Elektroniczne mózgi Turinga
KAŻDA HISTORIA MUSI gdzieś zacząć, a dla sztucznej inteligencji mamy wiele możliwych wyborów,
ponieważ marzenie o sztucznej inteligencji, w takiej czy innej formie, jest starożytne. Mogliśmy zacząć
od klasycznej Grecji, od historii Hefajstosa, kowala bogów, który miał moc ożywiania metalowych
stworzeń. Mogliśmy zacząć w Pradze w XVII wieku, gdzie według legendy naczelny rabin stworzył
golema - magiczną istotę wykonaną z gliny, mającą chronić żydowską ludność miasta przed
antysemickimi atakami. Moglibyśmy zacząć od Jamesa Watta w osiemnastowiecznej Szkocji,
projektującego pomysłowy system automatycznego sterowania budowanymi przez niego maszyn
parowych, kładąc tym samym podwaliny pod nowoczesną teorię sterowania. Mogliśmy zacząć na
początku XIX wieku od młodej Mary Shelley, zamkniętej w szwajcarskiej willi podczas okresu złej
pogody, tworzącą historię Frankensteina, aby bawić męża, poetę Percy’ego Bysshe Shelleya i
przyjaciela rodziny, osławionego Lorda Byrona. Mogliśmy zacząć w Londynie w latach trzydziestych XIX
wieku od Ady Lovelace, obcej córki tego samego lorda Byrona, nawiązującą przyjaźń z Charlesem
Babbage, zrzędliwym wynalazcą mechanicznych maszyn liczących i inspirując genialną młodą Adę do
spekulacji, czy maszyny mogą być ostatecznie kreatywne . Równie dobrze moglibyśmy zacząć od
osiemnastowiecznej fascynacji automatami - sprytnie zaprojektowanymi maszynami, które dawały
iluzję życia. Mamy wiele możliwych wyborów na początek AI, ale dla mnie początek historii AI zbiega
się z początkiem historii samej informatyki, dla której mamy dość jasny punkt wyjścia: King’s College w
Cambridge w 1935 roku, oraz genialnego, ale niekonwencjonalnego młodego ucznia o imieniu Alan
Turing.
CAMBRIDGE, 1935
Trudno to sobie teraz wyobrazić, ponieważ jest on mniej więcej tak sławny, jak każdy matematyk
mógłby sobie wyobrazić, ale do lat 80. XX wieku nazwisko Alana Turinga było praktycznie nieznane
poza dziedzinami matematyki i informatyki. Podczas gdy studenci matematyki i informatyki mogli
zetknąć się z imieniem Turinga na swoich studiach, niewiele wiedzieliby o pełnym zakresie jego
osiągnięć lub jego tragicznej, przedwczesnej śmierci. Po części dzieje się tak dlatego, że niektóre z
najważniejszych prac Turinga zostały wykonane w tajemnicy dla rządu Wielkiej Brytanii podczas drugiej
wojny światowej, a fakty z tej niezwykłej pracy pozostawały utajnione aż do lat siedemdziesiątych XX
wieku. , ponieważ Turing był gejem w czasie, gdy homoseksualizm był przestępstwem w Wielkiej
Brytanii. W 1952 roku został postawiony przed sądem i skazany za to, co wtedy nazywano rażącą
nieprzyzwoitością. Jego karą było zażywanie prymitywnego narkotyku, który miał zmniejszyć jego
pragnienia seksualne - była to forma „chemicznej kastracji”. Zmarł, najwyraźniej z własnej ręki, dwa
lata później, w wieku zaledwie czterdziestu jeden lat. W dzisiejszych czasach, oczywiście, wszyscy
znamy trochę historii Turinga, chociaż może nie tak dużo, jak powinniśmy. Najbardziej znana część
historii odnosi się do jego przełomowej pracy w Bletchley Park podczas drugiej wojny światowej,
rozsławionej w popularnym (choć spektakularnie niedokładnym) hollywoodzkim filmie The Imitation
Game z 2014 roku. I z pewnością zasługuje na ogromne uznanie za tę pracę, która odegrała ważną rolę
w zwycięstwie aliantów. Ale badacze sztucznej inteligencji i informatycy szanują go z zupełnie innych
powodów. Z praktycznego punktu widzenia był wynalazcą komputera, a wkrótce potem w dużej mierze
wynalazł dziedzinę sztucznej inteligencji. Turing był niezwykły pod wieloma względami, ale jedną z
najbardziej niezwykłych rzeczy w nim jest to, że przez przypadek wynalazł komputery. Jako student
matematyki na Uniwersytecie Cambridge w połowie lat trzydziestych Turing postawił sobie
przedwczesne wyzwanie rozwiązania jednego z wiodących problemów matematycznych dnia problemu, który nosił imponującą i szczerze mówiąc onieśmielającą nazwę Entscheidungsproblem.
