów. Zwykle nie mają one ścisłego progu, jak opisano wcześniej. Mogą one działać na bardziej 



złożonej funkcji, np. Sigmoidalnej, ale najlepiej byłoby początkowo uznać je za po prostu wydawanie 

wartości związanej z sumą ich sygnałów wejściowych - być może samej sumy. Te neurony są 

uformowane w kwadratową matrycę z prawdopodobnie 100 neuronów w macierzy 10 x 10. Chodzi o 

to, że określony wzorzec wejścia pobudzi określony region neuronów w macierzy. W ten sposób, gdy 

sieć działa, jeśli jest świadkiem, że dany region neuronów jest wzbudzany, wówczas można 

wywnioskować wzorzec wejściowy, który to spowodował, tj. Ten konkretny element wejściowej 

informacji musi spowodować wyjście. Sieć nazywana jest mapą cech, ponieważ biorąc pod uwagę 

różne regiony sieci, każdy region (po wzbudzeniu) stwierdza, że zastosowano określony wzorzec 

wejścia, cechę. W tego typu sieci te same sygnały wejściowe - rozważaliśmy dwa, xiy do tej pory, ale 

może być ich więcej - są stosowane do wszystkich neuronów w macierzy w dokładnie taki sam sposób. 

Różnica polega jednak na tym, że sygnały wyjściowe z każdego z neuronów są również przekazywane 

z powrotem do kolejnych wejść do każdego z neuronów - są one określane jako połączenia boczne. 

Każdy z sygnałów przyłożonych do neuronu, zarówno bezpośrednio z samych wejść, jak i tych 

przekazywanych z wyjść neuronowych, będzie mieć przypisaną wagę. Początkowo te wagi mogą być 

ustawione na wartości losowe. Po zastosowaniu określonego wzoru wejściowego jeden z neuronów 

(100) będzie miał sygnał wyjściowy wyższy niż wszystkie inne neurony. Ten neuron jest wybrany jako 

zwycięzca, a jego wagi są dostosowywane, aby jego wynik był jeszcze wyższy dla tego wzoru 

wejściowego. Z kolei neurony w jego sąsiedztwie również mają swoje wagi dostosowane (ale nie aż tak 

bardzo), tak że ich wyniki są również nieco wyższe, i tak jak wypromieniowujemy się z wygrywającego 

neuronu, dopóki neurony dalej dalej nie mają swoich ciężarów zmodyfikowane tak, aby ich wyniki 

spadły. Z tego powodu mówi się, że funkcja uczenia się przypomina kształt "meksykańskiego 

kapelusza", a zwycięski neuron znajduje się na środku / wierzchołku kapelusza, a neurony dalej po 

brzegi. Kształt kapelusza określa, w jakim stopniu wynik jest zwiększany przez zmianę ciężarów, jeśli 

jest on zbliżony do zwycięskiego neuronu, i jak bardzo zmniejsza się wydajność, gdy neuron jest dalej 

oddalony. Kiedy zostaniesz wyszkolony w ten sposób, jeśli to specyficzne wejście pojawi się ponownie, 

mapa neuronu "rozpozna" wejście, ponieważ specyficzny obszar wokół zwycięskiego neuronu będzie 

znacznie bardziej podekscytowany niż reszta mapy. Zostaje zastosowany inny wzorzec wejścia, a inny 

neuron w innym sektorze mapy zostaje wybrany jako zwycięzca. Ponownie, funkcja uczenia w 

kapeluszu meksykańskim jest stosowana w celu modyfikacji wag, w wyniku czego inny obszar mapy 

rozpozna ten nowy sygnał wejściowy, jeśli zostanie ponownie zastosowany. Ten proces powtarza się 

przy większej liczbie różnych danych wejściowych. W każdym przypadku nowy sektor mapy jest 

podekscytowany nowym sygnałem wejściowym. Mapa organizuje się tak, że po zakończeniu szkolenia 

i ustaleniu wag, cała sieć może monitorować zestaw danych wejściowych, tak aby po zastosowaniu 

określonego wzoru wejściowego lub co najmniej w jego pobliżu, jeden określony region mapa 

neuronowa będzie podekscytowana. Okazuje się, że tam, gdzie istnieją pewne podobieństwa lub 

powiązania między różnymi sygnałami wejściowymi, prawdopodobnie wzbudzą one sąsiednie regiony 

mapy neuronów. Oznacza to, że jeśli zastosowana jest sekwencja sygnałów wejściowych, wynikiem 

jest, że obszar wzbudzenia przemieszcza się wokół mapy w miarę zmiany wejść. Chociaż taka mapa 

może być przydatna do rozpoznawania całego szeregu różnych typów danych wejściowych, jednym z 

obszarów aplikacji, w których została uznana za pomyślną, jest rozpoznawanie mowy. Gdy sygnał 

mowy jest wprowadzany do sieci - pod względem energii na różnych częstotliwościach - można 

rozpoznać fonemy, a początkowe wypowiadane słowa można odtworzyć z ich składowych 

częstotliwościowych za pomocą mapy. Być może jest to zaskakujące, że język chiński jest jednym z 

najlepszych do zastosowania w takim teście ze względu na jego logiczną strukturę fonemów. 

N- TUPLE NETWORK 

Ostatnim typem sieci neuronowej, którą rozważymy tutaj, jest sieć N-Tuple, określana również jako 

sieć "nieważka", ponieważ działa ona w wyraźnie odmienny sposób, będąc (jak można się domyślić) 



pozbawioną ciężarów. Rzeczywiście, jego zasady działania są zasadniczo różni się od tych, na które 

spojrzał już wcześniej, a jego metoda uczenia się również jest odmienna. Jednak pod wieloma 

względami o wiele łatwiej jest faktycznie zbudować elektronikę / sprzęt i być może nawet zrozumieć 

pod względem sposobu działania. Podstawowy element konstrukcyjny (neuron) sieci N-Tuple jest 

standardowym chipem pamięci RAM komputera, jak pokazano na rysunku 3. 

  

Ponadto, dla tej techniki wszystkie sygnały na wejściu i wyjściu są binarne, tj. Są albo 0 albo 1 (nie lub 

tak). Takie ograniczenie nie jest szczególnie ograniczone, gdy zostanie zapamiętane, że gdy sygnał jest 

poddawany cyfryzacji, zgodnie z wymaganiami komputera, jest on łatwo dostępny pod względem 0s i 

1s. Połączenia wejściowe do neuronu są w rzeczywistości liniami adresowymi układu RAM, a wyjście 

to wartość danych (0 lub 1) przechowywanych pod tym adresem.  Gdy neuron RAM jest w trybie 

uczenia się, nauczany wzór jest wprowadzany w postaci 1s i 0s w liniach adresu pamięci, z 

zachowaniem odpowiedniej wartości - 1 lub 0. Liczba wejść używanych do adresowania neuronu RAM 

jest dalej Tuple - jeśli jest osiem bitów (osiem 0 i 1), to będzie to 8-krotność. Następnie, w trybie analizy, 

neuron jest adresowany z tym samym wzorcem wejściowym, a wyodrębnione dane będą wartością 1 

lub 0, która została wcześniej poznana. Jest to zasadniczo inny - ale mocny - sposób wykorzystania 

układu RAM. Ten typ neuronu może być szczególnie przydatny do nauki rozpoznawania obrazu. Jeśli 

obraz jest podzielony na piksele, przy czym każdy piksel ma wartość 1 lub 0, wówczas piksele mogą być 

pobierane po cztery na raz (jeśli jest to sieć 4-Tuple) i podawane do neuronów RAM. Różne neurony 

RAM są wymagane dla każdego krotki. Aby zobaczyć, jak to działa, pozwól nam najpierw zapisać 0 jako 

dane dla wszystkich możliwych adresów w neuronie RAM. Załóżmy, że mamy obraz, który składa się z 

czterech pikseli, przy czym każdy piksel jest czarny (0) lub biały (1). W tym przykładzie powiedzmy, że 

cztery piksele będą miały wartość 1010, a neuron RAM zostanie tak zaadresowany, a 1 będzie 

przechowywany pod tym adresem. Jeśli następnie przetestujemy neuron obrazem 1011, neuron 

wyświetli 0, co oznacza, że nie rozpoznaje tego obrazu. Jeśli jednak wprowadzimy obraz 1010, neuron 

wyprowadzi 1, co oznacza, że rozpoznaje ten obraz jako oryginalny. Oczywiście typowy obraz składa 

się z wielu pikseli, nawet z czarno-białym obrazem. Tak więc potrzebny jest cały bank takich neuronów, 

przy czym każdy piksel jest podawany do co najmniej jednego neuronu, chociaż zwykle przepuszcza się 

i podaje każdą wartość (0/1) piksela na cztery lub więcej różnych neuronów, często w pseudolosie w 

celu uogólnienia i pomieszania danych wejściowych. Dla konkretnego obrazu, pierwsze N bitów są 

podawane do pierwszego neuronu, drugie N bitów do następnego neuronu i tak dalej, aż cały obraz 



wejściowy obrazu zostanie rozpatrzony. Dla konkretnego obrazu podawanego w ten sposób 

neuronom, wszystkie neurony mają swoje wyjścia ustawione na 1 dla tego konkretnego wzoru. W tym 

przypadku, ponieważ zaangażowanych jest tak wiele neuronów, jeśli chodzi o etap analizy i 

przedstawia się kolejny obraz, z powodu drobnych zmian, takich jak rozbieżności światła lub szum, 

obraz prawdopodobnie nie będzie dokładnie taki sam w późniejszym czasie - być może dla tego, co 

uważamy za ten sam obraz, tylko 83% neuronów daje 1 jako wynik. W rzeczywistości jest to 

prawdopodobnie wystarczająco blisko. Ponieważ odsetek ten jest tak wysoki, prawdopodobnie obraz 

jest prawie taki sam, jak ten pierwotnie poznany. Gdyby tylko 25% wyników dało 1 jako wynik, 

moglibyśmy być pewni, że był to inny obraz niż pierwszy. W przypadku banku neuronów musimy po 

prostu podsumować wszystkie wyniki i sami ocenić, jaką wartość uważamy za wystarczającą, aby 

przekonać nas, że obraz jest wystarczająco zbliżony do oryginału. W praktyce najlepiej jest, aby 

neurony nie po prostu nauczyły się jednego określonego obrazu, ale aby nauczyć się wielu podobnych 

obrazów. Gdyby neurony uczyły się rozpoznawać obraz twarzy osoby, może to być na przykład, że 

osoba może lekko poruszyć głową lub otworzyć i zamknąć usta, z innym obrazem podawanym do 

banku neuronów w każdym przypadku - każde z różnych obrazów powodujących, że niektóre 

dodatkowe neurony mają ustawione swoje linie danych na 1. Następnie suma wyników neuronów 

będzie prawdopodobnie dawała wysoką wartość procentową, nawet jeśli głowa osoby nie znajdowała 

się dokładnie w tej samej pozycji, co to było na początku - prawdopodobnie z powodu wiatru, który w 

różny sposób odbijał włosy lub słońce.  Jedną z kwestii jest to, że jeśli bank takich neuronów naucza się 

zbyt wielu różnych obrazów, wówczas w trybie analizy ma tendencję do rozpoznawania absolutnie 

wszystkiego, z czym jest testowany - jego dyskryminacja jest osłabiona. Zwykle jest to inny bank 

neuronów RAM dla każdego innego obrazu, z niewielkimi zmianami w tym obrazie. Z tego powodu taki 

bank neuronów jest określany jako "dyskryminujący". Jeśli w późniejszym czasie pożądane jest 

wyczyszczenie całego dyskryminatora i nauczenie go zupełnie nowego wzorca wejścia, to stosunkowo 

łatwo jest ustawić wszystkie wyjścia neuronowe dla wszystkich wejść adresowych na 0 i zacząć od 

nowa. Jest oczywiste, że neurony RAM nie są szczególnie dokładnym modelem ludzkiego neuronu. 

Jednak ich wydajność w rozpoznawaniu danych wejściowych (w szczególności obrazowych) z 

pewnością została zainspirowana procesami neuronalnymi ludzkiego mózgu - w rezultacie takie 

działanie powoduje dalsze pytania dotyczące Faktyczna natura ludzkich neuronów - być może, w 

niektórych przypadkach są one bardziej podobne do neuronów RAM, niż początkowo sądziliśmy. 

OBLAICZANIE EWOLUCYJNE 

W części 2 rozważaliśmy rozwiązywanie problemów w zakresie poszukiwania rozwiązania. Zbadano 

różne techniki wyszukiwania. W ostatnich latach inspirowano się badaniami nad biologiczną ewolucją, 

aby zapewnić alternatywną, bardzo silną strategię, gdy wymagane jest poszukiwanie potencjalnie 

najlepszego rozwiązania problemu poprzez wybór spośród wielu potencjalnych rozwiązań. Nawet, jeśli 

jest to wymagane, realizowanie nowych rozwiązań, które wcześniej nie były brane pod uwagę - tzn. Są 

kreatywne. W biologicznym procesie ewolucyjnym, w pewnym momencie istnieje populacja 

osobników danego gatunku, tworząc pokolenie. Te osobniki są mieszane razem (zazwyczaj przez 

kojarzenie), aby wytworzyć nowe pokolenie, i z czasem gatunek ten przeżywa i (miejmy nadzieję) 

kwitnie. Wraz ze zmianami środowiska, aby istnieć, gatunek musi dostosować się do tych zmian. Ale 

ten ogólny proces jest bardzo powolny, prawdopodobnie trwa miliony lat. Poprzez kopiowanie 

(modelowanie) w komputerze niektórych ogólnych procesów związanych z biologiczną formą ewolucji, 

możliwe jest uzyskanie techniki, która dostosowuje (poprawia) rozwiązanie do problemu sztucznej 

inteligencji, z populacji potencjalnych rozwiązań, albo w kierunku najlepsze możliwe rozwiązanie lub 

przynajmniej osiągnąć rozwiązanie, które działa. Różne rozwiązania w jednym pokoleniu populacji 

roztworów są mieszane (genetycznie przez kojarzenie) w celu wytworzenia nowej, ulepszonej 

generacji. Rozwiązania tej nowej generacji można z kolei mieszać na wiele sposobów, aby zrealizować 



następną generację i tak dalej, aż wiele - być może tysiące - kolejnych generacji dojdzie do znacznie 

lepszego rozwiązania pierwotnego problemu. Na szczęście generacje komputerów mogą być 

realizowane w znacznie krótszym czasie - prawdopodobnie w sekundach lub nawet w milisekundach - 

więc nie musimy czekać milionów lat na pojawienie się rozwiązania. 

ALGORYTMY GENETYCZNE 

Najbardziej znanym podejściem do obliczeń ewolucyjnych jest metoda algorytmów genetycznych (GA). 

W tej technice każdy członek populacji jest zdefiniowany pod względem składu genetycznego 

(chromosomy komputerowe), który opisuje go w sposób unikalny. Można to zapisać w sposób binarny, 

w kategoriach 1s i 0s. Aby przejść z pokolenia na pokolenie, chromosomy jednego członka są mieszane 

/ kojarzone z chromosomami jednego z takich procesów, jak krzyżowanie i mutacja, które zostały 

zainspirowane ich biologiczną odpowiedniki. Jak zobaczymy, binarny kod chromosomu odnosi się 

bezpośrednio do charakterystyka każdego członka. Różnice między chromosomami członków dotyczą 

rzeczywistych różnic między ich właściwościami. Jako prosty przykład, jeden członek - powiedzmy A - 

może być opisany przez kod 0101, podczas gdy inny - nazwijmy go B - może być opisany przez 1100. 

Proces przejścia polega na wzięciu części kodu A i zmieszaniu go z częścią kodu B, aby utworzyć nowego 

członka dla następnej generacji. Na przykład, pierwsza część (pierwsze dwie cyfry) litery A zmieszanej 

z drugą częścią (dwie ostatnie cyfry) litery B wykona 0100 - nowy kod. W przypadku dłuższych kodów, 

jak zwykle, proces jest dokładnie taki sam; po prostu chodzi o więcej cyfr. Mutacja, która jest zwykle 

używana rzadziej, polega na pobraniu jednej cyfry (prawdopodobnie losowo) i jej zmianie. Więc 

możemy wziąć A jako 0101 i zmutować to, zmieniając trzecią cyfrę, aby stała się 0111 w następnej 

generacji. W kawałku kodu z czterema cyframi, jak w naszym przykładzie, ma to dość dramatyczny 

efekt, podczas gdy jeśli tylko jedna cyfra jest zmutowana z 24-cyfrowego kodu, to efekt jest znacznie 

mniej widoczny. Należy tutaj pamiętać, że pierwotni członkowie populacji mogliby w każdym razie być 

całkiem rozsądnymi rozwiązaniami, więc najprawdopodobniej nie chcieliby byśmy ich zmieniać z 

pokolenia na pokolenie, tylko kilka drobnych poprawek, aby je nieco poprawić. W przyrodzie mutacja 

występuje oszczędnie i jest to prawdopodobnie najlepszy przypadek z GA - w rzeczywistości zbyt duża 

mutacja może poważnie zakłócić GA, prowadząc do tego, że nigdy nie znajdzie dobrego rozwiązania. 

Podczas pracy GA, pierwszym zadaniem jest skonstruowanie chromosomów o stałej długości, które są 

reprezentatywne dla problemu i które w wyjątkowy sposób charakteryzują każdą osobę w całej 

populacji. Również, należy wybrać wielkość populacji i zdecydować, czy pozwoli jej to w jakikolwiek 

sposób wzrosnąć (prawdopodobnie nie). Kiedy wielkość populacji jest ustalana z pokolenia na 

pokolenie, oznacza to, że niektóre jednostki w pokoleniu będą musiały zostać zabite - to znaczy nie 

będą kontynuowane. Będą najprawdopodobniej najsłabszymi osobnikami, choć może się zdarzyć, że 

potrzebna jest pewna różnorodność, a zatem osoby, które są bardzo podobne do innych, ale nie aż tak 

dobre, mogą zostać zabite razem z klonami - populacja pełna identycznych osobników nie jest 

pożądany. Należy także ustalić, ile przeplotu i ile wystąpi mutacja. Prawdopodobieństwo wystąpienia 

któregokolwiek z tych przypadków można zwykle określić na podstawie doświadczenia z konkretnym 

problemem - zbyt wiele z nich i populacji nie ustabilizuje się i nie zejdzie na dobre rozwiązanie; zbyt 

mało, a populacja może wpaść w pułapkę tylko złymi rozwiązaniami. Być może najważniejszym 

aspektem jest ustalenie, w jaki sposób jednostki mają być mierzone - co jest dobre, a co złe. W tym 

celu należy skonstruować ogólną funkcję definiującą sprawność osobniczą (funkcja fitness). Zależy to 

od problemu, dla którego stosuje się GA. Funkcję tę można zatem osiągnąć za pomocą kombinacji 

różnych czynniki - np. szybkość, koszt, moc lub długość, niezależnie od tego, co jest ważne dla 

problemu. Aby wyłączyć algorytm, wymagana jest początkowa populacja. Można to uzyskać losowo 

lub można je uzyskać poprzez szereg nieokreślonych przypuszczeń w roztworze. Sprawność każdego 

członka pierwszego pokolenia w populacji można znaleźć za pomocą funkcji fitness. Para 

chromosomów może być następnie wybrana do krycia - osoby osiągające lepszy wynik fitness częściej 



łączą się w pary. Crossover i operatory mutacji są stosowane w zależności od ich prawdopodobieństwa 

w każdym przypadku. W rezultacie powstaje jedno lub więcej potomstwa. Proces ten można następnie 

powtórzyć z innymi parami chromosomów. Jakie wyniki to nowa populacja składająca się z 

oryginalnych chromosomów i nowego potomstwa. Każdy z chromosomów jest następnie testowany 

pod kątem funkcji sprawności, a populacja jest zmniejszana do wielkości populacji poprzez zabijanie 

niektórych chromosomów (po prostu eliminując je z postępowania). Chromosomy te nie biorą już 

udziału w procesie. Funkcja fitness może rzeczywiście zawierać czynnik zależny od wieku, tak że dla 

każdego pokolenia chromosom może być uważany za mniej dopasowany tylko dlatego, że się starzeje. 

Ten aspekt zależy jednak od zastosowania i być może nie uważa się, że wiek chromosomu jest istotny. 

Cały ten proces powtarza się, generowanie za pokoleniem - prawdopodobnie przez wiele tysięcy 

pokoleń - dopóki nie nastąpi niewielka lub żadna zmiana w obliczeniach funkcji sprawności dla 

najlepszych chromosomów. W tym momencie można uznać, że rozwiązanie zostało osiągnięte. 

Czasami może się zdarzyć, że niewiele zmian w obliczaniu funkcji przydatności najlepszego 

chromosomu przez kilka pokoleń - w rzeczy samej, wartość może ulec pogorszeniu - a następnie może 

zacząć poprawiać się ponownie. To naprawdę zależy od złożoności problemu. Możliwe, że po prostu 

lepiej jest zatrzymać algorytm po osiągnięciu określonej liczby pokoleń lub gdy najlepsza sprawność 

osiągnie określoną wartość - wynik zostanie wówczas uznany za "dość dobry” 

ALGORYTM GENETYCZNY: PROSTY PRZYKŁAD 

W tym prostym przykładzie chcemy użyć GA, aby znaleźć najlepszego robota, który wykona zadanie 

przenoszenia paczki. Robot może mieć jeden z dwóch silników, jedną z dwóch obudów, jeden z dwóch 

zasilaczy i jeden z dwóch chwytaków. Dla pierwszego typu każdej pozycji będzie to oznaczone jako 0, z 

drugim typem oznaczonym jako 1. Załóżmy, że mamy populację trzy możliwe roboty i zacznijmy od 

nich jako 1010, 0111 i 1000. Każdy z tych chromosomów faktycznie reprezentuje innego fizycznego 

robota składającego się z czterech różnych możliwych składników. Każdy robot działa pod względem 

prędkości (S), zdolności manewrowania (M) i przenoszenia obciążenia (L), ze względu na sposób jego 

budowy. Nasza funkcja fitness (F) może więc składać się z niektórych aspektów każdej z tych funkcji - 

powiedzmy F = xS + yM + zL, gdzie x, y oraz z to liczby, które wybieramy, aby wskazać na ważność każdej 

cechy. W pierwszej generacji obliczamy F dla każdego z trzech robotów - aby to zrobić, potrzebujemy 

modelu matematycznego, który odnosi S, L i M do każdego z projektów robotów. Załóżmy, że w wyniku 

tego stwierdziliśmy, że 1010 i 0111 mają lepsze wartości F. Następnie stosujemy te zwrotnice, aby 

uzyskać 1011, a następnie zastosować mutację do trzeciej cyfry 0111, aby uzyskać potomstwo 0101. 