Problem został postawiony przez matematyka Davida Hilberta w 1928 roku. Entscheidungsproblem
pyta, czy istnieją pytania matematyczne, na które nie można odpowiedzieć, kierując się prostym

przepisem. Oczywiście pytania, którymi zajmował się Hilbert, nie były pytaniami typu „Czy istnieje
Bóg?” lub „Jaki jest sens życia?” ale raczej to, co matematycy nazywają problemami decyzyjnymi
(Entscheidungsproblem to po niemiecku „problem decyzyjny”). Problemy decyzyjne to pytania
matematyczne, na które można odpowiedzieć tak / nie. Oto kilka przykładów problemów decyzyjnych:
* Czy jest tak, że 2 + 2 = 4?
* Czy jest tak, że 4 × 4 = 16?
* Czy to przypadek, że 7919 to liczba pierwsza?
Tak się składa, że odpowiedź na wszystkie te problemy decyzyjne brzmi „tak”. Mam nadzieję, że
zgodzisz się, że pierwsze dwa są oczywiste, ale jeśli nie masz niezdrowej obsesji na punkcie liczb
pierwszych, musiałbyś trochę popracować, aby odpowiedzieć na ostatnią. Zastanówmy się więc przez
chwilę nad tym ostatnim pytaniem. Liczba pierwsza, jak zapewne pamiętasz, to liczba całkowita, która
jest podzielna tylko przez siebie i jeden. Mając to na uwadze, jestem prawie pewien, że przynajmniej
w zasadzie mógłbyś sam znaleźć odpowiedź na ostatnie pytanie. Jest na to oczywista metoda, która
jest bardzo prosta, choć dość uciążliwa w przypadku liczb tak dużych jak 7919: sprawdź każdą liczbę,
która może być dzielnikiem, aby zobaczyć, czy dzieli ją dokładnie 7919. Postępuj dokładnie według tej
procedury, a odkryjesz, że nikt tego nie robi: 7919 jest rzeczywiście liczbą pierwszą. Ważne jest tutaj
to, że istnieją precyzyjne i jednoznaczne metody udzielania odpowiedzi na pytania takie jak te powyżej.
Te metody nie wymagają żadnej inteligencji, aby je zastosować - to nic innego jak przepisy, po których
można na pamięć. Wszystko, co musimy zrobić, aby znaleźć odpowiedź, to dokładnie przestrzegać
przepisu. Ponieważ dysponujemy techniką, która gwarantuje udzielenie odpowiedzi na pytanie (mając
wystarczająco dużo czasu), mówimy, że pytania w postaci „Czy n jest liczbą pierwszą?” są rozstrzygalne.
Podkreślam, że wszystko to oznacza, że ilekroć mamy do czynienia z pytaniem w postaci „Czy n jest
liczbą pierwszą?” wiemy, że na pewno możemy znaleźć odpowiedź, jeśli mamy wystarczająco dużo
czasu: postępujemy zgodnie z odpowiednią receptą, a ostatecznie otrzymamy poprawną odpowiedź.
Teraz Entscheidungsproblem pyta, czy wszystkie matematyczne problemy decyzyjne, takie jak te, które
widzieliśmy powyżej, są rozstrzygalne, czy też są takie, na które nie ma przepisu na znalezienie
odpowiedzi - bez względu na to, ile czasu jesteś przygotowany na to. pytanie - pyta, czy matematykę
można sprowadzić tylko do przestrzegania przepisów. Odpowiedzią na to fundamentalne pytanie było
zniechęcające wyzwanie, które Turing postawił sobie w 1935 roku - i które rozwiązał triumfalnie, z
oszałamiającą szybkością. Kiedy myślimy o głębokich problemach matematycznych, wyobrażamy
sobie, że każde ich rozwiązanie musi obejmować złożone równania i długie dowody. Czasami
rzeczywiście tak jest - kiedy brytyjski matematyk Andrew Wiles słynnie udowodnił ostatnie twierdzenie
Fermata na początku lat 90., zajęło społeczności matematycznej wiele lat zrozumienie setek stron jego
dowodu i upewnienie się, że jest on rzeczywiście poprawny. Według tych standardów, rozwiązanie
Turinga problemu Entscheidungs było wręcz ekscentryczne. Poza wszystkim innym, dowód Turinga jest
krótki i stosunkowo dostępny (po ustaleniu podstawowego szkieletu dowód ma tak naprawdę tylko
kilka wierszy). Ale co najważniejsze, aby rozwiązać problem Entscheidungs, Turing zdał sobie sprawę,
że musi być w stanie dokładnie doprecyzować pomysł przepisu, którego można by dokładnie
przestrzegać. W tym celu wynalazł matematyczną maszynę do rozwiązywania problemów - obecnie na
jego cześć nazywamy te maszyny Turinga. Maszyna Turinga to matematyczny opis przepisu, takiego
jak ten do sprawdzania liczb pierwszych wspomnianych powyżej. Wszystko, co robi maszyna Turinga,
to przestrzeganie receptury, dla której została zaprojektowana. Powinienem podkreślić, że chociaż
Turing nazwał je maszynami, w tym momencie były one niczym innym jak abstrakcyjną ideą
matematyczną. Pomysł rozwiązania głębokiego problemu matematycznego poprzez wynalezienie
maszyny był co najmniej niekonwencjonalny - podejrzewam, że wielu matematyków tamtych czasów

było zdezorientowanych. Maszyny Turinga to bardzo potężne bestie. Jakikolwiek przepis
matematyczny, o którym mógłbyś pomyśleć, może zostać zakodowany jako maszyna Turinga. A jeśli
wszystkie matematyczne problemy decyzyjne można rozwiązać, postępując zgodnie z przepisem, to
dla każdego problemu decyzyjnego powinieneś być w stanie zaprojektować maszynę Turinga, aby go
rozwiązać. Aby rozwiązać problem Hilberta, wystarczyło pokazać, że jest jakiś problem decyzyjny, na
który żadna maszyna Turinga nie mogłaby odpowiedzieć. I to właśnie zrobił Turing. Kolejną sztuczką
było pokazanie, że jego maszyny można przekształcić w maszyny ogólnego przeznaczenia do
rozwiązywania problemów. Zaprojektował maszynę Turinga, która będzie postępować zgodnie z
każdym przepisem, który jej podasz. Nazywamy teraz te maszyny Turinga ogólnego przeznaczenia
uniwersalnymi maszynami Turinga: a komputer, po rozebraniu do podstawowych elementów, jest po
prostu uniwersalną maszyną Turinga, która stała się rzeczywistością. Programy uruchamiane przez
komputer to tylko przepisy, takie jak ten na liczby pierwsze, o którym mówiliśmy powyżej. Chociaż nie
jest to kluczowe dla naszej historii, warto przynajmniej wspomnieć, w jaki sposób Turing rozwiązał
problem Entscheidungs za pomocą swojego nowego wynalazku - poza tym, że był niezwykle genialny,
ma również wpływ na pytanie, czy sztuczna inteligencja jest ostatecznie możliwa . Jego pomysłem było
to, że maszyny Turinga można zaprogramować tak, aby odpowiadały na pytania dotyczące innych
maszyn Turinga. Rozważył następujący problem decyzyjny: biorąc pod uwagę maszynę Turinga i
związane z nią dane wejściowe, czy będzie gwarantowane, że ostatecznie zatrzyma się z odpowiedzią,
czy też może kontynuować swoją pracę w nieskończoność? Jest to problem decyzyjny tego typu, który
omówiliśmy powyżej, aczkolwiek bardziej zawiły. Załóżmy teraz, że istnieje maszyna, która może
rozwiązać ten problem. Turing widział, że istnienie maszyny Turinga, która mogłaby odpowiedzieć na
to pytanie, stworzyłoby sprzeczność. Wynikało z tego, że nie może być przepisu na sprawdzenie, czy
maszyna Turinga zatrzymuje się, więc pytanie „Czy maszyna Turinga zatrzymuje się?” jest
nierozstrzygalnym problemem. W ten sposób ustalił, że istnieją problemy decyzyjne, których nie
można rozwiązać po prostu stosując się do przepisu. W ten sposób rozwiązał Entscheidungsproblem
Hilberta: matematyki nie można było sprowadzić do następujących przepisów. Prawdę mówiąc, został
niemal wyłowiony przez matematyka z Princeton o nazwisku Alonzo Church, ale dowód Turinga różni
się bardzo od tego z Churcha: znacznie bardziej bezpośredni i znacznie bardziej ogólny. Produktem
ubocznym dowodu Turinga było wynalezienie uniwersalnej maszyny Turinga - maszyny ogólnego
przeznaczenia do rozwiązywania problemów. Turing nie wymyślił swoich maszyn z myślą o ich
zbudowaniu, ale pomysł ten przyszedł mu do głowy dość szybko, podobnie jak wiele innych. W czasie
wojny, w Monachium Konrad Zuse zaprojektował komputer o nazwie Z3 dla Ministerstwa Lotnictwa
Rzeszy - choć nie był to całkiem nowoczesny komputer, wprowadził do niego wiele kluczowych
składników. Po drugiej stronie Atlantyku w Pensylwanii zespół kierowany przez Johna Mauchly'ego i J.
Prespera Eckerta opracował maszynę o nazwie ENIAC do obliczania tablic artyleryjskich.
Po kilku poprawkach dokonanych przez genialnego węgierskiego matematyka Johna von Neumanna,
ENIAC ustanowił fundamentalną architekturę współczesnego komputera (na jego cześć architekturę
konwencjonalnych komputerów nazwano architekturą von Neumanna). W powojennej Anglii Fred
Williams i Tom Kilburn zbudowali Manchester Baby, który doprowadził bezpośrednio do pierwszego
na świecie komercyjnego komputera, Ferranti Mark 1-Turing, który sam dołączył do personelu
Manchester University w 1948 roku i napisał kilka pierwszych programów, na których działał. to. W
latach pięćdziesiątych XX wieku wszystkie kluczowe składniki nowoczesnego komputera zostały
opracowane. Maszyny, które zrealizowały matematyczną wizję Turinga, były praktyczną
rzeczywistością - wszystko, czego potrzebowałeś, to wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić jeden i
wystarczająco duży budynek (aby pomieścić Ferranti Mark 1, potrzebne były dwie komory
magazynowe, każda szesnaście stóp długości, osiem stóp wysokości i cztery stopy szerokości ; maszyna

zużyła dwadzieścia siedem kilowatów energii elektrycznej - czyli tyle, ile wystarczyłoby do zasilenia
trzech nowoczesnych domów). Oczywiście od tamtej pory stają się coraz mniejsze i tańsze.