Podczas testów stwierdzono, że 1000 od pierwotnej populacji i 1011 mają najgorsze funkcje fitness (F) 

- więc nasza populacja na początku drugiego pokolenia składa się z 1010 i 0111 z pierwotnej populacji, 

wraz z potomstwem 0101. Teraz testujemy każdy z tych robotów przed F używając modelu (który 

zakładamy, że mamy) i stwierdzamy, że 0111 i 0101 są najlepszymi w tym przypadku. Zastosowanie 

krzyżowanie daje nam ponownie 0101, podczas gdy zastosowanie mutacji do czwartej cyfry 

pierwszego z nich (0111) daje nam 0110. W rezultacie znajdujemy nową populację trzech robotów na 

0111, 0101 i 0110. Tak więc proces trwa. Być może ostatecznie okaże się, że 0110 okazuje się 

najlepszym rozwiązaniem pod względem spełniania funkcji fitness i po prostu nie możemy uzyskać 

lepszego projektu robota. W tym przypadku znaleźliśmy składniki, których potrzebujemy do 

zbudowania rzeczywistego, fizycznego robota, który możemy wykonać i zrobić. Jednym z pierwszych 

testów dla robota będzie sprawdzenie jego rzeczywistej prędkości, manewrowości i wydajności. W ten 

sposób można sprawdzić model matematyczny związany z tymi cechami z rzeczywistymi 

komponentami robota (które, jak zakładaliśmy, już mieliśmy). Jeśli okaże się, że model dokładnie 

odnosi się do rzeczywistej charakterystyki działania, możemy być pewni, że GA znalazło najlepsze 

rozwiązanie dla projektu robota. Jeśli jednak model okaże się błędny, może się zdarzyć, że inna funkcja 

fitness byłaby lepsza i że GA znalazło właściwe rozwiązanie dla niewłaściwego problemu. Potrzebny 



jest jednak dokładniejszy model, dzięki któremu funkcja fitness jest bardziej realistyczna. Ten przykład 

wskazuje na szereg ważnych cech związanych z wykorzystaniem GA do rozwiązywania problemów. Po 

pierwsze, hromosomy muszą dokładnie reprezentować jednostki - w przypadku robota silnik, chwytak 

itd. Muszą być dokładnie reprezentowane. Po drugie, funkcja fitness musi być dokładnie powiązana z 

wydajnością osób w populacji. W realistycznej wersji problemu takiego jak ten, każdy chromosom 

może składać się z 20 lub więcej cyfr (nie czterech jak w przykładzie), populacja może zawierać setki 

różnych chromosomów (nie tylko trzy w przykładzie) i Funkcja fitness może przedstawiać złożony opis 

matematyczny, który odnosi się do każdej osoby, jej wykonania, składającej się z wielu więcej niż trzy 

warunki w tym przykładzie. 

ALGORYTMY GENETYCZNE: NIEKTÓRE UWAGI 

W doborze naturalnym osoby, które nie są tak dobre pod względem wydajności, nie przetrwają; gdy 

się starzeją, umierają. Chociaż początkowo nazywano to "przetrwaniem najsilniejszego", być może 

lepszym opisem może być nietrwałość nieprzystosowanych. Ci, którzy są wystarczająco dobrzy, 

przeżywają i łączą się w pary, iw ten sposób przekazują swoje geny następnemu pokoleniu. Pod 

wieloma względami GA opierają się na tych samych zasadach. Na przykład rozmiar (długość) 

chromosomu nie zmienia się z pokolenia na pokolenie. Jedną z różnic w przyrodzie jest to, że rozmiar 

populacji GA zwykle pozostaje stały. Jest to raczej podobne do zarządzania grupą zwierząt w rezerwacie 

dzikiej przyrody - najsilniejsze zwierzęta przeżywają, a najsłabsze i / lub najstarsze są poddawane 

ubojowi. Głównym powodem zatrzymywania wielkości populacji w GA jest po prostu zarządzanie 

algorytmem - pozwalając na zwiększenie rozmiaru oznaczałoby, że dla każdego pokolenia, funkcja 

fitness dla każdego osobnika musiałaby zostać obliczona, co zajmuje czas komputera, tak jak pokolenia 

przeszły ilość wymaganego czasu obliczania znacznie wzrosłaby. Jednak ograniczanie wielkości 

populacji w GA, przy jednoczesnej pomocy na czas, stwarza problemy. To, co może się zdarzyć, polega 

na tym, że jednostki w populacji mogą stać się podobne, co prowadzi do braku różnorodności. Jeśli 

chcemy znaleźć najlepsze rozwiązanie, może być dobrze mieć kilka różnych osób w populacji, aby 

zmienić rozwiązanie w pewnym zakresie. W niektórych przypadkach GA może być obsługiwany 

adaptacyjnie, aby radzić sobie w zmieniających się okolicznościach, na przykład gdy robot musi radzić 

sobie z różnymi warunkami środowiskowymi. W takich przypadkach różnorodność populacji jest tak 

ważna, że dość duże zmiany w osobach mogą wystąpić, jeśli i kiedy jest to konieczne, stosunkowo 

szybko. Chociaż celem GA jest znalezienie najlepszego (globalnego) najlepszego rozwiązania, możliwe, 

że istnieje kilka potencjalnych rozwiązań, z których niektóre są lepsze od innych. Ta sytuacja ma 

miejsce, gdy funkcja fitness jest dość złożona. Wówczas GA może się zjednoczyć w lokalnym 

maksimum, a nie w rozwiązaniu globalnym. Może się zdarzyć, że inny punkt początkowy (tj. Różne 

warunki początkowe) pozwoli znaleźć globalne rozwiązanie, ale znowu nie wiemy, jakie są te warunki, 

jeśli nie znamy ostatecznego / globalnego rozwiązania. W ewolucji biologicznej lokalne maksima mogą 

w niektórych okolicznościach być dobrymi rozwiązaniami. Tak jest w przypadku różnych gatunków, 

które rozwinęły się, by wypełnić niszę, w której ewoluują fizycznie i mentalnie, ze szczególnymi 

cechami, aby poradzić sobie z konkretną sytuacją. Ta sama funkcja może być również przydatna w 

niektórych aplikacjach GA, a GA zapewnia schludne rozwiązanie określonego problemu. Zasadniczo to, 

czy patrzymy na niszowe rozwiązanie - coś dobrego - czy tylko lokalne maksimum - być może nie takie 

dobre - naprawdę zależy od konkretnego zastosowania. 

METODY AGENTÓW 

Jeśli przyjrzymy się ogólnemu podejściu do sztucznej inteligencji omawianym w tej części, to jest to 

jedno z pojawienia się złożonego, inteligentnego zachowania poprzez zbiór prostszych oddziałujących 

podmiotów, które same są pół-autonomicznymi - agentami. Być może, jak widzieliśmy w przypadku 

SSN, te czynniki, w formie neuronów, po prostu łączą się ze sobą i, dzięki ich zwykłym liczbom, osiągają 



inteligentne zachowanie. Alternatywnie, jak widzieliśmy z GA, może się zdarzyć, że populacja genów, 

jako agentów, poprawi się poprzez ewolucyjny proces z zewnętrznym oceniającym - funkcją 

sprawności. W obu przypadkach widać, że każdy agent ma niewielką wiedzę / brak o tym, co robią inni 

agenci. Są względnie niezależne i na nich działają tylko inni agenci, jeśli chodzi o osiąganie celów 

środowiskowych. Końcowy wynik może być wtedy zrealizowany w kategoriach tylko jednego agenta 

(w przypadku GA) lub przez zbiór lub wspólnotę agentów (w przypadku SSN). Jednym ze sposobów 

podejścia do sztucznej inteligencji jest skupienie się na idei agentów w szczególności i ich indywidualnej 

tożsamości w celu wywołania ogólnego zachowań. Każdy element może być uważany za członka 

społeczeństwa, które zazwyczaj postrzega ograniczone aspekty swojego środowiska, które z kolei może 

oddziaływać pojedynczo lub we współpracy z innymi agentami. W ten sposób agent koordynuje się z 

innymi agentami, aby osiągnąć określone zadanie. Kluczowa różnica między tym podejściem a 

klasyczną sztuczną inteligencją polega na tym, że w przypadku agentów ogólna inteligencja jest 

rozdzielana pomiędzy agentów, a nie umieszczana w jednym scentralizowanym depozycie. 

AGENTY DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

W części  2 zobaczyliśmy, że klasyczne systemy sztucznej inteligencji mogą być bardzo dobre w 

rozwiązywaniu problemów. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie podejścia opartego na 

agentach. W ten sposób złożony problem może zostać podzielony na kilka mniejszych problemów, z 

których każdy jest łatwiejszy w obsłudze. Następnie można użyć agentów, aby znaleźć rozwiązania tych 

mniejszych problemów - łącząc się razem, aby zrealizować ostateczne rozwiązanie. Jedną z zalet tego 

rozwiązania jest to, że każdy agent może zawierać informacje o swoim mniejszym problemie - nie musi 

on w ogóle wiedzieć o problemie. Takie podejście jest często podejmowane między ludźmi w celu 

rozwiązania trudnego zadania, każdy człowiek tylko do czynienia z ich konkretnej części problemu, 

zwykle nie rozumiejąc pełnej złożoności ogólnej sytuacji. Dlatego wydaje się całkiem rozsądne 

zastosowanie tej samej techniki do systemu sztucznej inteligencji. Ale oczywiście istnieje wiele różnych 

sposobów, w jakie można to osiągnąć. W związku z tym spotkasz kilka różnych definicji tego, czym jest 

agent i co może on zrobić. Niektórzy agenci mają ustaloną akcję, podczas gdy inni są elastyczni i 

adaptacyjni. Niektóre z nich są autonomiczne, a niektóre całkowicie zależą od decyzji innych. Większość 

reaguje na środowisko, w którym istnieją, chociaż może to oznaczać środowisko w sensie świata 

zewnętrznego lub może oznaczać działania innych czynników otaczających - na przykład myśl o jednym 

z neuronów w środku mózgu - wpływają na niego jedynie inne neurony, a nie bezpośrednio jakikolwiek 

wpływ zewnętrzny. Możliwe, że w konkretnym projekcie wszyscy agenci mają taką samą moc i 

możliwości; Może się jednak zdarzyć, że niektórzy agenci będą nadpisywać decyzje innych osób - jest 

to tak zwana architektura subsydii, ponieważ działanie lub decyzja jednego z agentów o niższym 

priorytecie jest podważana przez agenta o wyższym priorytecie. Jako przykład, będziemy wkrótce 

rozważać to dalej w kategoriach aplikacji mobilnego robota. 

OPROGRAMOWANIE AGENTA 

Agent może przybrać formę fizycznej jednostki sprzętowej lub może być fragmentem kodu w 

komputerze jako część całego programu. W obu przypadkach wykazuje niektóre lub wszystkie cechy 

już omówione. Za chwilę przyjrzymy się agentom sprzętowym. Najpierw jednak rozważmy wersję 

oprogramowania. Istnieje wiele możliwych agentów oprogramowania - czasami określanych jako 

softboty. Na przykład tacy agenci są obecnie wykorzystywani do monitorowania rynków finansowych, 

sprawdzając ruchy zapasów i ceny akcji w czasie rzeczywistym. Agent może również być 

odpowiedzialny za kupowanie i sprzedawanie towarów, w takim przypadku musi wiedzieć, czy (ludzki) 

sprzedawca ma jakieś aktualne instrukcje, które transakcje powinny być szczególnie zainteresowane, 

a których unikać - w takim przypadku agent może potrzebować "zrozumienia" niektórych instrukcji w 

języku naturalnym. Agenci są idealni dla takich transakcji, ponieważ mogą po prostu monitorować 



działalność, wykonując działanie tylko wtedy, gdy widoczne są odpowiednie warunki. Nie tylko jest to 

bardzo trudne dla człowieka, ale gdy trzeba podjąć decyzję, agent może to zrobić niemal natychmiast. 

W czasie, w którym pośrednik mógłby podjąć taką samą decyzję (kilka sekund lub nawet minut), 

transakcja mogła zostać utracona. W rezultacie duża część codziennych transakcji finansowych na 

całym świecie jest wykonywana nie przez ludzi, ale przez agentów oprogramowania. Podłogi biurowe 

domów finansowych na miejskich targowiskach (Londyn / Nowy Jork) są przytłoczone komputerami. 

Brokerzy, którzy poprzednio byli zaangażowani w przeprowadzanie transakcji, są obecnie 

zaangażowani w monitorowanie agentów AI i przekazywanie im informacji, a czasami także instrukcji 

- wtedy pozwolili im się zająć. Tymczasem inni angażują się w nowy projekt agenta AI - nie jest to już 

firma, która robi najlepsze oferty, które zarabiają pieniądze, ale raczej firma, która realizuje najlepszych 

agentów AI. Taki agent może monitorować wiele czynników jednocześnie czas: prowadzenie 

historycznej ewidencji wartości akcji w danym okresie; badanie trendów; korelując je z innymi 

udziałami; łącząc je z finansowymi kursami wymiany i innymi zewnętrznymi informacjami 

tłumaczonymi z aktualnych wiadomości. Ponieważ łączy się wiele czynników, może się zdarzyć, że 

niektóre z omówionych wcześniej technik eksploracji danych muszą być albo bezpośrednio włączone 

do agenta, albo agent potrzebuje dostępu, kiedy jest to wymagane. Podstawowym działaniem agenta 

jest pobieranie informacji z jednego lub kilku danych wejściowych, przetwarzanie tych informacji, 

odniesienie ich do danych historycznych i podejmowanie decyzji, które mogą być podejmowane 

fizycznie lub pod kątem dalszych wyników oprogramowania, ewentualnie nawet przez innego agenta. 

Można to osiągnąć po prostu za pomocą agenta składającego się z podstawy reguły lub tabeli 

przeglądowej. Jeśli dane historyczne są ignorowane, agent jest określany jako agent odruchowy. Może 

się zdarzyć, że agent zawiera elementy związane z planowaniem, aby osiągnąć cel wewnętrzny lub 

skierować się w stronę celu zewnętrznego - w którym to przypadku jest on określany jako agent na 

podstawie celu. Tymczasem, jeśli elementy planowania są odpowiednio dostosowane w odpowiedzi 

na zewnętrzne wpływy ze środowiska, prawdopodobnie ze względu na wydajność samego agenta, 

wówczas jest to określane jako czynnik uczący. Wreszcie, agent może być oparty na modelach 

uzyskanych ze świata rzeczywistego, które próbuje naśladować w swojej wydajności, w którym to 

przypadku jest określany jako agent oparty na modelu. 

MULCIAGENCI 

Tym bardziej przyglądaliśmy się pojedynczym agentom działającym w pewien sposób jako część 

zbiorowej całości. Może się zdarzyć, że pojedynczy agent będzie musiał wykonać zadanie (wiele 

przemysłowych systemów monitorujących jest tego typu), a jedynie sprawdzenie zmierzonego 

poziomu, ciśnienia lub przepływu i wywołanie alarmu lub uruchomienie zaworu otwierającego / 

zamknij, jeśli zmierzona wartość różni się od wcześniej zdefiniowanych granic. Jeśli pojedynczy agent 

jest odpowiedni, aby poradzić sobie z problemem, to niech tak będzie - nie ma sensu, aby rozwiązanie 

było bardziej złożone, niż powinno być. Istnieje jednak wiele przypadków, w których wymagana jest 

liczba agentów; w rzeczywistości jest więcej niż prawdopodobne, że tak się stanie, ponieważ jest to 

taka sytuacja, w której stosowane są systemy agentów AI. Tam, gdzie zaangażowane są multiagenty, 

mogą one potrzebować działać w sposób kooperatywny, tak, aby każdy agent zapewniał częściową 

odpowiedź na problem, a ogólne rozwiązanie było zapewnione poprzez połączenie spójnych wyników 

z wielu agentów. Alternatywnie, środki mogą działać konkurencyjnie, pojedynczo lub w grupach, z tylko 

jedną lub małą grupą substancji czynnych dostarczających końcowy roztwór ogólny. Aby poradzić sobie 

z systemami wieloagentowymi, wymagana jest forma selekcji. Można to przeprowadzić albo w formie 

prostej kalkulacji; na przykład każdemu agentowi można przypisać klasyfikację priorytetową (można 

nazwać ego), przy czym takie oceny są sumowane, gdy są zaangażowane grupy agentów. Wygrywający 

agent (-y) aktywny (-a) jest (-ą) wtedy (-ami) z "najlepszą" oceną. Alternatywnie, krytyk lub superagent 

jest również wymagany w celu wyboru, za pomocą jego obliczeń porównawczych, który jest zwycięzcą, 



który ma być zastosowany. Sam superagent nie wpływa zatem na świat zewnętrzny; jego rolą jest 

wybranie, którzy agenci mogą to zrobić. 

SPRZĘT AGENTA 

Historycznie systemy komputerowe były karmione informacjami przez użytkowników. W wielu 

przypadkach jest to nadal prawdą. Jednak wiele systemów komputerowych (działających jako agenci) 

uzyskuje informacje bezpośrednio z wyczuwania środowiska i oczekuje się od nich, że będą działać 

zgodnie z tymi informacjami bez żadnej interwencji człowieka. Rezultat tego może oznaczać 

uruchomienie jakiejś jednostki, która bezpośrednio wpływa i wpływa na rzeczywisty świat. 

Przykładowo, system rakietowych sił pokojowych otrzymuje informacje dotyczące napływających 

pocisków wroga oraz ich zasięgu i trajektorii. Sam system sztucznej inteligencji decyduje wtedy, kiedy 

rozmieścić pocisk - ludzie mają jedynie weto, ale nie mają bezpośredniej kontroli. System 

komputerowy wymaga dokładnego aktualnego obrazu stan zewnętrznego świata. Jeśli wyczuje 

niedokładne informacje, wszelkie podejmowane przez nich decyzje same będą niedokładne. Takie 

dane po ich zebraniu mogą wymagać przetwarzania w celu ograniczenia możliwości wystąpienia błędu, 

więc dane mogą wymagać uśrednienia lub przefiltrowania w celu usunięcia zakłóceń. Dobrym 

przykładem działającego w ten sposób systemu komputer / agent jest przypadek robota mobilnego. 

Robot wykrywa informacje związane z jego położeniem i tym, czy jakiekolwiek obiekty znajdują się w 

jego pobliżu. Może wtedy trzeba zaplanować sposób działania, a następnie podjąć próbę 

przeprowadzenia tego działania, biorąc pod uwagę wszelkie zmiany środowiskowe lub nowo wykryte 

informacje - być może obiekt nagle pojawił się przed nim. Taki robot może również nauczyć się 

rzetelnej procedury lub zachowania w zależności od potencjalnych działań, które sam "nagradza", gdy 

robi to dobrze i "karano", gdy robi się źle 

ARCHITEKTURA SUBSUMPCJI 

Aby opisać metodę architektury subsumption, najlepiej jest trzymać się robota mobilnego jako naszego 

przykładowego agenta, ponieważ robot ma wiele poziomów działania. Na jednym poziomie robot 

może potrzebować stworzyć mapę swojego środowiska - w praktyce może to być za pomocą 

mechanizmu laserowego ustalania zakresu lub może czujniki ultradźwiękowe. W tym celu będzie 

musiał poruszać się w środowisku. Kolejnym zadaniem, które robot może mieć, jest przejście do 

jednego punktu na mapie, aby przenieść obiekt z tego punktu do innego punktu. Oczywiście 

najprawdopodobniej byłoby, gdyby jakikolwiek obiekt stanął mu na drodze, to musiałby ich uniknąć (w 

warunkach przemysłowych) lub ewentualnie je zniszczyć (w warunkach militarnych). Może się jednak 

zdarzyć, że jego rola ulegnie zmianie w zależności od wykrytego obiektu i wykonywanej funkcji. W 

związku z tym może być wymagane, aby po napotkaniu określonego obiektu robot przestał przenosić 

ładunek z jednego miejsca na drugie, zmieniał kierunek i jeździł gdzie indziej. Każde zadanie robota ma 

poziom wymaganych kompetencji - unikanie kolizji ma wysoki priorytet, ale wymaga niskich 

kompetencji. Podążanie ścieżką wymaga wysokich kompetencji, ale nie jest tak wysokie pod względem 

priorytetu. Inne funkcje robota można w podobny sposób zdefiniować, np. Budując mapę, podróżując 

stosunkowo bez celu,  wyczuwając zmiany w środowisku i tak dalej. 



ROBOTY 

STRESZCZENIE 

Niektóre z najbardziej ekscytujących osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji pojawiły się dzięki 

rozwojowi robotyki. Rzeczywiście, można by argumentować, że inteligentny robot jest jedynie 

ucieleśnieniem sztucznie inteligentnego bytu - dając ciało SI. Tematy do zrobienia obejmują  to 

sztuczne życie, inteligencję zbiorową i roju oraz techniki inspirowane biologicznie. Jednakże 

przyglądamy się także ekscytującej nowej formie sztucznej inteligencji w sensie rosnącego mózgu 

biologicznego, jako sztucznej inteligencji, w ciele fizycznego robota. Może to nawet oznaczać 

hodowanie komórek ludzkiego mózgu jako sztucznej inteligencji! 