Co w rzeczywistości robią elektroniczne mózgi
Nic nie podoba się bardziej redaktorowi gazety niż chwytliwy nagłówek, a kiedy pierwsze komputery
zostały zbudowane po drugiej wojnie światowej, gazety na całym świecie ogłosiły nadejście cudownego
nowego wynalazku - elektronicznego mózgu. Te przerażająco złożone maszyny były najwyraźniej
zdolne do olśniewających wyczynów matematycznych, na przykład przetwarzania ogromnych ilości
zawiłych problemów arytmetycznych znacznie szybciej i dokładniej, niż jakikolwiek człowiek mógłby
kiedykolwiek pomarzyć. Osobom niezaznajomionym z realiami komputerów musiało się wydawać, że
maszyny zdolne do takich zadań muszą posiadać jakąś wyższą inteligencję. Elektroniczny mózg
wydawał się więc oczywistą etykietą i utknął. W rzeczywistości okazuje się, że to, co robiły te
elektroniczne mózgi, było czymś niesamowicie pożytecznym - i czymś, co ludzie uważają za niezwykle
trudne - ale nie coś, co wymaga inteligencji. Dokładne zrozumienie, do czego komputery zostały
zaprojektowane, a czego nie mogą, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia sztucznej inteligencji i
dlaczego tak jest trudny. Pamiętaj, że maszyny Turinga i ich fizyczna manifestacja w postaci
komputerów to nic innego jak maszyny do wykonywania instrukcji. To jest ich jedyny cel - to wszystko,
do czego są przeznaczone i wszystko, co mogą zrobić. Instrukcje, które dajemy maszynie Turinga,
nazywamy obecnie algorytmem lub programem. Większość programistów prawdopodobnie nawet nie
zdaje sobie sprawy z tego, że wchodzą w interakcje z tym, co sprowadza się do maszyny Turinga, i nie
bez powodu - bezpośrednie programowanie maszyn Turinga jest niesamowicie kłopotliwe i uciążliwe,
co potwierdzają pokolenia sfrustrowanych studentów informatyki. Zamiast tego tworzymy języki
wyższego poziomu na maszynach Turinga, aby ułatwić ich programowanie - języki programowania,
takie jak Python, Java i C. Wszystkie te języki naprawdę ukrywają niektóre krwawe szczegóły maszyny
przed programista, aby był nieco bardziej dostępny. Ale nadal są niesamowicie kłopotliwe i uciążliwe,
dlatego programowanie jest trudne, dlaczego programy komputerowe tak często się psują i dlaczego
dobrzy programiści tak bardzo zarabiają. Nie mam zamiaru uczyć cię programowania, ale dobrze jest
mieć pojęcie o tym, jakich instrukcji mogą przestrzegać komputery. Z grubsza rzecz biorąc, wszystko,
co komputer może zrobić, to postępować zgodnie z instrukcjami, takimi jak:
Dodaj A do B.
Jeśli wynik jest większy niż C, wykonaj D; w przeciwnym razie wykonaj E Wielokrotnie wykonaj F aż do
G Każdy program komputerowy sprowadza się do list instrukcji podobnych do tych. Microsoft Word i
PowerPoint sprowadzają się do takich instrukcji. Call of Duty i Minecraft sprowadzają się do takich
instrukcji. Facebook, Google i eBay sprowadzają się do takich instrukcji. Aplikacje na smartfonie, od
przeglądarki internetowej po Tindera, sprowadzają się do takich instrukcji. A jeśli mamy budować
inteligentne maszyny, ich inteligencja musi ostatecznie zredukować się do prostych, wyraźnych
instrukcji, takich jak te. W istocie jest to podstawowe wyzwanie dla sztucznej inteligencji. Pytanie o to,
czy sztuczna inteligencja jest możliwa, ostatecznie sprowadza się do tego, czy możemy wytworzyć
inteligentne zachowanie, po prostu postępując zgodnie z listami takich instrukcji. W pozostałej części
chcę zagłębić się w tę obserwację i spróbuję wyjaśnić niektóre jej konsekwencje dla sztucznej
inteligencji. Zanim jednak to zrobię, na wypadek, gdyby wydawało się, że próbuję was przekonać, że
komputery są w rzeczywistości raczej bezużytecznymi bestiami, czuję się zobowiązany do wskazania
kilku funkcji, które sprawiają, że komputery są bardziej użyteczne, niż mogłoby się wydawać na tym
etapie. Pierwszą kwestią jest to, że komputery są szybkie. Bardzo, bardzo, bardzo szybko. Oczywiście
wiesz o tym - ale nasze doświadczenia z codziennego świata tak naprawdę nie wyposażają nas w
zrozumienie, jak szybkie są w rzeczywistości komputery. Więc określmy ilościowo to stwierdzenie.