Sztuczne Życie 

W Części 1, kiedy próbowaliśmy ustalić inteligencję definiując ją, zaproponowano: "Różnorodność 

procesów przetwarzania informacji, które wspólnie umożliwiają istnienie autonomicznej realizacji 

swojego przetrwania". Na pierwszy rzut oka ta definicja może wydawać się nieco mdła - a podobnie, 

ale bardziej bezpośrednia alternatywa może brzmieć: "Różnorodność procesów mentalnych, które 

działają razem, aby uzupełnić te niezbędne do życia." Ponownie, patrzymy tutaj na ogólną, 

wszechogarniającą koncepcję, a nie na coś konkretnego (lub stronniczego w stosunku do ) ludzie. 

Jednak w tej ostatniej definicji powiązaliśmy inteligencję z byciem czymś, co ma związek z procesami 

umysłowymi (z umysłem), ale co ważniejsze nadaliśmy mu kluczową rolę w kategoriach życia i żywych 

istot, w tym właściwościach takich jak sukces i zysk. jako zwykłe przetrwanie. Jednak od razu możemy 

spodziewać się dalszych pytań, co oznacza "umysł", a co ważniejsze, co rozumie się przez "życie"? W 

części trzeciej próbowaliśmy zająć się niektórymi filozoficznymi argumentami, które odnoszą się do 

tego, czym jest umysł i jak umysł komputera porównuje się do ludzkiego umysłu. Jednak stosunkowo 

proste jest postrzeganie umysłu jako jedynie mózgu, fizycznej istoty, która realizuje procesy mentalne 

przejawiane przez inteligentną istotę. W tym sensie dyskusja na temat tego, czym "umysł" staje się 

bardziej zabawną grą towarzyską - prawdziwe pytanie dotyczy tego, o co chodzi w życiu. Możemy, jak 

to zrobiliśmy w części 1 w odniesieniu do inteligencji, spojrzeć na to, co słowniki mówią o życiu. Jednak 

najprawdopodobniej najlepsza definicja jest faktycznie pobierana z Wikipedii i można ją zwięźle 

wyrazić, mówiąc, że życie jest cechą odróżniającą jednostki, które mają procesy samopodtrzymujące 

się od tych, które tego nie robią. Pod względem biologicznym te samopodtrzymujące się procesy dla 

jednostki obejmują regulację jej wewnętrznego środowiska, organizację samą w sobie, metabolizm 

(np. Energię), wzrost, zdolność adaptacji, reakcję na bodźce, produkcję (nie "reprodukcję" - jak 

wspomniano wcześniej ludzie nie rozmnażają się inaczej niż w klonowaniu) i inne rzeczy, takie jak 

wydalanie i odżywianie, które są być może podzbiorami poprzednich kategorii. Tak więc, aby być 

uważanym za żywego, jednostka musi wykazywać większość, jeśli nie wszystkie, wspomnianych cech - 

aby pójść dalej, zdefiniowalibyśmy określoną formę życia, np. Organiczną lub ludzką, aw tym spojrzeniu 

na sztuczną inteligencję próbujemy przyjąć ogólne podejście do życia, tak jak my przyjmujemy ogólne 

podejście do inteligencji. Podobnie jak w przypadku naszej analizy inteligencji, warto zastanowić się 

nad różnorodnością bytów, których jesteśmy świadkami na naszej planecie, kiedy rozważamy życie. Z 

pewnością nie jest konieczne, aby WSZYSTKIE wspomniane procesy były żywe - na przykład, nie 

wszyscy ludzie produkują potomstwo, ale to nie znaczy, że nie żyją. 

A-Life 

Rozważając, przynajmniej do pewnego stopnia, o co chodzi w życiu, możemy teraz spojrzeć na 

ekscytujący temat sztucznego życia, znanego również jako A-life. Może to oznaczać wiele rzeczy dla 

różnych ludzi, w zależności od przyjętego podejścia. Jednak to, co jest wspólne między tymi 

podejściami, polega na tym, że niektóre aspekty życia, jakie znamy, są uważane za podstawę (lub 



inspirację) do studium A-life. Zasadniczo to, co dzieje się w życiu, może zostać zamodelowane i użyte 

jako podstawa lub inspiracja do techniki sztucznej inteligencji. Alternatywnie, rolą systemu sztucznej 

inteligencji może być wykonywanie niektórych lub wszystkich aspektów życia samego - które może być 

pod względem sprzętu (np. Rzeczywistego fizycznego robota) lub pod względem komputerowej 

symulacji świata w komputerze. W tym drugim przypadku może to oznaczać próbę reprezentowania 

świata rzeczywistego lub może być jedynie w kategoriach zabawki / wirtualnego świata w obrębie 

oprogramowania. Podejście A-life 1 (jedynie inspirujące): w poprzedniej części analizowaliśmy sieci 

neuronowe, obliczenia ewolucyjne, GA i agenty programowe. Te komputerowe metody sztucznej 

inteligencji są inspirowane spojrzeniem na to, co dzieje się w naturze, albo (jak w przypadku sieci 

neuronowej), jak działa mózg, albo (jak w przypadku komputerów ewolucyjnych), w jaki sposób 

ewoluuje życie. Niezależnie od tego, czy jest to po prostu komputerowa symulacja tych form sztucznej 

inteligencji, niektórym ludziom takie techniki są uważane za część dziedziny życia. Podejście życiowe 2 

(ponownie tylko inspirujące): inne, różne aspekty życia można wybierać i stosować wraz z bardziej 

standardowymi formami sztucznej inteligencji typu rozważanego we wcześniejszych rozdziałach (np. 

planowanie) w celu poprawy wydajności lub po prostu innego podejścia. Przykładem tego może być 

wykorzystanie modeli zmian społecznych i kulturowych w celu wpłynięcia na to, co byłoby 

standardowymi formami uczenia maszynowego. Podobnie jak w przypadku GA, jest to próba aby 

spowodować powstanie zachowań wynikających z postrzeganego procesu ewolucyjnego. Można to 

osiągnąć w prosty sposób, po prostu mając szereg potencjalnych rozwiązań problemu, będąc w stanie 

nadać wartość każdemu rozwiązaniu i stopniowo (w sposób ewoluujący), aby ulepszyć najlepsze 

wybrane rozwiązanie. 

SYMULACJA A-LIFE 

To, co opisałem do tej pory, to po prostu wykorzystanie inspirujących idei, z których czerpałem aby 

wpłynąć na sposób działania klasycznych lub współczesnych metod sztucznej inteligencji. Jednak przy 

pierwszym spotkaniu z terminem "sztuczne życie" natychmiastowa koncepcja, która prawdopodobnie 

pojawiłaby się w umysłach większości ludzi, nie jest wcale taka, ale raczej ideą rzeczywistego tworzenia 

/ budowania sztucznej formy życia. To może być coś w rodzaju symulacji lub w odniesieniu do 

rzeczywistego, fizycznego robota. Symulowane życie A może być dość złożone (być może model 

niektórych aspektów życia), zawierające behawioralne modele jednostek żyjących w symulowanym 

świecie lub może być bardzo proste w jego konstrukcji. Zadziwiające jest to, że nawet przy prostych 

regułach i prostych zachowaniach mogą pojawić się niezwykle złożone ogólne efekty populacyjne. 

Automaty Komórkowe 

Być może najlepszym przykładem symulowanego A-life jest podejście zwane automatami 

komórkowymi (znane również jako maszyny o skończonym stanie). Prostym sposobem na zrozumienie 

tego jest rozważenie szachowej planszy jako symulowanego świata, ale w tym przypadku każdy z 

kwadratów może być czarny lub biały, a ich status może się zmieniać w czasie. Każdy kwadrat (opisany 

jako komórka) jest wtedy uważany za indywidualnego członka świata, którym jest sama tablica. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę kwadrat na środku planszy, ma on osiem sąsiednich kwadratów, cztery na 

północ (N), na południe (S), na wschód (E) i na zachód (W), a także cztery na północny zachód (NW) , 

północny-wschód (NE), południowy-zachód (SW) i południowy-wschód (SE). W określonym czasie (t) 

ten kwadrat (w naszym symulowanym świecie) będzie albo czarny, albo biały, który możemy również 

nazwać stanem 1 lub 0. Jeśli następnym razem spojrzymy na ten kwadrat (t + 1) wtedy jego stan w 

nowym czasie będzie zależał zarówno od tego, jaki był jego stan w czasie t, jak i od tego, co stan jego 

sąsiadów był w czasie t. Następnym razem (t + 2), więc rzeczy będą zależały od stanów w czasie t + 1 i 

tak dalej. Chociaż brzmi to bardzo prostym opisem operacyjnym, gdy ogląda się je nad sekwencją takich 

etapów czasowych, mogą pojawić się niezwykle złożone wzorce zależne od wyboru relacji między 



pojedynczym kwadratem w określonym czasie, jego poprzednim ja i jego poprzednimi sąsiadami. 

Zasadniczo złożoność wynika z prostych zachowań, nawet gdy populacja (w tym przypadku całkowita 

liczba kwadratów) jest stosunkowo niewielka. To, co umożliwia nam względnie prosta konfiguracja, to 

badanie skutków społecznych, ponieważ stan jednostki zależy nie tylko od niej samej, ale także od 

otoczenia. Rodzaj relacji między pojedynczą komórką a otaczającymi ją komórkami może przybrać 

różne formy, jak wkrótce zobaczymy, aw pewnych okolicznościach może to prowadzić do śmierci 

komórki. W tym sensie "śmierć" oznacza, że komórka nie zmienia swojego stanu w czasie i nie ma już 

dłużej wpływu na inne komórki wokół niego - prędkość, z jaką to się dzieje (jeśli występuje) zależy od 

samych relacji. Z takiego badania wynika, że ewolucja całej populacji w czasie, w tym pojawiające się 

wzorce, może nie mieć w sobie "zamiaru" (tj. Może nie być oczywistego, wybranego celu dla populacji), 

ale raczej rzekomy "zamiar" wyłania się z prostych interakcji między komórkami (tj. regularnie 

pojawiają się regularne wzory). Wnioski z tego można wyciągnąć i przedstawić naszemu ludzkiemu 

społeczeństwu. Na przykład taka ewolucja może nie doprowadzić do "lepszego" istnienia (lepszy wzór), 

a jedynie do innego. Co ważniejsze, samo przetrwanie wydaje się być kluczowym czynnikiem (dla 

komórki) - tak długo, jak przeżyjesz, nadal masz rolę do odegrania i możesz zmieniać rzeczy - to może 

być uważane za sukces sam w sobie. 

GRA ŻYCIA 

Patrząc na automaty komórkowe warto zastanowić się, w jaki sposób takie ewolucyjne zachowanie 

może nastąpić w kategoriach prostego przykładu. Na początek spójrzmy ponownie na komórkę 

(kwadrat) na środku planszy wraz z jej ośmioma sąsiadami. Musimy zdefiniować relacje, które 

przekształcą stan komórki z czasu t do czasu t + 1. Dla tego przykładu, po prostu używajmy trzech reguł, 

aby objąć cały układ. 

1 Jeśli komórka jest w stanie 1 w chwili t i ma dokładnie dwie (nie więcej, nie mniej) swoich sąsiadów 

również w stanie 1 w czasie t, to w czasie t + 1 pozostanie w stanie 1. 

2 Niezależnie od stanu komórki w chwili t, jeśli dokładnie trzy (nie więcej, nie mniej) jej ośmiu sąsiadów 

znajduje się w stanie 1 w czasie t, to w czasie t + 1 będzie to stan 1. 

3 Dla każdej innej sytuacji w czasie t, wówczas w czasie t + 1 komórka będzie w stanie 0. 

Zastanówmy się przez chwilę nad znaczeniem reguł w tym przykładzie. Jeśli dwie lub trzy sąsiadujące 

komórki to 1, to sama komórka będzie miała wynik 1, natomiast jeśli więcej niż trzy lub mniej niż dwie 

sąsiednie komórki to 1, wówczas sama komórka będzie równa 0. Komórka potrzebuje odpowiedniej 

ilości aktywności wokół niego - za dużo lub za mało i stanie się 0. Nawet przy tak prostym zestawie 

zasad, do których przylegają wszystkie komórki, pozornie bogate i złożone wzorce mogą pojawić się w 

populacji jako całości. Aby zobaczyć, co może się zdarzyć w ciągu tylko jednego kroku czasowego z tymi 

regułami, warto po prostu wyrysować małą siatkę (powiedzmy 5 × 5), rozpraszając około 1s i 0 wokół 

siatki i stosując zasady wielokrotnie w niewielkiej liczbie kroków czasowych. Z tego powinno wynikać, 

że w zależności od początkowej konfiguracji, którą wybrałeś, siatka może w tym przypadku szybko 

zapełnić się całkowicie 0-ami lub 1-ami lub może, bardzo szybko, po prostu stać się stabilnym, 

niezmiennym wzorem. Podczas dalszych badań zdajemy sobie sprawę, że większa populacja o bardziej 

zróżnicowanym układzie początkowym może łatwo doprowadzić do powstania bardziej złożonych 

wzorów w miarę upływu czasu, prawdopodobnie z falami, powtarzającymi się cyklami i zmianami 

kształtu. 

OWINĄĆ 



Jest dość proste, obliczeniowo, rozciągnięcie dwuwymiarowego obrazu komórki świata, rozważanego 

do tej pory, poprzez zastosowanie polityki zawijania. W prostym, dwuwymiarowym pudełku 

kartonowym komórki wzdłuż krawędzi mają tylko pięć sąsiadów. Komórki te muszą mieć nieco inne 

zasady, a ich status najprawdopodobniej będzie miał wpływ na populację całej populacji. Najlepiej, jeśli 

komórka po prawej stronie traktuje te komórki z lewej strony jako sąsiednie i odwrotnie, z tym samym 

odnosząc się do komórek na górze / dole. Komórki w narożnych pozycjach dwuwymiarowej planszy 

miały nominalnie tylko trzech sąsiadów. Zawijanie dookoła komórki narożnej w kategoriach prawo / 

lewo i góra / dół realizuje w każdym przypadku kolejnych dwóch sąsiadów. Tak więc komórki narożne 

muszą być owinięte ukośnie, tak, że przeciwległe narożne ogniwo będzie również sąsiadem. W ten 

sposób narożna komórka będzie miała wszystkie trzy inne narożne komórki uważane za sąsiednie. Co 

ciekawe, gdy stosuje się zawijanie, fale i to, co jest nazywany "szybowcami" (obiekty pozorne o 

ewoluującym kształcie) może poruszać się po całym świecie i znikać z jednej krawędzi, aby pojawić się 

ponownie na przeciwnej krawędzi. W ten sposób można uzyskać szybowce, które nieustannie krążą po 

świecie w stabilnej, zamkniętej w czasie pętli. 

MODYFIKACJA PRAWDZIWEGO ŻYCIA 

Tak jak sztuczna inteligencja może czerpać inspirację z prawdziwego świata pod względem budowy i 

działania, tak samo jest w przypadku A-life. Jednak oczywiste jest również, że wyniki A-life mogą 

sprawić, że będziemy myśleć w alternatywny sposób o prawdziwym życiu i naszym rozumieniu 

ewolucji. Jest to szczególnie prawdziwe z powodu "oddolnego" aspektu życia A, ponieważ proste, 

indywidualne komórki realizują złożone, całościowe zachowania społeczne i ewolucyjne, po prostu 

poprzez swoją interakcję. W przypadku automatów komórkowych, niewielka zmiana w regułach 

dotyczących poszczególnych komórek, szczególnie pod względem tego, w jaki sposób są one dotknięte 

przez sąsiadów, może często prowadzić do wyraźnie różnych zmian demograficznych, prowadząc do 

wniosku, że w prawdziwym świecie, jeśli wszyscy zachowamy się nieco inaczej, to ludzka rasa 

zrealizowałaby bardzo różne wyniki i ewoluowałaby inaczej. Jednym z wejść z pola A-life na inne 

obszary tematyczne jest stymulowanie uproszczonego obrazu tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się 

być złożone zachowanie. Niezależnie od dziedziny (np. Biologii, fizyki, chemii), podejście do badania 

złożonych zachowań zaobserwowane na tych polach może być próbą realizacji podobnego zachowania 

w kategoriach prostych (komórkowych) zachowań interaktywnych. Jeśli jest to możliwe, przynajmniej 

w przybliżeniu, możliwe jest zmodyfikowanie złożonego zachowania bardziej do tego, czego chcemy, 

zmieniając zachowanie komórki.  

ODWRÓCONY AUTOMAT  KOMÓRKOWY 

Kolejnym szczególnym przypadkiem automatów komórkowych, które warto obejrzeć, jest ich 

odwracalność. Tak jest w przypadku, gdy dla każdej możliwej konfiguracji świata automatów 

komórkowych w określonym czasie (t + 1) istnieje jedna i tylko jedna bezpośrednio poprzednia 

konfiguracja (t). Te odwracalne automaty komórkowe są bezpośrednio użyteczne w badaniu zjawisk 

fizycznych, takich jak dynamika płynów lub gazów, ważnym aspektem jest to, że przestrzegają praw 

termodynamiki. Automaty komórkowe tego typu mają określone zestawy reguł, które umożliwiają 

wystąpienie odwracalności. Rodzaje zasad, które to umożliwiają, są zatem również cechą badań. 

Nawet w przypadku bardzo prostych, 1/0 rodzajów automatów komórkowych nie jest łatwym 

zadaniem udowodnienie, że tylko jeden poprzedni stan mógł spowodować obecny stan. Niektóre 

techniki, takie jak podział całego świata na konkretne grupy, mogą łatwiej przynieść takie dowody, 

chociaż w ten sposób mogą zmienić stosowane ogólne definicje. W przypadku nieodwracalnych 

automatów komórkowych mogą istnieć wzorce, dla których nie ma wcześniejszych stanów. Takie 

wzorce są nazywane wzorcami Garden of Eden, ponieważ są wzorami, których żaden wcześniejszy wzór 



nie może prowadzić poprzez ewolucję świata. Wzory Garden of Eden mogą być realizowane tylko jako 

wstępne ustawienia wprowadzane przez użytkownika. 

EWOLUCJA OPROGRAMOWANIA A-LIFE 

Jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji, znaczna złożoność może powstać nawet od prostych początków, 

stosując się do prostych zasad. Wszystko, czego potrzeba, to świat, w którym żyją istoty, na które 

wpływ mają nie tylko oni sami, ale także społecznie ludzie wokół nich. Dzięki automatom komórkowym 

podmioty były zaledwie kwadratami na planszy, które w danym momencie mogą znajdować się w 

określonym stanie. Jest jednak całkiem możliwe, że podmioty są bardziej złożone i mają coś z 

biologicznego lub realnego połączenia. Jest to o wiele trudniejsze, jeśli rzeczywiście chcemy stworzyć 

istoty w prawdziwym życiu; jednak w komputerze, jako symulacje, jest to możliwe. Nie tylko symuluje 

się jednostki, ale także, że mogą istnieć w wirtualnym świecie. Świat może mieć swój własny zestaw 

zasad, z których niektóre mają związek ze stanem każdej jednostki na świecie, a więc z ich ewolucją, a 

niektóre mają związek z tym, jak jednostki wchodzą w interakcje - a nie z tym, co było oczywiste 

automaty komórkowe. Istoty mogą opierać się na istotach biologicznych, żyjących w reprezentacji 

realnego świata lub mogą być czysto wyimaginowane, żyjące w wyimaginowanym świecie. W 

szczególności, różne techniki w sztucznej inteligencji, jak to omówiono do tej pory, mogą być 

stosowane do podmiotów w wirtualnym świecie, więc każda jednostka może podejmować decyzje za 

pomocą sieci neuronowej lub poprzez rozmyte systemy eksperckie. Ten proces decyzyjny sam w sobie 

może ewoluować, ponieważ niektóre z GA sterują zmianami - o ile proces decyzyjny może być 

zakodowany w celu użycia algorytmu. Dodatkową zaletą jest to, że jednostki można mieszać ze sobą, 

aby (genetycznie) utworzyć następną generację jednostek. Na przykład świat wirtualny może być 

zapełniony przez ryby cyklopowe, .Tutaj ryba może poruszać się za pomocą silników rakietowych po 

swojej prawej i lewej stronie. Ma jedno oko, które ma siatkówkę opartą na ANN. Aby przetrwać, ryba 

musi nauczyć się rozpoznawać granulki żywnościowe, a następnie koordynować swoje silniki, aby 

poruszać się w kierunku peletu i jeść. Ta nauka może być częściowo przeprowadzona za pomocą prostej 

sztucznej inteligencji, ale częściowo może być również prowadzona za pomocą środków genetycznych 

- udane cyclops "krycia" z innymi udanymi cyclopsami w celu wyprodukowania potomstwa, które 

tworzy następną generację. Wielką zaletą symulacji komputerowej jest to, że czas potrzebny do 

obliczenia nowego pokolenia jest bardzo krótki - w rzeczywistości w ciągu kilku sekund, dla małej 

populacji, można było zbadać tysiące pokoleń. Niewielka zmiana początkowej populacji i cała nowa 

ścieżka ewolucyjna mogą być bardzo szybko zbadane. Symulowana ewolucja ma tę wielką zaletę, że 

jest wyjątkowo szybka. Jak się wkrótce przekonamy, technika ta może być również wykorzystywana do 

odgrywania ważnej roli w opracowywaniu znacznie ulepszonego sprzętu, w tym rzeczywistych 

podmiotów, takich jak roboty. W tym miejscu cyklony, w których mózg ANN pojawił się w ciągu 200 

pokoleń, przekształciły się w dość złożony mechanizm decyzyjny - łączący zmysłowy sygnał z siatkówki 

z silniczkami motorycznymi. Dlatego nauczył się, co robić, kiedy może "zobaczyć" jedzenie, aby przejść 

do granulek żywności i ostatecznie je złapać. Mimo że składa się ona tylko z dziesięciu neuronów, sieć 

jest niezwykle skomplikowana, a próba ustalenia, jak ryba będzie się zachowywać w pewnych 

okolicznościach, nie jest wcale prostym zadaniem. Sieć ewoluowała w oparciu o genetyczne podstawy, 

udane cechy zostały wzmocnione, a porażki powodują osłabienie połączeń, które je doprowadziły. 