Rozsądny komputer stacjonarny działający z pełną prędkością może co sekundę wykonywać do stu

miliardów instrukcji wymienionego powyżej typu. Sto miliardów to w przybliżeniu liczba gwiazd w
naszej galaktyce, ale to prawdopodobnie niewiele pomoże. Więc pozwólcie, że przedstawię to w ten
sposób. Załóżmy, że chcesz emulować komputer, ręcznie wykonując instrukcje komputera. Wyobraź
sobie, że wykonujesz jedną instrukcję co dziesięć sekund i nie robisz przerw na przerwy - pracujesz
dwadzieścia cztery godziny / siedem dni w tygodniu / trzydzieści pięć lat, aby wykonać zadanie. Wtedy
zajęłoby ci około 3700 lat zrobienie tego, co robi komputer w zaledwie jedną sekundę. Oczywiście,
oprócz tego, że jesteś znacznie wolniejszy jako maszyna do podążania za przepisami, różni się od
komputera pod jednym kluczowym względem: po prostu nie ma sposobu, abyś mógł spędzić dużo
czasu wykonując instrukcje w ten sposób bez popełniania błędów. . Z kolei komputery bardzo rzadko
popełniają błędy. Podczas gdy programy często się zawieszają, te awarie są prawie zawsze winą ludzi,
którzy napisali program, a nie usterką samego komputera. Nowoczesne procesory komputerowe są
fenomenalnie niezawodne - oczekuje się, że będą działać średnio do pięćdziesięciu tysięcy godzin,
zanim ulegną awarii, wiernie wykonując dziesiątki miliardów instrukcji w każdej sekundzie tych godzin.
Ostatnia uwaga. Chociaż komputery to tylko maszyny do wykonywania instrukcji, nie oznacza to, że są
niezdolne do podejmowania decyzji. Komputery z pewnością mogą podejmować decyzje - po prostu
musimy dać im dokładne instrukcje, jak podjąć decyzję. Komputer może następnie dostosować te
instrukcje dla siebie, o ile poinstruowaliśmy go, jak to zrobić - w ten sposób, jak zobaczymy, komputer
może zmieniać swoje zachowanie w czasie - może się uczyć.
DLACZEGO AI JEST TRUDNE?
Komputery mogą więc niezawodnie wykonywać bardzo proste instrukcje bardzo, bardzo szybko i mogą
podejmować decyzje, o ile są one precyzyjnie określone. Niektóre rzeczy, które moglibyśmy chcieć, aby
komputery robiły za nas, są bardzo łatwe do zakodowania w ten sposób, ale inne nie. Aby zrozumieć,
dlaczego sztuczna inteligencja jest trudna, dlaczego przez lata postęp okazał się tak nieuchwytny, warto
przyjrzeć się tym problemom które są łatwe do zakodowania w ten sposób i problemy, które nie są, i
zobaczyć, dlaczego tak jest. Rysunek przedstawia niektóre zadania, które moglibyśmy chcieć wykonać
na komputerach, i pokazuje, jak trudne okazało się uzyskanie komputerów do ich wykonania.

Na górze jest arytmetyka. Bardzo łatwo było zmusić komputery do wykonywania arytmetyki, ponieważ
wszystkie podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
można wykonać według prostego przepisu - uczono cię takich przepisów w szkole, nawet jeśli nie
pamiętasz im teraz. Te przepisy można bezpośrednio przełożyć na programy komputerowe, więc
problemy związane z prostym stosowaniem arytmetyki zostały rozwiązane w bardzo wczesnych dniach
informatyki. (Pierwszy program, który Turing napisał dla komputera Manchester Baby, kiedy dołączył
do zespołu Manchester University, polegał na przeprowadzeniu długiego podziału - musiało to być
dziwne doświadczenie dla Turinga, powrót do podstawowych arytmetyki po rozwiązaniu jednego z
najgłębszych problemów matematycznych XX wieku.) Następnie mamy sortowanie, przez które mam
na myśli uporządkowanie listy liczb w, powiedzmy, rosnącej lub listy nazwisk w porządku
alfabetycznym. Istnieje kilka bardzo prostych przepisów na sortowanie - zobacz, czy możesz wymyślić
jeden. Jednak najbardziej oczywiste z nich są boleśnie powolne i nie nadają się do użytku w praktyce:
w 1959 roku wynaleziono technikę zwaną Quicksort, która po raz pierwszy zapewniła naprawdę
praktyczny sposób na zrobienie tego. (W ciągu sześćdziesięciu lat od wynalezienia, nikomu nie udało
się zrobić dużo lepiej niż Quicksort.) Następnie przechodzimy do problemów, które wymagają dużo
więcej wysiłku. Dobre granie w gry planszowe okazało się dużym wyzwaniem z powodu, który jest
fundamentalny dla historii sztucznej inteligencji. Okazuje się, że tak naprawdę istnieje bardzo prosty i
elegancki przepis na dobrą zabawę w planszówki; opiera się na technice zwanej wyszukiwaniem, o
której dużo więcej dowiemy się w następnej części. Problem polega na tym, że chociaż podstawowa
recepta na granie w gry przez wyszukiwanie jest bardzo łatwa do zaprogramowania, nie działa we
wszystkich oprócz najbardziej trywialnych gier, ponieważ wymaga zbyt dużo czasu lub zbyt dużej
pamięci komputera - nawet jeśli moglibyśmy użyć każdy atom we wszechświecie, aby zbudować
komputer, ten komputer nie byłby na tyle potężny, aby móc grać w szachy lub Go przy użyciu
„naiwnego” wyszukiwania. Aby wyszukiwanie było opłacalne, potrzebujemy czegoś dodatkowego - i
jak zobaczymy w następnym rozdziale, w tym miejscu pojawia się sztuczna inteligencja. W tej sytuacji
wiemy, jak rozwiązać problem w zasadzie, ale te techniki nie działają w praktyce, ponieważ
wymagałyby niewiarygodnie dużych ilości zasobów obliczeniowych - jest to niezwykle powszechne w

sztucznej inteligencji, a wokół rozwiązania tego problemu wyrosło mnóstwo badań. Jednak kolejne
problemy na liście nie są tego typu. Rozpoznawanie twarzy na obrazie, automatyczne tłumaczenie i
użyteczne tłumaczenie wypowiadanych słów w czasie rzeczywistym to bardzo różne rodzaje
problemów, ponieważ w przeciwieństwie do gier planszowych konwencjonalne techniki komputerowe
nie dają nam wskazówek, jak napisać przepis na ich rozwiązanie. Potrzebujemy zupełnie nowego
podejścia. Jednak w każdym z tych przypadków problem został rozwiązany za pomocą techniki zwanej
uczeniem maszynowym, o której dowiemy się znacznie więcej w dalszej części.
Następnie przechodzimy do samochodów bez kierowcy. Ten problem jest fascynujący, ponieważ jest
to coś, co wydaje się tak proste dla ludzi do zrobienia. Nie kojarzymy umiejętności prowadzenia
samochodu z inteligencją. Okazało się jednak przerażająco trudno zmusić komputery do kierowania
samochodami. Główny problem polega na tym, że samochód musi wiedzieć, gdzie się znajduje i co się
wokół niego dzieje. Wyobraź sobie samochód bez kierowcy na ruchliwym skrzyżowaniu dróg w Nowym
Jorku. Prawdopodobnie będzie dużo pojazdów w ciągłym ruchu, z pieszymi, rowerzystami, robotami
budowlanymi, znakami drogowymi i oznaczeniami drogowymi również na zdjęciu. Może padać deszcz,
śnieg lub mgła, aby jeszcze bardziej skomplikować sytuację (a w Nowym Jorku może to być
jednocześnie wszystkie trzy). W takich sytuacjach główną trudnością nie jest podjęcie decyzji, co robić
(zwolnij, przyspiesz, skręć w lewo, skręć w prawo itp.), Ale raczej nadanie sensu tego co się dzieje wokół
ciebie - określenie, gdzie jesteś, jakie pojazdy są obecne, gdzie się znajdują i co robią, gdzie są piesi i
tak dalej. Jeśli masz wszystkie te informacje, podjęcie decyzji, co musisz zrobić, jest zwykle dość łatwe.
(W dalszej części omówimy konkretne wyzwania związane z samochodami autonomicznymi).
Następnie przejdziemy do problemów, które naprawdę nie mamy pojęcia, jak je rozwiązać. Jak
komputer może zrozumieć złożoną historię i odpowiedzieć na pytania na jej temat? Jak komputer może
przetłumaczyć bogaty, zniuansowany tekst, taki jak powieść? W jaki sposób komputer może
zinterpretować to, co dzieje się na obrazie - nie tylko identyfikując ludzi na nim, ale faktycznie
interpretując to, co się dzieje? Jak komputer może napisać ciekawą historię lub zinterpretować dzieło
sztuki, takie jak obraz? A ostatnie - wielkie marzenie o komputerach z inteligencją na poziomie ludzkim
ogólnego przeznaczenia - jest największe ze wszystkich.
Postęp w sztucznej inteligencji oznacza zatem stopniowe zmuszanie komputerów do wykonywania
coraz większej liczby z tych zadań na rysunku . Te, które są trudne, mają zwykle jeden z dwóch
powodów. Pierwsza możliwość jest taka, że chociaż w rzeczywistości mamy przepis na problem, który
działa w zasadzie, nie działa on w praktyce, ponieważ wymagałby niewiarygodnie dużej ilości czasu
obliczeniowego i pamięci. Gry planszowe, takie jak szachy i Go, należą do tej kategorii. Druga możliwość
jest taka, że po prostu nie mamy pojęcia, jak może wyglądać przepis na rozwiązanie problemu (np.
Rozpoznawanie twarzy), w którym to drugim przypadku potrzebowalibyśmy czegoś zupełnie nowego
(np. Uczenie maszynowe). Prawie cała współczesna sztuczna inteligencja dotyczy problemów
należących do jednej z tych dwóch kategorii. Przejdźmy teraz do najtrudniejszego problemu na rysunku
1 - wielkie marzenie o inteligencji ogólnego przeznaczenia na poziomie ludzkim. Nic dziwnego, że
wyzwanie to przyciągnęło wiele uwagi, a jednym z najwcześniejszych i najbardziej wpływowych
myślicieli w tej dziedzinie był nasz stary przyjaciel Alan Turing.
TEST TURINGA
Rozwój pierwszych komputerów w późnych latach czterdziestych i wczesnych pięćdziesiątych XX wieku
wywołał lawinę debaty publicznej na temat potencjału tych cudownych wyczynów współczesnej nauki.