Wprawdzie sygnał sensoryczny i moc wyjściowa każdej ryby są identyczne w oprogramowaniu, ze 

względu na różne sukcesy z różnymi peletkami żywności w różnych momentach, każda ryba 

opracowana w ten sposób ma nieco inną konfigurację sieci po 200 pokoleniach, a zatem ryby 

zachowywać się inaczej - niektórzy być może lepiej w swojej formie życia niż inni. Zmiana środowiska 

w dowolnym czasie - na przykład granulki o różnej wielkości - może również oznaczać, że niektóre ryby 

nie są tak dobrze przystosowane jak wcześniej i mogą zamrzeć, podczas gdy inne mogą lepiej 

przystosować się do zmienionego otoczenia. 



Koewolucja Żeru Drapieżnika 

Zamiast ewoluującego oprogramowania A-life jako zaledwie jednego gatunku, interesujące jest 

rozważenie wirtualnych światów, w których jeden gatunek działa jak drapieżnik, a drugi jest jego ofiarą. 

Aby drapieżnik odniósł sukces, musi złapać rozsądną zdobycz, nie wydając za dużo energii. Aby ofiara 

odniosła sukces, musi unikać drapieżnika, ponownie nie wydając za dużo energii. Jednakże, jeśli 

drapieżnik jest zbyt udany, powoduje to również problemy, ponieważ wkrótce nie będzie już ofiary, 

aby się nią żywić. Typowe pierwsze generacje drapieżników i ofiar mogą wykazywać relatywnie 

przypadkowe zachowanie. Wraz z drapieżnikami próbującymi zbliżyć się do ofiary i ofiary próbującej 

uzyskać dobrą odległość od drapieżników, po zaledwie kilku pokoleniach drapieżcy skutecznie ścigali 

ofiarę; jednak ofiara jest również dość skuteczna w unikaniu drapieżników. Tak to się dzieje. Jeśli w 

ciągu kilku pokoleń drapieżniki ulegną znacznej poprawie, wówczas mniej skuteczne strategie 

zdobyczowe szybko wygasną, pozostawiając bardziej skuteczne strategie mające większy wpływ na 

przyszłe pokolenia. Zasadniczo następuje koewolucja, ewolucja drapieżnika i ofiary zależy od 

środowiska zewnętrznego, które w tym przypadku obejmuje inne gatunki. Każda dramatyczna zmiana 

w którymkolwiek z tych gatunków może całkowicie zniszczyć szczęśliwą równowagę systemu. Chociaż 

to, co zostało tutaj opisane, było zaledwie dwoma gatunkami, tak naprawdę ma służyć jako prosty 

przykład. Znacznie bardziej złożone wirtualne światy są łatwo konstruowane zarówno ze 

współpracujących gatunków i / lub ofiar, które z kolei są drapieżnikiem własnej ofiary. 

WIRTUALNE ŚWIATY 

Znaczna część oprogramowania do wirtualnego świata jest łatwo dostępna w Internecie, dlatego warto 

zapoznać się z różnymi alternatywami. Na przykład znajdziesz "Basen genowy", w którym pływacy 

ewoluują od pokoleń pod względem koloru, długości, ruchu i tak dalej. Odkryjesz również wirtualne 

stworzenia, w których wykorzystywane są geny oprogramowania, aby opisać zarówno sieć neuronową 

każdego stworzenia, jak i jego ciało jako całość. Istoty technologiczne ewoluowały w różnych prostych 

zadaniach, takich jak pływanie, chodzenie, skakanie i podążanie. Innym przykładem jest projekt Golem, 

w którym zarówno ciało, jak i mózg jednostek technologicznych ewoluują pod względem projektów, 

które są fizycznie dokładnymi reprezentacjami rzeczywistych artefaktów. Podsumowując projekty 

zostały faktycznie wykonane przy użyciu szybkiego prototypu maszyny - tylko prawdziwe silniki muszą 

być dodane. Dlatego artefakt rozwija się w symulacji, aby wykonać czynność, taką jak poruszanie się 

po stole. Rozwinięte rozwiązanie w symulacji jest następnie przetwarzane na rzeczywisty przedmiot i 

może wykonywać ruch w rzeczywistym świecie. Ta funkcja wskazuje wyraźną przewagę ewolucji 

poprzez symulację. Jeśli roboty i maszyny sprzętowe zostały zbudowane i ewoluowały w wyniku 

interakcji w realnym świecie, może upłynąć trochę czasu, zanim poprawa zostanie zauważona. Dopóki 

symulacja jest reprezentatywna dla rzeczywistego świata, a robot może być dokładnie odwzorowany 

w symulacji, wówczas ewolucja może nastąpić w symulacji przez tysiące pokoleń - być może zaledwie 

w kilku rzeczywistych sekundach - z ostatecznym rozwiązaniem realizowany za pomocą rzeczywistej 

konstrukcji. 

ROBOTY SPRZĘTOWE JAKO FORMA A-LIFE 

Symulacja A-life może być, jak widzieliśmy, niezwykle potężnym narzędziem, szczególnie ze względu 

na przewagę szybkości obliczania każdej nowej generacji. Jednakże, mimo że zapewnia ono cudownie 

elastyczne miejsce do testowania algorytmów sztucznej inteligencji, jest jedynie wirtualnym światem 

w komputerze bez materialnego wyjścia, chyba że czas zostanie zatrzymany, podczas gdy wytwarzana 

jest analogia z rzeczywistym podmiotem w oprogramowaniu. W symulacji byty są "żywe" (w pewnym 

sensie) wewnątrz komputera, ale trudno jest twierdzić, że są naprawdę żywe! W prawdziwym 

znaczeniu A-life, potrzebujemy fizycznych bytów, które istnieją w realnym świecie. Sztuczna 



inteligencja i jej związek z sensorycznym sygnałem wejściowym i mocą silnika, szczególnie pod 

względem dostarczania mocy myślowej robotowi, zostaną zbadane w następnym rozdziale. W tym 

przypadku jednak przyjrzymy się kilku głównym zagadnieniom, które mają wpływ na realizację 

elementów sprzętowych A-life za pomocą podstawy robota. 

SIEDEM ROBOTÓW KARŁOWATYCH 

Aby rozważyć niektóre podstawowe aspekty A-Life, skonstruowano kilka prostych robotów zwanych 

siedmioma robotami karłowatymi (głównie dlatego, że początkowo było ich siedem). Mają stosunkowo 

mało czujników i poruszają się za pomocą dwóch niezależnych kół napędowych z tyłu za pomocą 

niewielkiego (nie napędzanego) koła kulowego z kółkami, zapewniającymi stabilność z przodu. Koła 

napędowe mogą iść do przodu lub do tyłu, dzięki czemu robot może się poruszać i szybko obracać. 

Zwykle czujniki tylko do przodu są ultradźwiękowe, co oznacza, że robot uzyskuje wskazanie obiektów 

z przodu, z lewej strony, z przodu na środku i / lub z przodu, odpowiednio. Dzięki stosunkowo prostemu 

sposobowi działania stanowią idealną platformę do studiowania niektórych zasad życia A-life. W 

każdym szczególnym momencie czujniki robota dostarczą konkretnych informacji na temat położenia 

robota w odniesieniu do innych obiektów. Na przykład odczyty mogą być następujące: obiekt z przodu 

z prawej strony; obiekt średniej odległości od centrum; przed frontem nie pozostał żaden obiekt. To 

jest stan robota w określonym czasie. W tym przypadku prawdopodobnie oznacza to, że coś znajduje 

się z przodu po prawej stronie robota. Jeśli robot nadal poruszał się do przodu i skręcił w prawo, 

najprawdopodobniej uderzyłby w obiekt. Sytuację robota można zatem kategoryzować pod względem 

stanu, w jakim się znajduje - tak jak opisano to w odniesieniu do odczytów czujników w określonym 

czasie. W każdym stanie robot ma prawdopodobieństwo wykonania określonej czynności za pomocą 

kół. Na przykład, lewe koło naprzód szybko, prawo koło powoli, co spowoduje obrót robota w prawo. 

Po pierwszym zainicjowaniu wszystkie możliwe działania mają z grubsza równe prawdopodobieństwo 

wykonania. 

WZMOCNIENIE NAUCZANIA 

Kiedy zostanie podjęte jakieś konkretne działanie (robot będzie oczywiście w jakimś stanie), wynikowa 

sytuacja stanowa zostanie zbadana i sklasyfikowana jako "dobra" lub "zła". W przypadku działań, które 

doprowadzą do "dobrego" stanu, następuje pozytywne wzmocnienie; tj. zwiększa się 

prawdopodobieństwo wykonania tego samego działania, gdy robot znajduje się w tej samej sytuacji w 

przyszłości. W przypadku działań, które prowadzą do "złego" stanu, następuje wzmocnienie 

negatywne; tj. prawdopodobieństwo podjęcia tego działania, gdy robot znajduje się w tej samej 

sytuacji w przyszłości, zmniejsza się. Z biegiem czasu, gdy robot porusza się i współdziała z otoczeniem, 

oceniane są różne działania w różnych sytuacjach (różne stany). Jeśli (na przykład) robot otrzyma 

docelowy cel, aby ruszyć naprzód, ale nie wpadać na nic, robot szybko nauczy się poprzez pozytywne 

wzmocnienie, że wyjście w otwartym terenie jest "dobre". Przy wielokrotnym wzmocnieniu 

odpowiednie ruchy kół, które osiągną to działanie, będą miały bardzo duże prawdopodobieństwo, że 

zostaną podjęte. Jeśli chodzi o stan robota, oznacza to, że gdy wszystkie trzy czujniki robota wskazują, 

że nie ma żadnych widocznych przedmiotów, oba koła poruszają się szybko do przodu, jako wyuczone 

działanie. W związku z tym inne możliwe działania staną się mało prawdopodobne w tym stanie. Robot 

nauczy się również, że przechodzenie do przodu w pobliżu ściany jest "złe" z powodu negatywnego 

wzmocnienia. Przy powtarzającym się wzmocnieniu działanie to rozwinie niskie prawdopodobieństwo 

w tym stanie, co oznacza, że inne możliwe działania będą znacznie bardziej prawdopodobne. Za 

każdym razem, gdy robot jest wyłączany i ponownie włączany, jego pamięć jest kasowana. W 

rezultacie, w zależności od środowiska, robot może wykazywać różne zachowania na końcu każdego 

biegu. Zależy to często od tego, czego próbuje, w pewnym stanie, od samego początku i od tego, czy 

działanie to prowadzi do dobrych, czy złych wniosków. Na przykład, jeśli robot po raz pierwszy przeniósł 



się w zakręt, próbowano wykonać obrót w prawo, a to się uda, wtedy robot będzie bardziej skłonny do 

podjęcia tej samej akcji następnym razem - w rezultacie akcja stanie się jeszcze bardziej 

prawdopodobne. Tak więc robot może podnosić określone zachowania poprzez udaną sekwencję 

wyników. 

WZMOCNIENIE NAUCZANIA: PROBLEMY 

Ocena, kiedy robot odnosi sukces, a kiedy nie, może być bardzo trudna do osiągnięcia w praktyce. W 

opisanym przykładzie nie jest to szczególnie problematyczne - na przykład, gdy czujniki robota 

wskazują na obecność obiektu, to jest bezpośrednia miara. Jeśli, w wyniku działania, obiekt zbliży się 

(zgodnie z odczytami czujnika), wówczas podjęte działanie jest złe. Jednak w bardziej złożonym 

środowisku ocena zachowania robotów może wymagać wielu "poprawek", aby uzyskać poprawną 

pracę. Jest to szczególnie ważne, gdy ogólnym celem robota nie jest (widocznie) bezpośrednio 

związane z jego bezpośrednim działaniem behawioralnym. W niektórych sytuacjach nie można 

stwierdzić, czy działanie jest dobre czy złe, aż do pewnego czasu po zdarzeniu decyzyjnym; to znaczy, 

że nagroda lub kara może być opóźniona. Weźmy na przykład mysz robotyczną, która znajduje się w 

labiryncie, tak jak to pokazano na rysunku  

 

 

Taki robot jest nieco bardziej skomplikowany niż siedmio-karłowaty robot, którego właśnie 

obejrzeliśmy, ponieważ wymaga elementów pamięci i planowania, aby znaleźć drogę do celu 

końcowego. W tym przypadku robot myszy nie otrzymuje nagrody, dopóki nie trafi do "sera" na końcu 

(celu) labiryntu. W takich przypadkach nie zawsze jest możliwe zastosowanie prostego wzmocnienia, 

ponieważ nagrody są opóźnione. W naszym przykładzie każdy kwadrat reprezentuje pozycję lub stan, 

w którym może znajdować się mysz robotyczna w dowolnym momencie. Robot może poruszać się w 

dowolnym kierunku: północ, południe, wschód lub zachód od każdego kwadratu. Dla każdego punktu 

początkowego strzałki na rysunku pokazują optymalną / najszybszą ścieżkę do stanu końcowego / celu, 

czyli kwadratu 1. Kiedy robot osiąga cel, otrzymuje nagrodę. Aby robot osiągnął cel, musi otrzymać 

wiele pośrednich kroków, aby otrzymać nagrodę. Pytanie brzmi: w jaki sposób należy nagrodzić 

prawidłowe działania w poprzednich stanach? W tym przypadku na przykład, jeśli robot zaczyna od 

kwadratu 8 najlepiej jest przesuwać się kolejno do kwadratów 9, 7, 6, 3, 2 i na koniec do 1, aby osiągnąć 

cel. 



ALGORYTMY RÓŻNORODNOŚCI TEMPORALNEJ 

W przykładzie takim jak labirynt postaci, jak najlepiej powinna zostać podzielona ogólna nagroda, która 

jest napędzana przez cel, spośród wielu działań i stanów, które ostatecznie doprowadzą robota do 

celu? Powszechnym rozwiązaniem takich problemów jest zastosowanie algorytmu różnicy czasowej. 

Załóżmy, że jeśli robot w końcu dotrze do celu końcowego, otrzyma nagrodę w wysokości +100 za 

przybycie do kwadratu 1. Jednak jeśli kwadrat 1 jest idealnym rozwiązaniem dla punktu końcowego, 

to być może w stanie 2 nie jest tak źle jak może łatwo doprowadzić do stanu 1, po prostu przez robota 

poruszającego się na zachód. Moglibyśmy więc przypisać wartość nagrody za przejście do stanu 2 w 

oparciu o własną nagrodę (jeśli taka istnieje) ORAZ jakiś element nagrody, którego oczekuje się po 

osiągnięciu stanu 1. Z kolei, ponieważ mamy teraz zaktualizowaną wersję nagrodę za uzyskanie stanu 

2, moglibyśmy uzasadnić, że przejście na zachód od stanu 3 może nie być takie złe i tak dalej. 

Temporalna nauka różnicowania pozwala, aby taka nagroda powoli filtrowała się przez łańcuch stanów 

w miarę postępu poszukiwań. W przypadku rozważanego bardzo prostego labiryntu wszystko to jest 

stosunkowo proste. Jednak w przypadku takich problemów mogą istnieć równoległe lub nawet 

wielokrotne ścieżki, więc jedna trasa może być znacznie lepsza / szybsza niż inna trasa. Może to znaleźć 

odzwierciedlenie w nagrodach przyznawanych w różnych punktach w całym labiryncie. Ogólnym 

kluczowym elementem jest to, aby mysz robotyczna znalazła drogę do celu, nawet jeśli zajmuje ona 

całą trasę. Po znalezieniu rozwiązania może być w stanie poprawić to rozwiązanie, próbując innej trasy 

następnym razem. Można to nawet zaobserwować na rysunku, gdzie robot mógł podróżować na 

wschód, gdy znajduje się w stanie 9, aby dostać się do stanu 10, następnie podróżować na zachód od 

stanu 10, z powrotem do stanu 9, a następnie na północ od stanu 9 do stanu 7. Chociaż to nie ma 

miejsca oznacza sekwencję ruchów, która pasuje do najlepszego rozwiązania, niemniej jednak może 

spowodować, że robot osiągnie cel. Filtrowanie nagród, podobnie jak w przypadku algorytmu różnicy 

czasowej, musi zatem uwzględniać także zmianę wartości danej nagrody w czasie. W tym przypadku 

chcielibyśmy powstrzymać robota przed pójściem opisaną trasą, w której niepotrzebnie zajęłoby to 

stan 10. Potrzebujemy atrakcyjniejszego przejścia z państwa 9 bezpośrednio do stanu 7 niż do 8 lub 10. 

Jeśli jednak robot (omyłkowo!) Przejdzie z stanu 9 do stanu 10, chcielibyśmy go zachęcić, poprzez 

nagrodę, aby jak najszybciej powrócił do stanu 9. Oznacza to, że ukaranie robota za cofnięcie jego 

kroków prawdopodobnie nie jest dobrym pomysłem - jeśli robot uznał, że nie jest dobrze przenieść się 

z powrotem do 9 z 10, to może po prostu usiąść o 10 i nigdy się nie ruszyć, więc trzeba go zachęcić do 

zmiany w dobrym kierunku. Złożoność takich algorytmów może obejmować ogólną wartość energii, 

która wyczerpuje się w odniesieniu do czasu - po prostu przez ruch robota może pobierać energię. Ta 

strategia zapewnia ciągłość działania robota. Norma polega na tym, że robot podejmuje kilka prób 

odnalezienia celu - trasa z największą nagrodą będzie tą, którą później wykonuje w późniejszych 

próbach. W takich przypadkach robot może najlepiej wypróbować różne możliwości przy różnych 

próbach, tak aby ostatecznie "potknął się" o lepsze rozwiązanie. Czas potrzebny na znalezienie 

rozwiązania, potrzeba optymalnego rozwiązania i faktycznej energii zużytej przez robota są czynnikami 

w praktycznej realizacji tego problemu. 

INTELIGENCJA ZBIOROWA 

Jak widzieliśmy z naszej wcześniejszej dyskusji na temat automatów komórkowych, kompleksowe 

zachowanie może wynikać z interakcji stosunkowo prostych elementów komórkowych. Można 

powiedzieć, że jest to rodzaj procesu zachodzącego w sieci neuronowej, takiej jak ludzki mózg. 

Wskazuje jednak na bardziej ogólny rodzaj inteligencji, a mianowicie na zbiorową inteligencję. Jest to 

rodzaj wywiadu grupowego lub dzielonego, który wyłania się ze współpracy i konkurencji wielu osób, 

które same w sobie nie są proste. Taką inteligencję można zaobserwować u zwierząt, zwłaszcza u ludzi, 

a nawet u bakterii i, co ważne, w sieciach komputerowych. To wynika od koncepcji, że pozornie 



niezależne jednostki mogą tak ściśle współpracować, że stają się nieodróżnialne od pojedynczego 

organizmu, jak to ma miejsce w przypadku kolonii mrówek, przy czym każda mrówka działa jako 

komórka pojedynczego "superorganizmu". H. G. Wells odniósł się do tego zjawiska jako "World Brain". 

Może być obserwowany regularnie u ludzi i innych stworzeń jako zachowanie grupowe - nawet 

wyjaśnione przez / jako masową sugestię. Codzienne pojawianie się wywiadu zbiorowego znajduje się 

w obszarze ogólnie zwanym obecnie nowym medium. Dzięki temu możliwość przechowywania i 

wyszukiwania informacji za pośrednictwem baz danych i Internetu umożliwia łatwe dzielenie się 

informacjami. Tak więc wiedza łatwo przechodzi pomiędzy komórkami (ludźmi). Jest to forma sieci i 

szybkich informacji przekazywanych przez Internet. W pewnym sensie zbiorowe połączenie grup ludzi 

i połączonych w sieć komputerów pozwala zarówno na manipulację, jak i wykorzystanie wiedzy w nich, 

zarówno dla korzyści indywidualnych, jak i zbiorowych. Ogólnie jednak zdolność sieciowej technologii 

do poszerzania wiedzy społeczności i ułatwiania dostępu do niej jest potężnym narzędziem. W rzeczy 

samej, ze względu na podstawę społeczności, repozytoria wiedzy połączone z siecią przyjmują grupowy 

punkt widzenia (jak pokazuje Wikipedia), a nie mocno uprzedzone perspektywy wcześniej 

prezentowane przez narzędzia takie jak encyklopedie i podobne (na przykład stronnicze dla 

wydawców) ). Doskonałym przykładem tej formy sztucznej inteligencji jest wykorzystanie zbiorowej 

inteligencji do przewidywania cen na giełdzie i ich przemieszczania się. Stało się to czymś więcej niż 

realną opcją dla ludzkich agentów; w wielu przypadkach całkowicie się z nich przejął. W niektórych 

przypadkach przedstawiono zagregowane bieżące informacje na temat rynku akcji wraz z poglądami 

zarówno analityków giełdowych, jak i prognoz AI. Inwestorzy społeczni mogą przedkładać swoje opinie 

finansowe, w wyniku czego powstaje połączona opinia ludzi-maszyn. Ocenę ludzi i maszyn można 

zważyć w celu odzwierciedlenia szerokiego spektrum ekspertyzy giełdowej, które można ostatecznie 

wykorzystać do dokładniejszego przewidywania zachowań rynków finansowych. Na podstawie 

znacznych dowodów dotyczących zysków finansowych, tego typu fundusze stały się bardzo 

popularnymi opcjami inwestycyjnymi, wykorzystującymi zbiorową inteligencję rynku, a nie tylko oceną 

profesjonalnych menedżerów funduszy, jako strategię inwestycyjną. 

INTELIGENCJA ROJU 

Inna forma inteligencji wynika z kolektywnego lub zespołowego zachowania, gdy każda z osób 

podłączonych do sieci nie jest już bardzo prostymi elementami, ale ma przynajmniej pewne 

ograniczone zdolności intelektualne. Rzeczywiście może się zdarzyć, że każda osoba ma własne cele i 

program utrzymania, który obejmuje samoorganizację. Kluczową kwestią jest to, że są członkami 

kolektywu i jest (jak sama nazwa wskazuje) czynnikiem decydującym o działaniu kolektywu. W 

systemach AI inteligencja rój była dotychczas skupiona głównie na sprzęcie komputerowym, systemach 

robotycznych lub agentach oprogramowania wykonujących określone zadania w ramach całego 

programu. W przypadku robotów są one często względnie małe i tego samego typu, ale jest to bardziej 

łatwe w realizacji. Inteligencja roju składa się zazwyczaj z populacji stosunkowo prostych robotów lub 

agentów, które współdziałają lokalnie ze sobą, jak również ze środowiskiem. Rzeczywiście, w zależności 

od charakteru połączenia sieciowego między nimi, środowisko może być inne dla każdego z agentów. 

Agenci kierują się prostymi regułami i chociaż nie ma scentralizowanej struktury kontrolnej, która 

dyktuje zachowanie poszczególnych agentów, interakcje między tymi agentami prowadzą do 

pojawienia się pozornie inteligentnego, globalnego zachowania, które może być nieznane 

poszczególnym agentom. Naturalnym przykładem tego zjawiska jest zjawisko flokowania ptaków. W 

przypadku robotów takie zasady nazywane są ogólnie "robotyką roju", podczas gdy termin 

"inteligencja roju" odnosi się zwykle do bardziej ogólnego zestawu zastosowanych procedur lub 

decyzji. Tymczasem "przewidywanie rój" zostało użyte w specyficznym kontekście problemów z 

prognozowaniem. Biologiczna inspiracja znajduje się również za kilkoma różnymi technikami 

optymalizacyjnymi, w których podejmuje się próbę znalezienia najlepszego rozwiązania problemu 



opartego na metodzie obserwowanej w świecie biologicznym. Najpopularniejszy i najskuteczniejszy z 

nich zostanie teraz opisany w sposób ogólny. 

Optymalizacja Kolonii Mrówek 

Inspirując się funkcją kolonii mrówek, można uzyskać metody oprogramowania przydatne w 

problemach wymagających znalezienia drogi do celu. Sztuczne "mrówki", w formie agentów 

programowych, znajdują optymalne rozwiązania problemów podrzędnych, poruszając się w 

przestrzeni reprezentującej wszystkie możliwe rozwiązania. W prawdziwym świecie mrówki 

umieszczają feromony, chemiczne szlaki kierujące się nawzajem do zasobów, jednocześnie badając ich 

środowisko. W podobny sposób symulowane "mrówki" rejestrują swoje pozycje i jakość swoich 

rozwiązań i przekazują te informacje innym "mrówkom". W rezultacie, w późniejszych iteracjach więcej 

takich mrówek może zlokalizować lepsze rozwiązania. Niewielką zmianą tego podejścia jest algorytm 

Pszczół, który jest analogiczny do wzorców żerowania pszczoły miodnej - niemniej jednak wiele z tych 

samych zasad stosuje się. 

OPTYMALIZACJA ROJU CZASTEK 

Optymalizacja roju cząstek (PSO) to globalna metoda wyszukiwania i optymalizacji, która pozwala 

rozwiązywać problemy, w których najlepsze rozwiązanie można przedstawić jako punkt w 

wielowymiarowej przestrzeni. Różne hipotezy są najpierw spiskowane w przestrzeni i zasiane za 

pomocą tak zwanej "prędkości początkowej", jak również kanału komunikacyjnego między cząstkami. 

Cząstki przesuwają się następnie przez przestrzeń roztworu i są oceniane zgodnie z kryterium 

przydatności. Z biegiem czasu cząstki są przyspieszane w kierunku tych cząstek w ramach ich grup 

komunikacyjnych, które wykazują lepsze wartości sprawności. Główną zaletą takiego podejścia w 

stosunku do innych globalnych strategii optymalizacji jest to, że ze względu na dużą liczbę członków 

tworzących roje cząstek, technika ta jest niezwykle mało prawdopodobna, aby zostać złapanym w 

lokalnych minimach - najprawdopodobniej jest to rozwiązanie globalne. 

WYSZUKIWANIE DYFUZJI STOCHASTYCZNEJ 

Przeszukiwanie dyfuzji stochastycznej (SDS) jest opartą na agentach globalną techniką wyszukiwania i 

optymalizacji, najlepiej dostosowaną do problemów, w których cel obiektywny można podzielić na 

niezależne cele cząstkowe. Każdy agent utrzymuje swoją hipotezę, która jest iteracyjnie testowana 

przez ocenę losowo wybranego częściowego celu sparametryzowanego przez aktualna hipoteza 

agenta. W standardowej wersji SDS takie częściowe oceny są binarne, co powoduje, że każdy agent 

staje się aktywny lub nieaktywny. Informacje na temat hipotez są rozpowszechniane w całej populacji 

agentów za pomocą strategii komunikacji międzyosobniczej typu "jeden do jednego", która jest 

podobna do techniki stosowanej przez mrówki tandemowe do prowadzenia innej mrówki z gniazda do 

żywności. Mechanizm pozytywnego sprzężenia zwrotnego zapewnia stabilizację populacji czynników, 

gdy agenci gromadzą się wokół najlepszego na świecie rozwiązania. SDS jest zarówno skuteczny, jak i 

solidny w odniesieniu do problemu, który należy rozwiązać. 

INTELIGENTNE SPADKI WODY 

Jest to oparta na rojach, inspirowana naturą metoda optymalizacji, oparta na obserwowanych 

zmianach w trasowaniu naturalnych rzek i znalezieniu bliskich optymalnych ścieżek między źródłem a 

ujściem. Wynik końcowy jest przynajmniej rozsądny, nawet jeśli nie jest dokładnie optymalny. 

Najbliższa optymalna ścieżka rzeki w pewnym momencie wynika z działań i reakcji, które występują 

zarówno między kroplami wody, jak i między wodą a korycie rzeki. W procedurze oprogramowania 

IWD sztuczna kropla wody współdziałają, zmieniając otoczenie w taki sposób, że ostatecznie ujawnia 



się optymalna ścieżka dla kropel, działając jako zbiorowość. Rozwiązania są konstruowane przyrostowo 

przez algorytm IWD oparty na populacji kropli wody. 

SYSTEMY HYBRYDOWE 

W wielu przypadkach opracowuje się sztucznie inteligentny system, aby sprostać konkretnemu 

zadaniu, które stanowi problem w świecie rzeczywistym. Może się zdarzyć, że projektant ma swój 

szczególny typ sztucznej inteligencji, który jest dobrze zaznajomiony i który lubi używać. Jednak jedna 

technika może nie być dobrym rozwiązaniem problemu. Zawsze pożądane jest najlepsze możliwe 

rozwiązanie, niezależnie od zastosowanej metody. W wielu przypadkach jest zatem typowe, że nie 

tylko jedna metoda AI jest wykorzystywana, ale raczej połączenie kilku technik, połączonych w 

hybrydowe rozwiązanie, aby jak najlepiej rozwiązać problem.  

BIOLOGICZNEMÓZGI AI 

Do niedawna było tak, że cała koncepcja sztucznej inteligencji wiązała się z jej zatrudnieniem na 

krzemowej podstawie maszyny - systemie komputerowym złożonym z elementów technologicznych. 

W rzeczywistości, do tej pory skupiamy się na tym specyficznym typie sztucznej inteligencji, ponieważ 

historycznie filozofia i konstrukcja systemów sztucznej inteligencji była ukierunkowana na tę 

podstawę. W części 3 zauważono, że większość filozoficznych idei świadomości została zakorzeniona 

w dużej mierze w wyłaniającej się postaci kolektywu neuronów biologicznych, głównie w celu 

odróżnienia jej od wszystkiego, co najwyraźniej pochodzi od maszyny. Ostatnio jednak ta granica 

została zamazana przez wprowadzenie mózgów biologicznych, formy SI, która jest realizowana poprzez 

wzrost neuronów biologicznych. Podczas gdy od pewnego czasu możliwe było hodowanie (hodowanie) 

neuronów biologicznych w naczyniu, krytyczne zmiany w późniejszym okresie obejmowały 

ucieleśnienie kultury w ciele robota. Zasadniczo mózg jest hodowany i otrzymuje ciało robota, dzięki 

któremu może wyczuć świat i poruszać się w nim. Trzeba przyznać, że rozwój ten jest jeszcze w 

powijakach, ale już teraz ma on do odegrania rolę w dziedzinie sztucznej inteligencji i stawia wiele 

pytań dotyczących jego przyszłego rozwoju. Ponieważ podejście to jest wyraźnie odmienne od 

podejścia rozważanego do tej pory w tej książce, tutaj najpierw przyjrzymy się podstawowym 

technikom, a następnie rozważymy niektóre z implikacji w miarę rozwoju technologii, szczególnie w 

zakresie, w jakim wpływają one na filozofię i rozmieszczenie Systemy AI w ogóle. 

HODOWANIE NEURONÓW 

Wyhodowany mózg jest tworzony przez zbieranie i rozdzielanie neuronów znalezionych w korowej 

(biologicznej) tkance mózgowej za pomocą enzymów, a następnie hodowanie ich w inkubatorze, 

zapewniając odpowiednie warunki środowiskowe i składniki odżywcze w stałej temperaturze 

(zazwyczaj 37 ° C). Aby połączyć kulturę z ciałem robota, neurony są hodowane w małej misce, na której 

podstawie znajduje się szereg płaskich mikroelektrod. Zapewnia to interfejs elektryczny z kulturą 

neuronalną. Po rozłożeniu na tablicę i nakarmieniu neurony w takich kulturach spontanicznie zaczynają 

rosnąć i strzelać do gałęzi. Łączą się z pobliskimi neuronami i rozpoczynają zarówno komunikację 

chemiczną, jak i elektryczną. Ta skłonność do spontanicznego łączenia się i komunikacji wykazuje 

wrodzoną tendencję do sieci. Hodowle neuronowe same tworzą warstwę ponad układem elektrod, 

skutecznie rozwijając się w dwuwymiarowy mózg. Układ elektrod umożliwia monitorowanie napięć 

wyjściowych z mózgu z każdej z elektrod i stymulowanie mózgu za pomocą odpowiednich sygnałów 

napięciowych. W ten sposób można osiągnąć zarówno moc wyjściową silnika, jak i sygnał sensoryczny. 

Monitorowane sygnały mogą być wykorzystane do napędzania silników korpusu robota i poruszania 

robota dookoła, podczas gdy sygnały sensoryczne z ciała robota mogą być stosowane do stosowania 

różnych stymulujących impulsów sensorycznych. Powstaje pętla sprzężenia zwrotnego, w której 

znajduje się ciało robota z nowym, wyhodowanym mózgiem. Do tej pory skonstruowano kilka różnych 



schematów w celu zbadania zdolności takich systemów. Różnią się one zarówno sposobem stosowania 

sygnałów do stymulacji kultury (jak duże, jak często, itp.), Jak i pod względem sposobu interpretacji 

odpowiedzi mózgu (ile elektrod jest monitorowanych, czy są one filtrowane, uśrednione itp.). Relacja 

input-output między kulturą a jej ciałem robota jest przedmiotem ciągłych badań, gdy realizowane są 

lepsze metody. 

WSPÓŁCZESNE WCIELENIE 

Obecnie prowadzone badania zwykle obejmują usunięcie kory nerwowej z płodu szczura w celu 

zapewnienia początkowej kultury nerwowej. Kultura musi być podawana z napojem minerałów i 

składników odżywczych, które są wprowadzane do naczynia kultury, które działa jak kąpiel. Kąpiel tę 

należy odświeżać co dwa dni, aby zapewnić źródło pożywienia dla kultury i spłukać odpady. Do czasu, 

gdy kultura ma zaledwie jeden tydzień życia, można zaobserwować, że aktywność elektryczna wydaje 

się względnie uporządkowana i tworzy wzór w tym, co w tym czasie stanowi bardzo gęsto połączona 

matryca neuronów. Zazwyczaj stosowane obecnie układy składają się z macierzy 8 x 8 lub 10 x 10 

elektrod o wymiarach w przybliżeniu 50 mm x 50 mm. Każda z elektrod ma średnicę około 30 

mikrometrów. Do tej pory udało się z powodzeniem uzyskać modułową, zamkniętą pętlę pomiędzy 

platformą (fizyczną) mobilną robotyczną a hodowlaną siecią neuronową, wykorzystując opisaną 

metodę macierzy elektrod, umożliwienie dwukierunkowej komunikacji między kulturą a robotem. 

Szacuje się, że obecnie każda hodowla składa się zazwyczaj z około 100 000 gęsto połączonych 

neuronów. Można to porównać do 100 miliardów neuronów w typowym ludzkim mózgu lub kilkuset 

lub mniej w mózgu ślimaka lub ślimaka. 

BIOLOGICZNY MÓZG AI: WYZWANIA 

Oprócz ogólnej poprawy niezawodności całego robota wyposażonego w mózg biologiczny, obecnie 

pojawia się kilka wyzwań, z których żaden nie jest w stanie zmusić robota do nauki. Uczono się 

nawykowego uczenia się; to jest rodzaj uczenia się ma to miejsce, gdy coś się robi powtórnie. Człowiek 

często mówi, że coś staje się automatyczne lub wykonują zadanie, nawet o tym nie myśląc. W 

rzeczywistości takie uczenie się jest spowodowane specyficznymi ścieżkami nerwowymi w mózgu, 

które są powtarzalnie stymulowane, co powoduje, że ścieżki wzmacniają się, aż określony zestaw 

sygnałów sensorycznych wywoła określoną odpowiedź - w rzeczywistości mózg jest zaprogramowany 

w pewien sposób. Wymagając, aby robot z mózgiem biologicznym zachowywał się w określony sposób 

- powiedzmy, unikając obiektu, gdy porusza się w jego kierunku - ten typ nawykowego uczenia się może 

być obserwowany w mózgu, ścieżki nerwowe wzmacniają się fizycznie. Możliwe jest również 

zastosowanie różnych chemikaliów w częściach mózgu robota, aby albo wzmocnić rozwój neuronów, 

albo ograniczyć rozwój nerwowy. W ten sposób robot może (chemicznie) być zrobiony, aby poprawić 

jego wydajność - inny rodzaj uczenia się. Tymczasem bardziej standardowa forma uczenia się o 

wzmocnienie - nagradzanie i karanie robota, aby w jakiś sposób poprawić jego zachowanie - jest 

obecnie problematyczna. Pytania, które napotykają, to: jak nagradzasz takiego robota sygnałami 

elektrycznymi lub elektrochemicznymi? Jak takie sygnały mogą być znaczące dla robota? Kolejnym 

wyzwaniem jest użycie ludzkich neuronów, pobranych z ludzkich embrionów, a nie neuronów szczura. 

To z pewnością rzuca pewne problemy techniczne, głównie pod względem czasu rozwoju - podczas gdy 

neurony szczura mają tendencję do rozwoju w ciągu 21-28 dni, ludzkie neurony trwają około 18 lat. 

Podczas gdy jednomiesięczny okres czasu jest bardzo przydatny do celów laboratoryjnych, 

przeprowadzenie eksperymentu przez 18 lat może okazać się dość drogie! W tym miejscu należy 

jednak wskazać, że ludzkie neurony mogą zostać wykorzystane do stworzenia biologicznego mózgu w 

ciele robota. Niektóre z obecnych badań mają na celu dostarczenie małego otoczonego pseudo-

inkubatora, który znajduje się na szczycie robota. Celem jest, aby kultura istniała w ramach tej próby 

na głowę robota. Więc zamiast rosnąć w odległym inkubatorze, łącząc się z ciałem robota za 



pośrednictwem połączenia bezprzewodowego, może być możliwe, że mózg rzeczywiście podróżuje po 

swoim ciele. Obecnie jednak istnieje z tym wiele praktycznych problemów, z których żaden nie dotyczy 

drgań, które powstają, gdy robot porusza się. Bardziej bezpośrednim wyzwaniem technicznym jest 

obecnie zwiększenie ogólnej wielkości hodowli pod względem całkowitej liczby zawartych neuronów. 

Podstawowym krokiem tego ruchu jest przesunięcie w kierunku wzrostu trójwymiarowego, a nie 

dwuwymiarowej metody opisanej wcześniej. Metody kratowe są obecnie badane właśnie w tym celu. 

Chociaż może to zwiększyć ogólną moc mózgu, stanowi poważny problem w zrozumieniu, co dokładnie 

dzieje się w centralnej części woluminu 

ŚWIADOMOŚĆ ROBOTA 

W części 3 przyjrzeliśmy się kwestii świadomości u człowieka i możliwości świadomości w systemie 

sztucznej inteligencji. Niektóre z silniejszych obronnych argumentów filozoficznych (szczególnie Searle 

i Penrose) zasadniczo kładą nacisk na potrzebę zbiorowej operacji ludzkich komórek mózgowych, aby 

osiągnąć świadomość. Searle twierdził, że świadomość wyłania się ze zbiorowej operacji ludzkich 

neuronów, podczas gdy Penrose zapewniał, że bez względu na to, jak bardzo będziemy w stanie 

skopiować te komórki mózgowe za pomocą technologii krzemowej, zawsze będziemy tęsknić za tobą, 

i to jest krytycznie ważne nieco, by świadomość pojawiła się w robocie. Zasadniczo argumentem jest 

to, że ponieważ mózg krzemu robota nie jest dokładnie taki sam jak ludzki mózg, możemy 

wywnioskować, że nie jest on świadomy. W tej części omówiliśmy kulturę mózgu biologicznego, 

prawdopodobnie z ludzkich neuronów i jego umiejscowienie w ciele robota. Badane metody hodowli 

krat pozwalają na utrzymanie żywego i ucieleśnionego mózgu trójwymiarowego, co oznacza, że 

niedługo będziemy mieli mózg robota z (zwykle) 30 milionami neuronów. W rzeczywistości, patrząc 

nieco do przodu, nie jest całkowicie poza domem spekulować na temat realizacji trójwymiarowej 

objętości mózgu składającej się z ponad 60 miliardów neuronów - ponad połowę wielkości typowego 

ludzkiego mózgu. Jak więc możemy teraz wziąć pod uwagę świadomość naszego robota, kiedy ma on 

mózg składający się z 60 miliardów gęsto upakowanych, wysoce połączonych i rozwiniętych ludzkich 

neuronów? Czy możemy obdarować go prawdziwym zrozumieniem, a zatem prawdziwą inteligencją? 

Jeśli tak, z pewnością będziemy musieli pomyśleć o oddaniu robotowi praw do głosowania i 

umożliwieniu mu przeżycia własnego życia, cokolwiek to oznacza - być może nawet umieszczenia go w 

więzieniu, jeśli robi coś, czego nie powinien. Rzeczywiście, jest to trudne - opierając się na 

dotychczasowych argumentach filozoficznych - na argumentowaniu, że taki biologicznie mózg robot 

jest świadomy. Dla niektórych może być, że 60 miliardów to wciąż nie 100 miliardów i to wszystko. Jeśli 

tak, to może powinniśmy zacząć odliczać liczbę komórek mózgowych w głowie każdego człowieka, tak 

aby ci, których suma spadnie poniżej progu (powiedzmy 80 miliardów), zostaną zrzuceni z rasy ludzkiej 

z tego powodu, że nie są już dłużej świadoma istota! Chodzi o to, że umieszczając mózg biologiczny 

(szczególnie gdy składa się on z ludzkich neuronów) w ciele robota, wypełnia on lukę pomiędzy 

działaniem ludzkiego mózgu i mózgu komputera / maszyny. Podważa również wiele filozoficznych 

argumentów (jak widzimy), które kończą się najwyższym stopniem dla ludzkiego mózgu. Być może 

zmusza nas to do zastanowienia się, tym razem nieco głębiej, na temat różnic między robotami, 

sztuczną inteligencją i ludźmi. Być może to także sprawia, że zadajemy więcej istotnych pytań o to, co 

właściwie oznacza człowiek. 



Wyczuwając Świat 

STRESZCZENIE 

Rozważając inteligencję, warto pamiętać, że znaczna część ludzkiego mózgu jest poświęcona 

zmysłowemu wkładowi. W mózgach owadów odsetek ten jest nawet większy - często przekraczający 

90% wszystkich komórek operacyjnych. Wyczuwanie świata ma zatem ogromny wpływ na inteligencję. 

Bez wkładu, jak jednostka może postrzegać świat, reagować, uczyć się czy komunikować? Natura 

zmysłowego wkładu dyktuje naturę istoty. W tym rozdziale rozważamy, w jaki sposób układy 

sensoryczne są rozwiązywane w systemach maszyn. Przyjrzymy się tutaj procesom związanym z wizją 

komputerową i innymi systemami wykrywania, takimi jak audio, ultradźwięki, podczerwień i radar. 

WIDZENIE 

Jeśli chodzi o ludzkie mózgi, zdecydowanie nadrzędnym wkładem sensorycznym jest wzrok. Natura 

ludzkiego wejścia wzrokowego, za pomocą widoku stereo (dwoje oczu) w pobliżu górnej części naszego 

ciała, który można obracać i skanować, jest często uważana za najważniejszy aspekt ludzkiej historii 

sukcesu na Ziemi. To oczywiście związane z rozwojem mózgu, który mu towarzyszył. Niektórzy 

naukowcy szacują nawet, że dwie trzecie neuronów w ludzkim mózgu jest całkowicie poświęconych 

analizie wizualnej. Jeśli maszyny mają działać w świecie, który został skonstruowany przez ludzką 

pomysłowość, w dużej mierze na użytek człowieka, wydaje się rozsądne, że systemy widzenia, które 

stanowią część systemu sztucznej inteligencji, są w stanie osiągnąć podobną wydajność, jeśli chodzi o 

oglądanie świata i rozumienie, co jest widziany. Trzeba powiedzieć, że chociaż wiele badań poświęcono 

rozwijaniu komputerowych systemów wizyjnych, to jednak większość prac w projektowaniu sztucznej 

inteligencji skupiała się raczej na centralnym rozwiązywaniu problemów, planowaniu i podejmowaniu 

decyzji niż na przetwarzaniu sygnału sensorycznego. Ponadto, jak widzieliśmy w Części 3, patrząc na 

filozofię sztucznej inteligencji, skupiło się bardziej na abstrakcyjnych zagadnieniach wewnętrznych, 

takich jak świadomość, niż na prawdopodobnie ważniejszych tematach, takich jak to, jak AI pojmuje 

to, na co patrzy. Częściowo ze względu na postęp technologiczny w zakresie kamer (telewizja i 

urządzenia ze sprzężeniem ładunkowym - CCD), widzenie AI jest stosunkowo nową dziedziną badań. 