Jednym z najważniejszych wkładów w debatę w tamtym czasie była książka zatytułowana Cybernetics,
napisana przez profesora matematyki z MIT, Norberta Wienera. Książka zawiera wyraźne
podobieństwa między maszynami a mózgami zwierząt i układami nerwowymi oraz porusza wiele

pomysłów związanych ze sztuczną inteligencją. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem społecznym,
mimo że z pewnością była niezrozumiała dla każdego, z wyjątkiem najbardziej oddanego i biegłego
matematycznie czytelnika. W prasie i audycjach radiowych zaczęły się poważnie debatować na
przykład o tym, czy maszyny potrafią „myśleć” (w 1951 r. sam Turing brał udział w audycji radiowej
BBC na ten temat). Chociaż nie miał jeszcze nazwy, idea sztucznej inteligencji wisiała w powietrzu.
Zainspirowany debatą publiczną, Turing zaczął poważnie myśleć o możliwości zastosowania sztucznej
inteligencji. Szczególnie zirytowały go twierdzenia w debacie publicznej w stylu „Maszyny nigdy nie
będą w stanie zrobić x” (gdzie x to na przykład myślenie, rozumowanie lub bycie kreatywnym). Chciał
definitywnie uciszyć tych, którzy argumentowali, że „maszyny nie potrafią myśleć”. W tym celu
zaproponował test, który teraz nazywamy testem Turinga. Test Turinga wywarł ogromny wpływ od
czasu, gdy po raz pierwszy opisał go w 1950 roku i do dnia dzisiejszego jest przedmiotem poważnych
badań. Niestety, z powodów, które zostaną wyjaśnione później, nie udało się uciszyć wątpiących.
Inspiracją Turinga była gra salonowa z epoki wiktoriańskiej o nazwie Gra imitacji. Podstawową ideą gry
w imitację było to, aby ktoś spróbował stwierdzić, czy inna osoba jest mężczyzną, czy kobietą, po prostu
na podstawie odpowiedzi, których udzielił na zadane im pytania. Turing zaproponował, że możesz użyć
podobnego testu dla sztucznej inteligencji. Sposób, w jaki test jest zwykle opisywany, jest mniej więcej
taki: ludzie przesłuchujący wchodzą w interakcję za pośrednictwem klawiatury i ekranu komputera z
czymś, co jest osobą lub programem komputerowym - przesłuchujący nie wie z góry, czy jest to osoba,
czy program. Interakcja ma wyłącznie formę tekstowych pytań i odpowiedzi: przesłuchujący wpisuje
pytanie, a odpowiedź jest wyświetlana. Zadaniem przesłuchującego jest ustalenie, czy przesłuchiwana
rzecz jest osobą, czy programem komputerowym. Załóżmy teraz, że przesłuchiwana rzecz jest
rzeczywiście programem komputerowym, ale po pewnym czasie przez rozsądną ilość czasu
przesłuchujący nie są w stanie wiarygodnie stwierdzić, czy wchodzą w interakcję z programem, czy z
osobą. W takim razie z pewnością, argumentował Turing, powinieneś zaakceptować, że program ma
jakąś inteligencję na poziomie ludzkim (lub jakkolwiek chcesz to nazwać). Genialnym posunięciem
Turinga jest pominięcie wszystkich pytań i debata, czy program był „naprawdę” inteligentny (czy
świadomy, czy cokolwiek). To, czy program jest „naprawdę” myślący (lub jest świadomy,
samoświadomy lub cokolwiek), nie ma znaczenia, ponieważ robi coś, co czyni go nie do odróżnienia od
„rzeczy rzeczywistej”. Kluczowe słowo jest tutaj nie do odróżnienia. Test Turinga jest zgrabnym
przykładem standardowej techniki w nauce. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy dwie rzeczy są takie same,
czy różne, zapytaj, czy istnieje jakiś rozsądny test, który możesz zastosować, aby je rozróżnić. Jeśli
istnieje rozsądny test, to jeden zdałby, ale drugi nie, wtedy możesz być pewien, że są różne. Jeśli nie
możesz ich rozróżnić za pomocą żadnego takiego testu, nie możesz twierdzić, że są różne. Test Turinga
dotyczy rozróżnienia inteligencji maszynowej od inteligencji ludzkiej, a test polega na tym, czy dana
osoba jest w stanie rozróżnić zachowanie, które każda z nich wywołuje. Zauważ, że jedynym dowodem,
że przesłuchujący muszą kontynuować, są dane wejściowe i wyjściowe - pytania wysłane przez
przesłuchującego i odpowiedzi, które przesłuchujący później otrzymuje. To, o co pytają, to czarna
skrzynka, jeśli chodzi o test Turinga, w tym sensie, że nie wolno nam badać jego wewnętrznej struktury:
wszystko, co mamy, to wejścia i wyjścia. Jest to ważne, ponieważ oznacza, że test Turinga nie może
brać pod uwagę tego, jak faktycznie działa testowana istota, a jedynie zachowanie, które wywołuje.
Artykuł Turinga „Computing Machinery and Intelligence”, opisujący jego test, został opublikowany w
prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie Mind w 1950 roku. nowoczesny komputer cyfrowy. W
związku z tym jego artykuł jest powszechnie uznawany za pierwszą publikację AI.