We wczesnych latach przetwarzania danych trudno było przetwarzać duże zbiory danych obrazu. 

Ponieważ jednak kamery stały się znacznie mniejsze, tańsze i solidniejsze, a pamięć sprzętowa stała się 

potężniejsza i bardziej opłacalna, w latach 70. i 80. XX wieku podjęto w tej dziedzinie silniejsze wysiłki 

badawcze. Co ciekawe, nie ma dobrze ukierunkowanej dyrektywy dotyczącej stosowanych technik; 

istnieje raczej wiele wyspecjalizowanych metod rozwiązywania dobrze zdefiniowanych problemów z 

komputerem. Każda metoda jest często specyficzna dla zadania i rzadko może być uogólniona w 

szerokim zakresie aplikacji. Wiele metod i aplikacji znajduje się w tej chwili na arenie badawczej. 

Jednakże kilka metod znalazło drogę do sektora komercyjnego, albo jako jedno rozwiązanie 

konkretnego problemu, albo jako część biblioteki technik w większym systemie mającym na celu 

rozwiązywanie złożonych zadań, takich jak obrazowanie medyczne lub procesy przemysłowe. Zwykle, 

w praktycznych komputerowych zastosowaniach wizyjnych, komputery są uprzednio 

zaprogramowane do radzenia sobie z określonym zadaniem, chociaż metody, które zawierają pewne 

aspekty uczenia się stają się dość powszechne. W tym rozdziale przyjrzymy się różnym elementom 

związanym z komputerowym systemem wizyjnym. W tym miejscu dyskusja skupi się na technikach 

pozyskiwania światła - opartych na mechanizmie mechanicznym wersji ludzkiego oka. Inne sygnały 

sensoryczne, które mogą pomóc w zrozumieniu wizualnym, takie jak czujniki radaru i zasięgu, są 

rozpatrywane osobno, osobno, później. Istnieją trzy główne elementy radzenia sobie z obrazem 

wizualnym: po pierwsze, pozyskiwanie obrazu i transformacja; po drugie, analiza obrazu; i po trzecie, 

zrozumienie obrazu. Tutaj przyjrzymy się każdemu z nich po kolei. 



TRANSFORMACJA OBRAZU 

Pozyskiwanie i przekształcanie obrazów w sztucznej inteligencji polega na przekształcaniu obrazów 

światła na przetworzone sygnały elektryczne, które mogą być wykorzystane przez komputer. Zwykle 

jest to wykonywane przez kamerę jakiegoś typu. W rzeczywistości aparat jedynie zastępuje ludzkie oko 

w wykonywaniu tego samego rodzaju traktowania w kierunku fotonów światła, dlatego warto krótko 

przyjrzeć się, jak oko działa w celach porównawczych. Energia świetlna wchodzi do oka przez 

przezroczystą rogówkę, gdzie jest kierowana przez źrenicę. Tęczówka kontroluje ilość światła 

wpadającego przez zwiększenie lub zmniejszenie wielkości źrenicy. Obiektyw następnie skupia energię 

na siatkówce. Siatkówka składa się z komórek zwanych pręcikami (które zajmują się jasnością) i 

stożków (którymi się zajmujemy) kolor. To tutaj obraz zewnętrzny, reprezentowany przez fotony 

światła, w kategoriach różnych poziomów energii, przekształca się w sygnały elektrochemiczne, które 

są transportowane do mózgu wzdłuż nerwu wzrokowego. Zasada działania kamery jest bardzo 

podobna do tej. Zdecydowana większość aparatów wykorzystywanych obecnie w robotach opiera się 

na macierzach CCD. Powodem tego jest to, że są małe i lekkie, zużywają mało energii i są bardzo 

wrażliwe. Składają się one z szeregu małych tranzystorów zwanych tranzystorami polowymi MOSFET 

(tranzystorów polowych z tlenkiem półprzewodników). W tych tablicach komórki działają raczej jak 

pojedyncze kondensatory magazynujące ładunek elektryczny. Jasne fotony przechodzą przez 

soczewkę, a następnie uderzają w macierz, powodując różne ładunki dodatnie w układzie, przy czym 

każde ładowanie jest wprost proporcjonalne do natężenia światła w tym punkcie obrazu. Ogólny obraz 

jest w ten sposób zapisywany w tablicy w określonym czasie pod względem różnych opłat w tablicy. Te 

ładunki są następnie przenoszone (połączone) z jednej komórki do drugiej przez przełączanie komórek 

dodatnio / ujemnie, tak że obraz świetlny jest ostatecznie przenoszony do bufora obrazu (ramki) w 

postaci tablicy ładunków. Tablica ramek przechowuje obraz tymczasowo, dopóki nie zostanie zebrany 

i przechowywany przez komputer. Typowe popularne macierze CCD składają się z 400 × 500 komórek. 

PIKSELE OBRAZU 

W określonym czasie macierz ram zawiera analogowe elementy sygnałowe, które są proporcjonalne 

do energii świetlnej na obrazie. Aby komputer radził sobie z obrazem, każdy element analogowy musi 

zostać przekonwertowany na wartość cyfrową. Raz w formie cyfrowej każda z wartości jest określana 

jako piksel. Jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie czarno-biały obraz, to zazwyczaj każdy piksel będzie 

konwertowany za pomocą 8-bitowego lub 16-bitowego konwertera analogowo-cyfrowego. Stąd dla 8-

bitowego konwertera idealnie biały piksel stałby się 0 (właściwie binarny 00000000), podczas gdy 

doskonale czarny piksel stałby się 256 (w rzeczywistości binarny 11111111). Różne odcienie szarości są 

zatem reprezentowane przez wszystkie kody pośrednie - przeliczone wartości są zatem określane jako 

wartości poziomu szarości. Piksel o wartości 200 byłby całkiem ciemny; jeden z 40 byłby całkiem lekki. 

W przypadku macierzy obrazów w określonym czasie zapisane wartości są przekształcane w macierz 

nazywaną matrycą obrazu, która jest zasadniczo macierzą wartości w skali szarości reprezentującą 

obraz oglądany w tej chwili. Aby dać typową koncepcję prędkości, może się zdarzyć, że 50 pełnych 

klatek w kamerze będzie konwertowanych co sekundę, chociaż liczba ta może być wyższa, jeśli jest 

taka potrzeba. Jednak w niektórych aplikacjach - na przykład w niektórych grach wideo - liczba klatek 

na sekundę wynosząca sześć na sekundę okazała się wystarczająco szybka. Obrazy kolorowe składają 

się z trzech razy więcej niż opisano. Efektywnie, używając filtrów, można uzyskać oddzielne ramki 

obrazu w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim, które można traktować osobno ponownie 

wymieszać w razie potrzeby. Wiele komputerowych systemów wizyjnych nie zajmuje się kolorem (a 

niektóre radzą sobie z nim tylko trywialnie), a zatem ta funkcja nie zawsze jest wymagana. Jeśli jednak 

zrozumienie obrazu zależy od analizy wartości kolorów, można to zrobić w kategoriach: czerwony, 

zielony i niebieski składniki składowe. 



ANALIZA OBRAZU 

Po uzyskaniu matrycy obrazu, która jest reprezentatywna dla zewnętrznej sceny oglądanej przez 

kamerę, kolejnym etapem jest wymóg analizy obrazu. Celem jest przedstawienie podstawowego 

pojęcia, co się w nim znajduje. Analiza obrazu polega na próbie wydobycia znaczących informacji z 

dotychczas uzyskanych klatek obrazu, pamiętając, że teraz mamy cyfrowe / binarne wartości, którymi 

można sterować za pomocą komputera. Zadanie może być bardzo proste, takie jak czytanie tagu z 

kodem kreskowym, lub może być tak złożone, jak identyfikowanie osoby na podstawie jej twarzy. W 

tym miejscu przyjrzymy się kilku dość ogólnym narzędziom, które mogą (lub nie muszą) mieć 

zastosowanie do konkretnego problemu. Na tym etapie procesu staramy się uzyskać charakterystyczne 

informacje, które ostatecznie można uznać za część obrazu. Nasz punkt początkowy jest po prostu 

zbiorem liczb. Warto pamiętać, że możemy mieć do czynienia z tablicą 400 × 500 liczb, które 

przybywają (i muszą być rozpatrywane w całości) 50 razy na sekundę. Tak więc przy przeprowadzaniu 

takiej analizy można by szukać stosunkowo prostych, szybkich rozwiązań. Jeśli czas nie jest problemem, 

w sytuacji offline możliwe są oczywiście bardziej wyrafinowane techniki. Ponieważ ludzka kora 

wzrokowa jest bardzo dobra w radzeniu sobie z wizją, pomysły na jej działanie zostały uwzględnione w 

analizie obrazów. Jako przykład, rozważaliśmy sieci neuronowe w Części 4. Różne wersje tych mogą 

być szczególnie użyteczne w tym względzie - sieć N-krotka jest w stanie poradzić sobie z wymaganą 

szybkością przetwarzania 50 ramek na sekundę. Możliwe jednak, że rozważamy budowanie 

podstawowych obrazów z cyfrowej skali szarości, od których zaczynamy, używając pewnego rodzaju 

karykatury rysunkowej treści obrazu. Aby zbudować taki obraz, musimy najpierw wyodrębnić 

informacje o tym, gdzie linie i krawędzie znajdują się w naszej matrycy obrazowej, co ma odwrócić 

numeryczną reprezentację macierzy w bardziej graficzną, obrazkową wersję. 

WSTĘPNE PRZETWARZANIE 

Hałas może wpływać na obraz na wiele sposobów (szum jest niepożądanym sygnałem), szczególnie ze 

względu na zmiany natężenia światła w czasie. Tym, czego nie chcemy, jest marnowanie czasu na 

szukanie linii i krawędzi na obrazie, aby stwierdzić, że w ogóle nie są liniami, a jedynie zniekształceniami 

spowodowanymi zmieniającymi się wzorami światła - co ważne, będą się zmieniać w czasie, aby mogły 

być Odfiltrowane przez wstępne przetwarzanie wartości macierzy przed szukaniem krawędzi. 

Najprostszą formą filtrowania w jednej ramce jest przeorientowanie lokalne, gdzie wartość piksela jest 

zastępowana przez średnią wartość tego piksela i jego sąsiadów. To znacznie redukuje efekt szumu w 

ramce, chociaż ma tendencję do rozmycia, co w przeciwnym razie mogłoby być wyraźnymi 

krawędziami. Rozważ fragment matrycy obrazowej zawierający dziewięć elementów w skali szarości: 

 

W tym przypadku wartość 8 środkowego piksela zostaje zastąpiona średnią wszystkich dziewięciu 

pokazanych wartości - w tym przypadku wartością 6. Biorąc pod uwagę centralną wartość, ta sekcja 

macierzy stanie się: 

 

Jednak oprócz wartości krawędzi w ogólnej matrycy obrazu, procedura ta musiałaby być wykonana na 

całym obrazie, działając systematycznie. Może to być bardzo czasochłonne, a w krytycznych sytuacjach 



czasowych może być po prostu wykluczone. Inną formą wstępnego przetwarzania jest próba usunięcia 

tzw. szumu solno-pieprzowego, który oznacza dziwne zmiany w matrycy obrazu, które trwają tylko 

jedną lub dwie klatki, a następnie zniknęły - być może z powodu błędu konwersji lub krótki błysk 

światła. Zastosowana tutaj technika jest uśredniana. W tym przypadku ten sam piksel jest wyświetlany 

w oknie z kilkoma etapami czasowymi, w zasadzie czterema lub pięcioma wersjami tego samego 

piksela. Średnia wartość jest pobierana z tych różnych wersji tego samego piksela, więc wszelkie 

wartości pikseli zmieniające się jedynie z powodu hałasu solno-pieprzowego są uśredniane. Po raz 

kolejny może to znacznie zwiększyć wysiłek obliczeniowy, a tym samym czas potrzebny na 

przetworzenie obrazu, zwłaszcza jeśli wiele pikseli jest filtrowanych w ten sposób w wielu etapach 

czasowych. W przypadku uśredniania lokalnego i zespołowego najlepiej jest zatem rozważyć 

zastosowanie takich technik tylko wtedy, gdy wydają się one konieczne z uwagi na problematykę. 

SPEKTRUM OBRAZU 

To naprawdę zależy w dużym stopniu od tego, co robot mógłby szukać, co będzie dalej. Niemal na 

pewno robot musi skupić swoją uwagę na szczególnym spektrum możliwych obiektów na obrazie. Na 

przykład, jeśli robot szuka kulki, najlepiej jest skupić się na analizie obrazu w poszukiwaniu okrągłych 

obiektów o stosunkowo jednolitym rozkładzie w kształcie koła. Ale nawet jeśli istnieje tylko 

stosunkowo niewielka liczba potencjalnych obiektów do pokonania, ich kontury mogą być złożone. Na 

przykład, pojazd robota może potrzebować dostrzeżenia ludzi, innych pojazdów, drzew, znaków 

drogowych i tak dalej. Każdy z tych kształtów jest dość wyraźny, ale w zależności od odległości robota 

od obiektu rozmiary mogą być całkiem inne. 

ZNAJDOWANIE KRAWĘDZI 

Jako podejście ogólne, o ile nie szuka się tylko jednego konkretnego obiektu, po odfiltrowaniu 

jakiegokolwiek pozornego szumu, następnym krokiem jest wyszukanie dowolnych krawędzi lub linii w 

matrycy obrazu. Ostatecznie wykryte krawędzie mogą zostać połączone ze sobą, tworząc szorstki 

kontur (rodzaj karykatury) obiektu, który można porównać z widmem kształtu i możliwości obiektu, 

dzięki czemu można podjąć decyzję, co i gdzie obiekt jest. Oczywiście, inne informacje - takie jak 

prędkość ruchu lub kolor - mogą być wykorzystane, aby pomóc zawęzić poszukiwania. W tym miejscu 

przyjrzymy się pokrótce, jak znaleźć krawędzie obrazu, jeśli są one wymagane. Cechą idealnej krawędzi 

jest wyraźna zmiana wartości pikseli na bardzo krótkiej odległości. Jeśli obraz jest skanowany, szukamy 

dużej skokowej zmiany wartości z jednego piksela na drugi - jeśli to nastąpi, to prawdopodobnie jest 

to punkt na linii, która tworzy krawędź. Jednak dla dowolnego obrazu krawędź może pojawić się pod 

dowolnym kątem, w zależności od orientacji obiektu. Tak więc zmiana kroku musi być sprawdzana we 

wszystkich kierunkach. W tym celu możemy zastosować różnicowanie pikseli, które po prostu 

sprawdza duże zmiany w wielkości piksela z jednego piksela na drugi we wszystkich kierunkach. Istnieje 

kilka wersji zróżnicowania pikseli; Prosty wskaźnik pokazany jest tutaj na przykład w celach - zwany 

Operatorem Roberts Cross. Alternatywy mogą być znacznie bardziej złożone. Można go znaleźć w 

następujący sposób: 

 

A, B, C i D są wartościami czterech pikseli obok siebie w matrycy obrazu. Najpierw obliczamy (A - D) i 

wyrównujemy odpowiedź, następnie obliczamy (B - C) i wyrównujemy odpowiedź. Te dwa wyniki są 

sumowane i znaleziony pierwiastek kwadratowy z sumy. Duża ostateczna odpowiedź wskazuje, że 

punkt ten może stanowić część krawędzi; mała odpowiedź wskazuje, że jest mało prawdopodobne, 

aby być częścią krawędzi. Teoretycznie cały obraz musi zostać zeskanowany za każdym razem, aby 



wszystkie piksele zostały wzięte pod uwagę. W praktyce, gdy obiekt zostanie najpierw 

zidentyfikowany, mogą to być tylko piksele wokół miejsca oczekuje się, że obiekt będzie wymagał 

użycia na każdym skanie, chociaż zależy to od tego, jak szybko obiekt może się poruszać, w którym 

kierunku się porusza oraz od tego, czy robot prawdopodobnie będzie się poruszał na lub z obiekt (stąd 

czy obiekt staje się większy czy mniejszy). W określonym momencie, dla ramki obrazu, mamy teraz 

zestaw zróżnicowanych wartości. Następnie te wartości są progowane, aby zdecydować, czy są 

kandydatami wiodącymi, czy nie. Oznacza to, że każda wartość z urządzenia różnicowego jest 

porównywana z wcześniej wybraną wartością progową. Jeśli jest powyżej wartości, to zostaje 

zastąpione przez 1, co oznacza, że jest kandydatem do krawędzi, a jeśli jest poniżej wartości, to jest 

zastąpione przez 0, co oznacza, że nie jest kandydatem do krawędzi. Wartość progowa może dobrze 

zależeć od oświetlenia otoczenia i jasności w zderzeniu obiektów - kwadratowe, ostre obiekty w silnym 

świetle mogą mieć wyraźne krawędzie, podczas gdy squidgy, miękkie obiekty w rozmytym świetle 

mogą mieć niewyraźne krawędzie. Niemniej jednak ogólnie rzecz biorąc, im wyższa jest wartość 

progowa, tym mniej punktów końcowych kandydatów będzie; niska wartość progowa będzie 

oczywiście realizować wiele punktów brzegowych. Patrząc na mały przykładowy wynik z wyróżnika 

pikseli 

 

widzimy, że zastosowana do tego wartość progowa 100 dałaby binarny obraz wyjściowy: 

 

który pokazuje wyraźną linię ukośną 1s, przedstawiającą częściową krawędź obiektu, podczas gdy 

wartości progowe, odpowiednio, 9 lub 200, wytwarzały binarne obrazy wyjściowe: 

 

W najlepszym przypadku można powiedzieć, że obraz po lewej stronie (odnoszący się do wartości 

progowej 9) przedstawia bardzo grubą krawędź, podczas gdy w obrazie po prawej stronie (odnoszącym 

się do wartości progowej 200) krawędź całkowicie zniknęła. 

LINIE WYSZUKIWANIA 

Po uzyskaniu zbioru potencjalnych punktów brzegowych należy je połączyć w pewien sposób, aby 

zdecydować, na jakie obiekty są wyświetlane. Do tego momentu procedury przechwytywania i 

przetwarzania obrazu były stosunkowo proste. Po uzyskaniu wyraźnych linii może to być bezpośredni 

proces, w którym można zdecydować, czy to obiekt A, czy B znajduje się przed robotem i gdzie 

dokładnie znajduje się obiekt. Pod wieloma względami dokładne znalezienie linii jest najtrudniejszą, 

ale ważną częścią wizualnego portfolio robota. To, co powinno znajdować się w widoku robota, może 



być głównym czynnikiem w tym momencie analizy. Podejścia omawiane tutaj mają jedynie na celu 

przedstawienie ogólnych idei stojących za znalezieniem linii; rzeczywiste podejście będzie w dużej 

mierze zależeć od sytuacji i spektrum oczekiwanych obiektów. Jeśli obiekt ogólnie wejdzie, ostatecznie 

zostanie uznany za coś w rodzaju obiektu w pamięci (np. Jest to człowiek, drzewo lub pojazd) lub po 

prostu zostanie zignorowany jako fałszywy. Nauka rozpoznawania zupełnie nowych obiektów jest 

niezwykle interesującym zadaniem, ale znacznie wykracza poza zakres prostych narzędzi, które tutaj 

rozważamy. 

DOPASOWYWANIE WZORCÓW 

Bank szablonów kształtu linii i obiektów (maska) może być przechowywany w pamięci (na przykład 

kółko o wartości 1s reprezentujące piłkę). Szablon można następnie przepuścić przez ramkę obrazu, 

aby sprawdzić, czy pasuje on do dowolnego widocznego kształtu. Dopasowanie następuje, gdy liczba 

1 w ramce jest zgodna z liczbą w szablonie - rzeczywista liczba wybrana jako niezbędna do uznania za 

dobre dopasowanie zależy od rozmiaru szablonu i całkowitej liczby zawartych w nim 1-ek. Takie 

podejście może być niezwykle czasochłonne, nawet po prostu przekazanie jednego szablonu na jedną 

ramkę całego obrazu, szczególnie jeśli musi to być zrobione za każdym razem, gdy przybywa nowa 

ramka, co może również dotyczyć ruchomego obiektu. Jeśli konieczne jest oddzielne przetestowanie 

kilku szablonów, czas potrzebny na uruchomienie może być rakieta, co może ograniczyć jego użycie, 

jeśli robot musi się poruszać i podejmować decyzje w czasie rzeczywistym w obecności wielu 

możliwych obiektów - chyba że duże ilości mocy obliczeniowej mogą sobie poradzić to. Przedstawia 

również problem, jeśli robot porusza się w stosunku do obiektu w widoku, ponieważ widoczny rozmiar 

i kształt przedmiotu może się zmieniać w stosunkowo krótkim czasie, wymagając uniwersalnego, 

adaptacyjnego szablonu. Jednakże, gdy obiekt zostanie początkowo wykryty, możliwe jest, od ramki 

do klatki, z upływem czasu, jedynie sprawdzenie obszaru w obrazie, gdzie obiekt jest z grubsza 

oczekiwany - w rzeczywistości może to również uwzględniać zmiany w rozmiarze i kształtować w dużym 

stopniu. W ten sposób kilka obiektów w widoku może być śledzonych w czasie, więc tak naprawdę 

staje się przypadkiem stosowania tła wcześniejszą wiedzę na temat zadania, niż po prostu sprawdzenie 

każdej klatki na nowo. Technika może zatem również umożliwić ruch kierunkowy robota i 

prawdopodobny ruch kierunkowy obiektu, w oparciu o wiedzę o obiekcie i jego prawdopodobnym 

wzorze ruchu. Możliwe, że zamiast szablonowego kształtu obiektu, rozpatrywany jest po prostu 

konkretny łuk lub obszar konturu. Proces ten jest następnie określany jako dopasowanie modelu lub 

dopasowanie do wzorca. Działa dopasowując kilka krawędzi do różnych modeli, dzięki czemu można 

uzyskać ogólny obraz obiektu. Ta procedura jest przydatna, gdy brakuje informacji o rozmiarze lub 

wyrównaniu obiektu w ramce obrazu. 

ŚLEDZENIE PUNKTÓW 

Jak sama nazwa wskazuje, metoda śledzenia punktów jest niezwykle prosta; w zasadzie każda 

wcześniejsza wiedza na temat obiektu jest w dużej mierze ignorowana. Po prostu ramka obrazu jest 

skanowana w sposób zdyscyplinowany, a gdy napotkamy 1, sprawdzane są wszystkie sąsiednie (nie 

skanowane wcześniej) piksele. W przypadku wykrycia kolejnych 1 lub 1, są one łączone razem z 

oryginałem, a lokalny obszar wokół każdego z nowych 1 jest sprawdzany. Ten proces powtarza się, 

dopóki nie zostaną znalezione żadne kolejne 1 - wyszukiwanie następnie przechodzi do innego regionu 

obrazu. Ta procedura ma wiele zalet. Na przykład, linie nie muszą mieć konkretnej grubości, która w 

związku z oświetleniem i cieniami jest niezmiennie w rzeczywistości - szerokość jednego piksela 

idealnie proste linie 1 na obrazie są rzeczywiście rzadkością. Linie również nie muszą mieć określonego 

kształtu - prostego lub okrągłego - co może być szczególnie przydatne, jeśli nie jesteśmy pewni, z 

jakiego kąta robot może zbliżyć się do oglądanego obiektu. W praktycznej sytuacji skanowania, z 

powodu niedoskonałych linii, mogą występować pewne nieparzyste piksele. Może się to zdarzyć, gdy 



początkowo odkryte zostaną dwie lub trzy oddzielne linie - linie te można łączyć ze sobą, łącząc je. 

Jednakże może zająć dalsze analizy, aby zdecydować, czy są one w rzeczywistości liniami należącymi 

do konturów różnych obiektów. W związku z tym różne możliwe wyniki mogą wymagać 

przechowywania, dopóki nie pojawią się dalsze szczegóły. Może się również zdarzyć, że w ramach 

procedury, gdy napotkany zostanie 1, zamiast sprawdzać bezpośrednio sąsiednie piksele, można 

przeprowadzić wyszukiwanie dwu- lub nawet trzypikselowe - chociaż wyraźnie mogą istnieć 

ograniczenia czasowe z tym. Problem rozwiązania luki w przeciwieństwie do potencjalnych oddzielnych 

obiektów wciąż jednak musi zostać rozwiązany. Podczas skanowania obrazu można spotkać 

nieparzyste 1, które albo nie łączą się w ogóle z żadną inną linią 1 albo tylko łączą się z niewielką liczbą 

lokalnych 1 w nieoczekiwany sposób. Najprostszym sposobem radzenia sobie z takimi przypadkami 

jest uznanie ich za hałas, który należy zignorować. Może się zdarzyć, że niewielka grupa 1-ciu faktycznie 

wskazuje na obecność małego i / lub odległego obiektu w linii widzenia. Najlepiej byłoby to zignorować, 

nawet jeśli nie jest to, ściśle rzecz biorąc, hałas - po prostu dlatego, że obiekt nie jest związany z 

zadaniem robota w ręce lub nie musi być rozpatrywany bezpośrednio. Jednakże, gdy grupa 1 jest 

zlokalizowana w pobliżu wcześniej wykrytej linii, może to wskazywać, że linia musi być dłuższa. 

Zarówno heurystyki, jak i (w jakiejś formie) statystyki, w szczególności dotyczące prognozowania i 

porównania z bazą wiedzy, muszą być wykorzystywane jako część dobrego systemu wizyjnego. 

WARIACJE PROGOWE 

Jedną z możliwości, gdy brakuje jednego 1 lub istnieje mała, niepołączona grupa 1s, jest zmiana 

wartości progowej określonych pikseli. W przypadku brakujących 1, nieznaczne obniżenie progu może 

spowodować pojawienie się tych 1s, natomiast w przypadku nieoczekiwanych 1s, nieznacznie 

zwiększając wartość progową, te 1 mogą znikać - w obu przypadkach dałoby to więcej informacji o 

naturze pikseli w ciekawe miejsca. Ta sama procedura zmiany progu może być również podjęta w 

regionie bezpośrednio wokół pikseli uwagi. Taka analiza może albo potwierdzić, że każda 1s 

potencjalnie łączy się z wcześniej odkrytą linią, albo odwrotnie, że linia może nie jest tak długa, jak 

wcześniej sądzono. Warto pamiętać, że pierwotny wybór wartości progowej jest dość doraźny, ale 

niezwykle krytyczny, a niewielkie zmiany w wartości progowej mogą poważnie zmienić charakter 

ujawnionego obrazu. 

ANALIZA SEGMENTÓW 

Podejście do analizy segmentów jest na wiele sposobów przeciwne do wykrywania krawędzi, niż do 

szukania różnic pomiędzy pikselami, celem jest szukanie podobieństw. Umiejscowiony segment lub 

obszar obrazu może być wtedy ograniczony krawędzią, co można potwierdzić, jeśli jest to pożądane, 

za pomocą właśnie omówionych technik. Chociaż wartość szarości (prawdopodobnie brak progów) 

pikseli jest jednym z czynników w kształtowaniu poza segmentem, inne aspekty, takie jak kolor, mogą 

również pomóc w sfinalizowaniu analizy. Segment może wówczas oznaczać określony obszar obrazu, 

który odnosi się bezpośrednio do obiektu, takiego jak osoba, pojazd lub budynek. Segment może mieć 

dobrze zdefiniowany kształt i rozmiar, który jest zdefiniowany przez rodzaj i charakter danego obiektu. 

Charakterystyki i prawdopodobne wykonanie tego segmentu można następnie powiązać bezpośrednio 

z właściwościami obiektu. W związku z tym, jeśli jest to budynek, prawdopodobnie nie będzie się 

przesuwać z jednej ramki obrazu na drugą, podczas gdy jeśli jest to pojazd, może poruszać się z 

określoną prędkością, która może być związana z tym pojazdem w określonych warunkach. Dużą zaletą 

analizy regionu jest to, że po zidentyfikowaniu określonego regionu jest stosunkowo proste (a zatem 

szybkie) zlokalizowanie tego samego regionu w kolejnych ramkach obrazu. Możliwe jest również 

zbadanie jego relacji z innymi regionami, a co za tym idzie, przewidywanie przyszłych scenariuszy - 

można wtedy porównać ramki obrazów z ich przewidywane, a raczej oczekiwane zachowanie. 



FORMOWANIE SEGMENTÓW 

Segmenty mogą być tworzone na obrazku poprzez podział lub wzrost. Podczas dzielenia obraz jest 

najpierw dzielony na obszary o podobnych wartościach pikseli - można to osiągnąć poprzez pasmo 

wartości szarości w zakresach takich jak 0-50, 50-100 itd., A następnie zbadać, gdzie znajdują się 

obszary pikseli w obrębie pewien zespół. Każdy utworzony w ten sposób region może być następnie 

podzielony na mniejsze obszary na tej samej podstawie, po ściślejszych pasmach, aż do utworzenia 

segmentów wykazujących niewielką zmienność wartości w skali szarości. Być może niektóre z tych 

mniejszych segmentów są ze sobą połączone - podobnie jak cegły Lego w poniższej analizie. W 

metodzie uprawy segmentów stosuje się podejście odwrotne, ponieważ zaczynają się ciasne granice 

wartości pikseli i z tych bardzo małych segmentów atomowych powstają. Każdy z nich może składać 

się z małej garstki pikseli. Proces trwa dalej, wybierając jeden segment atomowy i badając sąsiednie 

segmenty. W przypadku, gdy następny segment jest podobny lub jest połączony za pomocą 

wcześniejszych informacji - ewentualnie części składowych całego obiektu - segmenty te można łączyć. 

Sąsiednie segmenty do połączonego obszaru są następnie badane i może nastąpić dalsze scalanie. To 

trwa, tworząc ostateczny obiekt. Zarówno w przypadku dzielenia segmentów, jak i segmentowania, 

heurystyki są szeroko stosowane, aby dyktować rozmiar użytych pasm, minimalne grupowanie pikseli 

dla segmentów atomowych, segmenty oczekiwane w celu utworzenia ogólnego obiektu (który sam 

może następnie być dużym segmentem) i tak dalej. . 

KOLOR 

Można użyć koloru, aby wykryć krawędzie i segmenty, a także pomóc w identyfikacji obiektów. Jednak 

w przypadku sztucznej inteligencji rzadko jest to główna linia ataku. Zamiast tego dodaje jeszcze jedną 

informację pomagającą w zrozumieniu obrazu. W przypadku ludzkiego oka wydaje się, że aby 

zinterpretować kolor, ludzki mózg łączy trzy sygnały koloru (czerwony, niebieski i zielony) w mieszaną 

całość. Kamera kolorowa wskazuje sygnały odnoszące się do ilości czerwonego, niebieskiego i 

zielonego obrazu - każdy piksel jest przedstawiony przez trzy oddzielne wartości. Jeśli jest to 

wymagane, ogólną wartość koloru dla każdego piksela można uzyskać, łącząc (sumując) trzy terminy 

za pomocą prostego równania barw. Wynika z tego, że cała opisana dotąd analiza obrazu dla czerni i 

bieli Obrazy można wykonywać trzykrotnie dla wartości czerwonych, zielonych i niebieskich i / lub dla 

ogólnych wartości kolorów. Szczególnie użyteczne jest użycie koloru w celu wskazania jednolitych 

obszarów w kategoriach segmentacji, która została właśnie opisana. Analiza obrazu może być 

następnie wspomagana przez użycie koloru do identyfikacji obiektów, chociaż w praktyce jest to 

ograniczone. Jeśli atakujesz cię czołgiem, decyzja, czy jest on różowy czy morelowy, nie jest tak ważna, 

jak decyzja, czy jest to czołg. 

ZROZUMIENIE OBRAZU 

Zrozumienie obrazu jest prawdopodobnie najbardziej złożonym aspektem wizualnego wprowadzania 

sygnałów czuciowych. Rzeczywiście, zwykle informacje wizualne łączone są z innymi danymi 

zmysłowymi, na które wkrótce się zwrócimy, aby uzyskać ogólne zrozumienie tego, co jest oglądane. 

Jak już wskazano, kolor może czasem pomóc w całym procesie, podobnie jak wiedza heurystyczna (tj. 

To, czego oczekujemy); głównym problemem jest próba zrozumienia przedmiotu. Wiele wysiłku 

obliczeniowego można wykorzystać tylko do tego zadania - w istocie tak jest w przypadku ludzkiej 

inteligencji. Warto tutaj zaznaczyć, że wiele książek zostało napisanych tylko na ten temat. Intencją jest 

tutaj jedynie krótkie spojrzenie na to, co się w nim znajduje. Jeśli potencjalne scenariusze są dość 

dobrze znane, może to być po prostu kwestia wyboru, która z nielicznych potencjalnych obiektów jest 

oglądana. Celem w tym przypadku jest porównanie obrazu w jego obecnym stanie z niewielką liczbą 

możliwości i sprawdzenie, który z nich najlepiej pasuje. Może być tak, że konkretne informacje o 



prawdopodobnych obiektach mogą być użyte do prostego porównania - na przykład określony kształt 

lub rozmiar. Jeśli jednak konieczne jest bardziej ogólne zrozumienie, musimy wyglądać nieco głębiej. 

BRYŁA ŚWIATA 

Do tej pory uzyskaliśmy obraz pod względem linii - rodzaj karykatury. Wszystkie rodzaje profili 

kształtów można następnie zbudować z tych linii, a rzeczywiste cechy będą najprawdopodobniej 

zależne od oglądanego potencjalnego scenariusza. Jednym z najprostszych podejść w ogólności jest 

założenie, że wszystkie linie muszą być proste (bez zakrętów), a oglądany świat składa się jedynie z 

obiektów w kształcie bloków - rodzaju widoku Toytown na świecie. Jeśli istnieją linie na obrazie, aby 

stać się częścią obiektu, muszą łączyć się z innymi liniami. Pierwszym zadaniem jest więc odłożenie linii, 

które nie łączą się i koncentrują się na liniach, które łączą się ze sobą, tworząc stałe obiekty. Następna 

decyzja dotyczy tego, które linie są liniami granicznymi - określającymi obiekt - i które są liniami 

wewnętrznymi wypukłe (wystające) lub wklęsłe (przechylające się) cechy obiektu. Takie decyzje mogą 

być podejmowane dla wszystkich linii w widoku z kolei i powstanie wiele obiektów w kształcie bloków. 

Następnie należy podjąć dalsze decyzje, czy jeden obiekt spoczywa na innym obiekcie, czy rzuca cień 

na inny obiekt itd.,tj. dając pojęcie relacji między jednym obiektem a drugim. 

RUCH 

Często zdarza się, że system sztucznej inteligencji / kamery jest podłączony do poruszającego się 

pojazdu, ewentualnie do robota, lub że niektóre z obiektów będą poruszać się w innym kierunku i / lub 

z inną prędkością. W większości przypadków obiekt w widoku porusza się w obrazie, w stosunku do 

systemu sztucznej inteligencji. Po wybraniu obiektu można go podzielić na kolejne obrazy, które 

pojawiają się później i są śledzone z obrazu na obraz pod względem czasu. W pewnym sensie ułatwia 

to późniejszą analizę obrazu, ponieważ obiekt można szukać w pobliżu miejsca, w którym pojawił się 

na poprzednich obrazach, biorąc pod uwagę dowolny kierunek lub wzór ruchu. Ma to tę dodatkową 

zaletę, że nawet jeśli konkretny obraz jest mocno dotknięty światłem lub obiekt jest zasłonięty / ukryty, 

rzeczywisty kształt i tożsamość obiektu będą już znane - nie musi to być traktowane jako nieznany 

obiekt. Wykrywanie ruchu nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. To, czego wymaga, to 

znalezienie odpowiednich punktów, regionów, a nawet pikseli z jednej ramki obrazu na drugą. 

Identyfikacja, a następnie segmentacja obiektu sprawia, że proces ten jest o wiele łatwiejszy. 

TRIANGULACJA 

Można również zastosować kamery, aby uzyskać odpowiednio dokładne pojęcie odległości od obiektu. 

Można to zrobić po prostu za pomocą stereoskopowego widzenia za pomocą dwóch sąsiednich kamer, 

jak byłoby to w przypadku, gdyby były ustawione raczej jak oczy w głowie. Jeśli obie kamery oglądają 

ten sam obiekt, a kąt pomiędzy każdą kamerą a obiektem można zmierzyć lub obliczyć - co można 

łatwo stwierdzić na podstawie położenia obiektu na dwóch obrazach - wtedy odległość do obiektu 

może być obliczone przez regułę sinusoidalną, która ma zastosowanie do trójkątów. To jest określane 

jako triangulacja. Jedyną inną potrzebną informacją przed dokładnym obliczeniem odległości do 

obiektu jest odległość między kamerami, która zwykle byłaby dokładnie znana. Tam, gdzie są używane 

dwie kamery, tak jak to opisano, jest to określane jako pasywna triangulacja. Głównym problemem 

związanym z tą techniką jest ustalenie dokładnej pozycji określonego punktu na obiekcie, który pojawia 

się osobno na dwóch obrazach z kamery, co musi zostać dokładnie znalezione. Jest to nazywane 

problemem korespondencji. Problem z korespondencją istnieje, ponieważ musimy dopasować 

określony punkt obrazu obiektu z jednej kamery do tego samego punktu na obrazie obiektu w drugiej 

kamerze. Jest to trudne, ponieważ nie można zagwarantować, że piksele o określonej skali szarości na 

jednym obrazie odpowiadają pikselom o tej samej wartości skali szarości na drugim obrazie. Problem 

często się pogarsza ze względu na różnicę natężenia światła między dwiema kamerami. 



AKTYWNA TRINAGULACJA 

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu z korespondencją jest zastąpienie jednej kamery 

aktywnym źródłem, takim jak projektor laserowy. Plamka lasera jest następnie rzutowana na obiekt, a 

pozostałą kamerę można wykorzystać do wyraźnego wybrania tego miejsca na obrazie. Metodę 

triangulacji można następnie wykorzystać w podobny sposób, aby obliczyć odległość do obiektu. Znana 

odległość między laserem a kamerą jest bardzo mała (ułamek stopy) w stosunku do odległości od 

obiektu (wiele stóp). 

LASERY 

Lasery mogą być również używane samodzielnie (bez kamer) w celu dokładnego znalezienia odległości 

od obiektu. W takim przypadku system emituje krótki błysk światła i mierzy czas potrzebny na odbicie 

światła od obiektu i powrót. Ponieważ znana jest prędkość światła, wystarczy podzielić całkowity czas 

przerwy w tył na pół odległość do obiektu. Inne aspekty powracającego kształtu fali (takie jak faza) 

mogą być również wykorzystane zarówno w celu uproszczenia procesu pomiaru, jak i wskazania ilości 

światła pochłoniętego przez obiekt. Często zdarza się, że laserem można szybko skanować ścieżkę, aby 

uzyskać wskazanie odległości od obiektów na pierwszym planie - rodzaj lasera. Laser ma bardzo wąską 

szerokość wiązki, a zatem można uzyskać całkiem dokładne wskazanie odległości do obiektów 

pierwszoplanowych, nawet pomagając określić, jakie przedmioty znajdują się w ich obrazie laserowym. 

Ten rodzaj systemu jest szczególnie przydatny w przypadku większych pojazdów mobilnych 

poruszających się na zewnątrz. 

SONAR 

Dla lepszego wskazania odległości od obiektów, szczególnie w budynkach, często lepszym 

rozwiązaniem jest sonar (ultradźwięki). Rzeczywiście, jest to technika stosowana przez nietoperze w 

celu uzyskania dokładnego obrazu odległości. Ponadto sensory sonarowe są stosunkowo tanie, 

wytrzymałe i małe, a więc idealnie nadają się do robotów opartych na sztucznej inteligencji. 

Ultradźwięki poruszają się również ze znacznie mniejszą prędkością niż światło, co oznacza, że znacznie 

łatwiej jest uzyskać dokładny pomiar odległości. Z drugiej jednak strony szerokość wiązki jest dość 

szeroka. Sonar nie jest zatem tak dobry w rozróżnianiu obiektów, ale jest bardzo dobry w wskazywaniu, 

czy jest tam jakiś obiekt, czy nie. Ultradźwięki można używać do obiektów znajdujących się w odległości 

do 50 stóp, ale działa to lepiej najwyżej na kilka stóp. Procedura wymaga przesłania kilku impulsów z 

dźwiękiem o wysokiej częstotliwości (zwykle około dwa razy wyższej od częstotliwości, którą ludzkie 

ucho może rozpoznać, czyli 20 kHz, więc można użyć wartości 40 kHz), a także obliczenia czas potrzebny 

na wyjście i powrót sygnału. Ponieważ prędkość dźwięku jest dobrze znana, odległość do obiektu 

można dokładnie określić, dzieląc całkowity czas w połowie. Jeśli sygnał nie powraca, wówczas nie 

uznaje się obecności obiektu - w niektórych przypadkach należy jednak zachować ostrożność, 

ponieważ sygnał może czasami odbić obiekt pod dziwnym kątem lub nawet zostać zaabsorbowany 

przez obiekt pewien stopień. Po stronie negatywnej sygnał może zostać zakłócony przez inne dźwięki 

o wyższej częstotliwości, takie jak dźwięczące klawisze! Mimo to jest stosunkowo łatwo obsługiwać 

takie czujniki i trudno je złamać! Zazwyczaj są one kupowane w parach (czasami zapakowane razem) z 

jednym elementem przekazującym sygnał i drugim elementem odbierającym sygnał odbitym. 

RADAR 

Pomiar odległości elektromagnetycznej wykorzystuje sygnały radiowe. Nazywa się to radarem. 

Podstawowa zasada jest taka sama jak ta opisana dla lasera i sonaru - sygnał radiowy jest 

transmitowany i jeśli obecny jest obiekt, sygnał jest odbijany z powrotem. Odległość do obiektu można 

następnie obliczyć, dzieląc całkowity czas w przód i tył na pół. Radar jest szczególnie dobry w 



wykrywaniu odległości od silnie odbijających przedmiotów metalowych i nie jest tak dobry (ale w 

żadnym wypadku nie wchodzi w rachubę) w przypadku obiektów niemetalicznych na krótkich 

dystansach. Niestety wiele obiektów dobrze pochłania sygnały radiowe, co oznacza, że wymagana jest 

wysoka moc, aby zwiększyć siłę sygnału. Ponadto zazwyczaj wymagana jest dość duża antena, aby 

ustawić sygnał na wąską szerokość wiązki. Po stronie pozytywnej, po uruchomieniu sygnał nie jest tak 

łatwo zakłócany. Chociaż radar nie był stosowany w systemach robotycznych opartych na sztucznej 

inteligencji w dużym stopniu w przeszłości, niektóre mniejsze, niezawodne jednostki są teraz dostępne 

stosunkowo tanie, co czyni je realną alternatywą dla niektórych konkretnych zastosowań. 

CZUJNIKI MAGNETYCZNE 

Zamiast wskazywać odległość do obiektu, czujniki magnetyczne, takie jak kontaktrony, mogą być 

używane do wykrywania obiektów znajdujących się w pobliżu. Przełącznik składa się z dwóch styków 

magnetycznych w małej rurce. Gdy pole magnetyczne jest w pobliżu (prawdopodobnie z powodu 

obecności magnesu) styki zamykają się razem, tym samym kończąc obwód elektryczny. Chociaż 

pojedyncze przełączniki mogą być używane w prosty sposób do wykrywania obecności lub 

nieobecności obiektu, bardziej typowo obiekt ma magnes lub jego część. Gdy obiekt przesuwa się za 

kilkoma przełącznikami, przełączniki zamykają się i otwierają po kolei, dając wyobrażenie o prędkości 

obiektu podczas jego przechodzenia. Ta technika może być wykorzystywana do różnych celów. 

MIKRO PRZEŁĄCZNIK 

Istnieje wiele narzędzi, za pomocą których można wykryć, że coś innego znajduje się w pobliżu. Być 

może najprostszym z nich jest mechaniczny przełącznik, który działa, gdy wchodzi w kontakt z 

obiektem. Takie przełączniki są stosunkowo tanie, generalnie niezawodne, proste w układaniu i 

pasywne, w przeciwieństwie do wiązki laserowej, a nawet sonaru, nie zdradzają obecności robota. Jest 

to pozytywny punkt dla systemów wojskowych w szczególności. Takie przełączniki mogą być 

umieszczone na różnych częściach robota, które mogą wejść w kontakt z innymi obiektami. Po 

naciśnięciu przełącznika można podjąć prostą decyzję. Takie przełączniki są bardzo przydatne jako 

funkcja bezpieczeństwa dla robotów fabrycznych. Przełączniki są połączone ze zderzakami robota tak, 

że gdy zderzak wejdzie w kontakt z obiektem, może człowiek, decyzja taka jak "stop przenoszenie 

"może być natychmiast wykonane. W przypadku niektórych typów maszyn wojskowych, decyzja może 

być samoczynna wybuchu, gdy przełącznik jest obsługiwany - na przykład kopalnia. 

CZUJNIKI ZBLIŻENIA 

Jednym z problemów związanych z mikroprzełącznikami jest fakt, że rzeczywisty kontakt z obiektem 

musi być wykonany, aby przełącznik działał, a tym samym do podjęcia decyzji. Zaletą tego jest to, że 

działa z dowolnym obiektem - obiekt, który ma zostać wykryty, nie musi być w żaden sposób 

modyfikowany. Przełączniki magnetyczne są alternatywą dla bliskiego pomiaru, ale ta technika 

wymaga umieszczenia magnesów w wykrywanych obiektach lub na nich. Ten sam problem dotyczy 

innych metod, które można stosować do pomiarów bliskich, takich jak metody indukcyjne lub 

pojemnościowe. Na przykład w technice pojemnościowej jedna płytka kondensatora musi być 

umieszczona na robocie, a druga na konkretnym przedmiocie - pojemność elektryczna między płytami 

zmienia się w zależności od ich odległości. Gdy obiekt zbliża się do robota, oznacza to zmierzona 

pojemność. Co ważne, robot i obiekt nie muszą się dotykać. 

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE 

Być może obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod wykrywania zbliżeniowego jest technika 

wykorzystująca urządzenie do identyfikacji radiowej, powszechnie zwane RFID. Opiera się na 



wzajemnej indukcji między dwiema cewkami drutu - jedną w RFID i jedną w nadajniku stymulującym. 

Sam RFID może mieć postać karty inteligentnej lub małej rurki, którą można wszczepić do obiektu - 

biologicznego lub technologicznego. Nadajnik stymulujący ma podłączoną do niego energię 

elektryczną. Gdy RFID znajduje się w bliskim sąsiedztwie, prąd elektryczny jest indukowany w cewce w 

RFID za pomocą sygnału o częstotliwości radiowej. Ta moc jest używana jedynie do przesyłania 

uprzednio zaprogramowanego kodu identyfikującego z powrotem do oryginalnego nadajnika 

stymulującego, który może być podłączony do komputera. W ten sposób komputer jest świadomy, 

kiedy w pobliżu znajduje się konkretny obiekt z danym RFID. Jest to podstawa do identyfikacji 

znaczników używanych w wielu zwierzętach domowych (paszportach zwierząt domowych), dla których 

nadajnik i RFID muszą znajdować się w odległości kilku cali, aby zapewnić wystarczającą moc do 

przesłania. RFID może być wielkości ziarna ryżu, aby to działało dobrze. Nadajniki mogą być również 

rozmieszczone w całym budynku (np. W futrynach drzwi), tak, że gdy podmioty przenoszące RFID 

poruszają się wokół (skomputeryzowanego) budynku, komputer otrzymuje informację o tym, gdzie 

podmiot jest w każdej chwili, a zatem może odpowiednio reagować. Ta technika może być stosowana 

do budowania bezpieczeństwa, otwierania i zamykania drzwi w zależności od prześwitu osoby lub 

przedmiotu. W takim przypadku RFID musi być znacznie większy, zwykle o cal długości lub w postaci 

karty inteligentnej. Możliwe, że jest używany do wskazywania obiektów przechodzących przez 

określony punkt - w celu wywołania alarmu, jeśli przedmiot zostanie skradziony ze sklepu. Ale 

najbardziej ekscytujące jest wykorzystanie "inteligentnych" budynków, w których komputer obsługuje 

infrastrukturę budynku w zależności od informacji RFID - ewentualnie otwierając drzwi, włączając 

światła, a nawet komunikując się z osobami, w zależności od tego, gdzie się znajdują, w którą stronę 

zmierzają, itd. 

DOTYK 

Technologia jest szybko opracowywana, aby tworzyć (ludzkie) ręce dla robotów lub jako zastępcze ręce 

dla ludzkich osób po amputacji. Konstrukcja mechaniczna takich rąk jest oczywiście ważna, wraz z ich 

chwytającymi zdolnościami, ale również jest to sensoryczne sprzężenie zwrotne, które można uzyskać. 

Mikroprzełączniki w palcach są prawdopodobnie najłatwiejszą metodą, po prostu wykrywając, czy 

obiekt jest dotykany. Możliwe jest ustawienie małej siatki mikroprzełączników w podkładce, aby 

uzyskać informację o kształcie dotkniętego obiektu - lub przynajmniej o tym, jak dany obiekt jest 

dotykany - w zależności od tego, który z przełączników jest obsługiwany. I odwrotnie, zamiast używania 

prostego przełącznika włączania / wyłączania, całkiem możliwe jest, za pośrednictwem czujnika siły, 

uzyskanie wskazania, jak dużą siłę przykłada palec podczas dotykania przedmiotu. Może to być bardzo 

przydatne przy wskazywaniu, ile siły jest konieczne, jeśli ręka robota musi utrzymać uchwyt. Inne 

techniki mogą być stosowane do wskazania poślizgu, a zatem może być konieczne zastosowanie 

większej siły, aby obiekt nie został upuszczony. Jedna z metod obejmuje rodzaj wałka w palcu - gdy 

przedmiot się ślizga, a rolka obraca się. W innym podejściu stosuje się mały mikrofon - poślizg 

przedmiotu powoduje, że sygnał dźwiękowy jest przekazywany, a stopień głośności wskazuje na 

wielkość poślizgu. 

MATERIAŁ DLA DOTYKANIA 

W przypadku konkretnego zastosowania może się zdarzyć, że materiał wchodzący w kontakt z 

przedmiotem nie ma natychmiastowego znaczenia - może to dotyczyć tylko prostego przełącznika. 

Jednak w przypadku ogólnego wrażenia dotykowego typ zastosowanego materiału jest krytyczny. Na 

przykład zwykle musi być bardzo wrażliwy i szybko reagować, ale musi być solidny i radzić sobie z 

różnymi temperaturami. Kauczuk przewodzący jest jednym z rodzajów materiałów, który jest dość 

wszechstronny, ale ten obszar jest zdecydowanie jednym z obszarów, w którym stałe badania mają 

kluczowe znaczenie. 



WYKRYCIE SIŁY 

Możliwe jest również uzyskanie pośredniej koncepcji siły przykładanej do przedmiotu przez pomiar 

wpływu siły na ramię lub nadgarstek. Najbardziej powszechnym środkiem takiego pomiaru jest użycie 

miernika tensometrycznego. Tensometr to wyjątkowo niezawodne, solidne i stosunkowo tanie 

urządzenie, które jest dość łatwe do połączenia i działają. Daje informacje o trzech siłach obrotowych, 

jakie można zastosować - pitch, roll i odchylenie. Tensometr jest w istocie długością zwiniętego drutu 

oporowego. Ponieważ jego długość zmienia się z powodu przyłożonej siły, więc można zmierzyć 

bezpośrednio opór, który jest proporcjonalny do zmiany długości. Chociaż wskaźnik jest bardzo czuły, 

niestety wpływ na niego mają nawet niewielkie zmiany temperatury. 

CZUJNIKI OPTYCZNE 

Czujniki optyczne mają tendencję do wykorzystywania do pomiaru odległości przemieszczanej przez 

takie rzeczy, jak połączenia robota lub koła. Główną zasadą jest to, że koder optyczny - zestaw 

alternatywnych przezroczystych i nieprzejrzystych pasków - wykorzystuje światło wykrywane przez 

fototranzystor. System generuje serię impulsów, gdy enkoder optyczny, który jest bezpośrednio 

podłączony do ramienia robota, porusza się pomiędzy źródłem światła i fototranzystorem, dając w ten 

sposób wskazanie ruchu robota. Koder optyczny może być liniowy (zasadniczo płaski) lub kątowy 

(dysk). Ten sam rodzaj obwodu może być stosowany do wykrywania bliskości, w którym to przypadku 

wykrywa, kiedy obiekt wchodzi lub wychodzi z wiązki światła. Źródło światła podczerwonego i 

fototranzystor można zakupić w jednym pakiecie, z fototranzystorem po jednej stronie gniazda i 

źródłem światła podczerwonego po drugiej stronie. Nazywa się to przerywaczem optycznym. 

CZUJKI PODCZERWIENI 

Detektory podczerwieni są wyjątkowo mocnymi urządzeniami wykrywającymi; wykrywają 

promieniowanie podczerwone. Podczerwień jest zasadniczo wskaźnikiem ciepła przekazywanego 

przez ciało. Detektor podczerwieni zazwyczaj składa się z fototranzystora lub fotodiody, przy czym na 

elektryczne właściwości urządzenia wpływa bezpośrednio intensywność mierzonego sygnału 

podczerwieni. Są one na ogół stosunkowo tanie i dość solidne. Ponieważ urządzenie mierzy sygnały 

podczerwone, jest szczególnie użyteczne w nocy, a zatem ma bezpośrednie zastosowania militarne. 

Rzeczywiście, w jasnym świetle słonecznym lub pod wysokim wewnętrznym oświetleniem takie 

czujniki nie działają szczególnie dobrze. W przypadku robot AI są one bardzo przydatne jako dodatkowy 

czujnik do wykrywania ciepła ciała. Można je również stosować w podobny sposób do czujników 

sonarowych, odbijając sygnał podczerwieni od obiektu w celu wykrycia obecności (i odległości) od 

obiektu. Jednak w środowisku laboratoryjnym natężenie światła może powodować znaczne problemy, 

nawet w stopniu, w którym czujnik jest prawie bezużyteczny. 

WYKRYWANIE AUDIO 

Wcześniej dyskutowaliśmy o możliwości systemu AI komunikującego się z człowiekiem w takim 

stopniu, że człowiek nie może odróżnić systemu od człowieka - to było podstawą dyskusji Turinga Test 

w Części 3. Ale to było oparte na koncepcji wejście klawiatury i wyjście ekranu. Jest to całkiem możliwe 

dla systemu komputerowego do wykrywania i reagowania na różne dźwięki. Im bardziej wyraźny 

dźwięk, tym łatwiej rozwiązać problem. W tym zakresie wykrywanie początku może być użyte tylko 

wtedy, gdy sygnał gwałtownie wzrośnie w amplitudzie do początkowego piku. Klaskanie ręki lub głośny 

huk to dobry przykład sygnału, który można łatwo wykryć. Jednak bardziej interesujące z punktu 

widzenia interakcji robotów jest wykrywanie aktywności głosowej (VAD). W przypadku VAD określone 

wartości lub cechy sygnału audio są wykorzystywane do powodowania różnorakich działań robota lub  



systemu komputerowego. Po uzyskaniu funkcji audio wynik można sklasyfikować jako charakter 

sygnału, który był świadkiem, szczególnie, jeśli pokonał on wcześniej określone poziomy progowe, 

które charakteryzują typ sygnału. 

VAD W HAŁASIE 

Często przy wejściu audio występuje znaczny szum (np. Szum tła). Oznacza to, że należy wypracować 

kompromis między ludzkim głosem wykrytym jako szum i / lub szum wykrywany jako głos. W takich 

okolicznościach często pożądane jest, aby VAD był bezpieczny w razie awarii, co oznacza, że wykrycie 

mowy nastąpiło nawet w przypadku wątpliwości, co zmniejszy szanse na utratę segmentów mowy. 

Jednym z problemów dla VAD w warunkach dużego hałasu jest procent przerw w czasie mówienia i 

niezawodność w wykryciu tych interwałów i kiedy mowa zaczyna się od nowa. Chociaż może być 

przydatne, aby mieć niski procent aktywności mowy, przycinanie, czyli utrata początku aktywnej 

mowy, powinno być zminimalizowane aby zachować jakość. 

TELEMARKETING AI 

Jednym z interesujących zastosowań VAD w systemach AI jest zastosowanie dialerów predykcyjnych, 

szeroko stosowanych przez firmy telemarketingowe. Aby zmaksymalizować produktywność (ludzką) 

agentów, firmy takie używają dialerów prognostycznych do wywoływania większej liczby numerów niż 

mają dostępni agenci, wiedząc, że większość połączeń zakończy się dzwonieniem bez odpowiedzi lub 

automatyczna sekretarka zostanie uruchomiona. Kiedy człowiek odpowiada, zazwyczaj mówi bardzo 

krótko, po prostu mówiąc "Cześć", być może, a potem jest krótki okres ciszy. Z drugiej strony 

wiadomości automatycznej sekretarki zwykle zawierają 10-15 sekund ciągłej mowy. Nie jest trudno 

ustawić parametry VAD, aby określić, czy osoba lub urządzenie odebrało połączenie, a jeśli jest to 

osoba, przekaż połączenie do dostępnego agenta. Ważne jest, aby system działał "poprawnie" w 

ogromnej większości przypadków - nie musi być doskonały. Jeśli system wykryje, co uważa za 

automatyczną sekretarkę, system się zawiesi. Czasami system prawidłowo wykrywa osobę 

odpowiadającą na telefon, ale żaden agent nie jest dostępny, pozostawiając osobę krzyczącą "Hello, 

Hello" w telefonie, zastanawiając się, dlaczego nikt nie jest na drugim końcu. Ze względu na 

efektywność kosztową przewiduje się, że sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana znacznie szerzej 

w tej dziedzinie w nadchodzących latach - w szczególności pod względem wykrywania (potencjalnych 

zakupów) cech charakterystycznych osoby, która odbiera telefon, na podstawie pierwszych słów, które 

wypowiadają. 

ZAPACH 

Zautomatyzowany zmysł węchu określany jest jako "węch" maszyny. Podobnie jak w przypadku 

klasycznych technik sztucznej inteligencji, w praktyce opiera się głównie na próbie skopiowania, w jakiś 

sposób, ludzkiego węchu, mimo że jest to bardzo indywidualna, subiektywna jednostka. Podstawowa 

technologia wciąż znajduje się we względnie wczesnym stadium rozwoju, ale szeroki zakres 

potencjalnych zastosowań wskazuje, że komercyjny napęd może nie być daleko. Istnieją możliwości 

zastosowania, na przykład w wykrywaniu narkotyków i materiałów wybuchowych, a także w 

przetwarzaniu żywności, perfumach i monitorowaniu związków chemicznych. Głównym narzędziem 

jest elektroniczny nos. Składa się z szeregu czujników z powiązaną elektroniką w celu konwersji 

zapachów na sygnały cyfrowe i przetwarzania danych, na przykład w komputerze. Oczekuje się, że 

ogólny układ nosowy przekształci reakcje czujnika w sygnał wyjściowy. Nos jest "wyćwiczony" poprzez 

poddanie go docelowemu zapachowi; wymagane jest wtedy, aby "rozpoznawać" przyszłe zapachy jako 

takie same lub nie do oryginału. Elektroniczne nosy są również użyteczne w olfaktorycznym 

monitorowaniu środowiska, w szczególności w pomiarach osławionych systemów kanalizacyjnych, 

próbując je kontrolować. Jednak w większości takie systemy czujników są raczej duże, a w wielu 



przypadkach niezbyt łatwo przenośne. Są także dość powolni w przeprowadzaniu analizy i mogą 

potrzebować trochę czasu, zanim będą gotowi na kolejną lub dalszą analizę. W związku z tym ich rola 

w systemach sztucznej inteligencji jest obecnie nieco ograniczona. 

SMAK 

Tak jak istnieją elektroniczne nosy do zapachu, więc istnieją elektroniczne języki (e-języki) dla smaku. 

Ponownie, jest to bardziej kwestia kopiowania ludzkiego smaku. Czujniki wykrywają te same 

organiczne lub nieorganiczne związki, które są odbierane przez ludzkie czynniki smakowe. Dla 

szczególnego smaku informacje z oddzielnych czujników są stapiane razem w celu dopasowania do 

unikalnego wzorca identyfikacyjnego. W tym przypadku jest oczywiste, że zdolności wykrywające e-

język są znacznie bardziej czułe (tj. Znacznie lepsze) niż te z jego ludzkiej części. Sensoryczne wyniki e-

języka są rozpatrywane w sposób podobny do ludzkiego. Wytwarzane sygnały elektroniczne są 

postrzegane w kategoriach rozpoznawania wzorców - próbując dopasować nowy zestaw odczytów 

czujników do bazy zapamiętanych widm smakowych. Ze względu na naturę czujników, próbki cieczy 

można zwykle analizować bezpośrednio, natomiast ciała stałe wymagają rozpuszczenia, zanim będą 

mogły zostać usunięte. Różnica między rzeczywistym odczytem każdego czujnika a wartością elektrody 

odniesienia jest uzyskiwana i wykorzystywana do obliczeń. Języki (które raczej nie wyglądają jak języki 

biologiczne!) Mają liczne zastosowania, szczególnie, jak można się spodziewać, w branży spożywczej. 

Obejmują one ocenę środków aromatyzujących, a także analizę napojów odmiany alkoholowej i 

bezalkoholowej do celów jakościowych. Zakres zastosowań obejmuje również słodkie syropy, różne 

proszki i tabletki rozpuszczalne. Detektory soli i kofeiny są stosunkowo łatwe i tanie w użyciu, gdy są 

potrzebne. Jest jednak tak, że języki internetowe nie są zwykle zaprojektowane do noszenia na małym 

mobilnym robocie. Poczucie smaku jest dość specyficzne dla ludzkiego żywienia, a zatem ma 

ograniczoną rolę do odegrania w systemach sztucznej inteligencji - w rzeczywistości nie ma żadnej 

realnej roli w A-życiu! Jego główną funkcją jest pomoc techniczna w testowaniu smaku ludzkiego ze 

względu na jego standaryzujące właściwości i niezawodność. 

DETEKCJA ULTRAFIOLETU 

Światło ultrafioletowe jest formą promieniowania elektromagnetycznego. Ma krótszą długość fali niż 

światło widzialne, ale ma dłuższą falę niż promieniowanie rentgenowskie. Jest on określany jako 

ultrafioletowy, ponieważ składa się z fal elektromagnetycznych o częstotliwościach wyższych niż te, 

które są identyfikowane z kolorem fioletowym. To nie jest coś, co najwyraźniej jest bezpośrednio 

odczuwalne i wykorzystywane przez ludzi. Występuje w obfitości w świetle słonecznym i pojawia się w 

łukach elektrycznych i innych zjawiskach. Światło ultrafioletowe może być stosunkowo łatwo 

wykrywane przez fotodiody; w rzeczywistości dostępne są różne stosunkowo niedrogie urządzenia 

wykrywające. W przeważającej części są one dość małe i na pewno przenośne. Często są one oparte 

na rozszerzeniu czujników używanych do wykrywania światła widzialnego - w rezultacie mogą czasem 

być niepokojone przez niepożądaną reakcję na światło widzialne i nieodłączne niestabilności. Czujniki 

ultrafioletowe mogą potencjalnie zostać wykorzystane w systemach AI. Są one w tym przypadku 

szczególnie przydatne, jeśli energia dostarczana przez robota zawiera ogniwa słoneczne, które 

wymagają ładowania z promieni słonecznych - dzięki czemu są one przydatne dla prawdziwych 

robotów A-life, ponieważ czujnik może być użyty, na przykład, do wskazania kierunku robota musi 

stawić czoła, aby naładować swoje dostawy energii 

PROMIENIOWANIE RENGENOWSKIE 

Promienie rentgenowskie mają krótszą długość fali niż promienie ultrafioletowe, ale dłuższą falę niż 

promienie gamma. Są one ogólnie uważane za niewidoczne dla ludzkiego oka, chociaż ekstremalne 

eksperymenty wskazują, że w pewnych okolicznościach może być pewne lekkie rozpoznanie. W 



zastosowaniach medycznych promieniowanie rentgenowskie jest wytwarzane przez wystrzeliwanie 

elektronów do celu metalowego - powstałe promieniowanie rentgenowskie jest absorbowane przez 

ludzkie kości, ale nie przez tkanki, więc można użyć wrażliwej płyty fotograficznej do uzyskania 

dwuwymiarowego obrazu wynik strzelania promieniami X w części ludzkiego ciała. Dostępna jest 

szeroka gama dostępnych czujników rentgenowskich, takich jak detektory macierzy 

półprzewodnikowych. Są to głównie małe, przenośne i ogólnie dokładne i niezawodne. W związku z 

tym mogą być zatrudnieni w systemach AI, jeśli zajdzie taka potrzeba! 
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