TURING TEST NONSENSE
Test Turinga jest prosty, elegancki i łatwy do zrozumienia. Miał jednak niefortunny efekt uboczny
ustanowienia testu jako świętego Graala AI - z niefortunnymi konsekwencjami, które rezonują do dnia
dzisiejszego. Problem polega na tym, że większość prób zmierzenia się z testem Turinga ma tendencję

do stosowania tanich sztuczek, aby oszukać przesłuchujących, aby uwierzyli, że mają do czynienia z
ludzką inteligencją, a nie próbują poważnie zająć się rzeczywistymi kwestiami inteligentnego
zachowania. Najbardziej znanym tego przykładem był program ELIZA, napisany przez niemieckoamerykańskiego informatyka z MIT Josepha Weizenbauma w połowie lat sześćdziesiątych.
Weizenbaum nigdy nie zamierzał kandydować z ELIZA do testu Turinga - był to poważny i wpływowy
eksperyment naukowy sam w sobie - ale niestety od tego czasu stała się synonimem powierzchownego
podejścia do sztucznej inteligencji w ogóle, a w szczególności do testu Turinga. ELIZA wciela się w
psychiatrę rozmawiającego z pacjentem, zadając pytania otwarte, aby skłonić rozmówcę do
kontemplacji. ELIZA pracowała, wychwytując kluczowe słowa, takie jak rodzina, przyjaciele, samotny,
smutny itd., A następnie używała gotowych skryptów powiązanych z odpowiednim słowem, aby
zadawać dodatkowe pytania. Nie trzeba być bardzo spostrzegawczym, aby wyjrzeć poza jego dym i
lustra. Oto dialog z nowoczesną wersją systemu:
Jestem samotny.
Czy często czujesz się samotny?
Tak. Prawie codziennie.
Dlaczego mówisz prawie codziennie?
Myślę, że to moja rodzina.
Powiedz mi coś o swojej rodzinie.
Oni mnie nienawidzą.
Co sprawia, że wierzysz, że cię nienawidzą?
Są dla mnie podli.
Wcześniej powiedziałeś, że czujesz się samotny?
Jaki jest sens życia?
Może twoje życie ma z tym coś wspólnego.
Jaki jest cel istnienia?
Czy to z powodu twoich planów mówisz, jaki jest cel istnienia?
Początek jest wystarczająco obiecujący, ale nawet po kilku zdaniach powierzchowność interakcji staje
się boleśnie jasna - ELIZA oczywiście nie rozumie dialogu (i oczywiście Weizenbaum nigdy nie twierdził,
że tak było - nie o to chodziło w jego eksperymencie). Weizenbaum nie mógł przewidzieć wpływu, jaki
miałaby ELIZA, zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim. Najwyraźniej był zaskoczony, gdy
odkrył, że użytkownicy poważnie potraktowali jego prosty eksperyment. Natychmiast wszedł do
folkloru AI. Pamiętam jako doktorat student w latach 80. słysząc, że samotni i niedostosowani
społecznie absolwenci będą rozmawiać z ELIZĄ całą noc, jako symbol relacji międzyludzkich, których
nie byli w stanie nawiązać; była nawet opowieść - miejmy nadzieję, że apokryficzna - o ELIZIE
nieświadomie zachęcającej przygnębionego ucznia do popełnienia samobójstwa. Dziedzictwo ELIZY
przetrwało do dnia dzisiejszego w postaci corocznego konkursu Loebner Prize. Nie jest jasne, czy Turing
wyobrażał sobie, że ktokolwiek mógłby naprawdę wypróbować jego test, ale w 1990 roku właśnie to
postanowił zrobić amerykański milioner wynalazca Hugh Loebner. Co roku Loebner Prize zaprasza do
zgłaszania programów komputerowych do wzięcia udziału w teście Turinga, próbując przekonać jury,
że w rzeczywistości są ludźmi. Udany wpis oznacza wygranie 100 000 $. Konkurs Loebnera od razu stał

się kontrowersyjnym, znany naukowc zajmujący się sztuczną inteligencją Marvin Minsky odrzucił to
jako „bezsensowny chwyt reklamowy”. Konkurs wydaje się co roku generować co najmniej jeden
beznadziejnie wprowadzający w błąd nagłówek. Problem w tym, że zgłoszenia do konkursu Loebner to
w większości wariacje na temat ELIZA. Zamiast próbować wygrać, angażując przesłuchujących w
znaczącą rozmowę, która demonstruje zrozumienie na poziomie ludzkim, zdrowy rozsądek i
zrozumienie, używają sztuczek, aby wprowadzić w błąd i wprowadzić w błąd. ELIZA jest bezpośrednim
przodkiem zjawiska, które sprawia, że badacze sztucznej inteligencji jęczą, ilekroć się o tym wspomina:
chatbot internetowy. Są to programy internetowe, które próbują zaangażować użytkowników w
rozmowę, często za pośrednictwem mediów społecznościowych , platformy takiej jak Twitter.
Większość chatbotów internetowych używa jedynie gotowych skryptów opartych na słowach
kluczowych w taki sam sposób, jak zrobiła to ELIZA, w wyniku czego rozmowy, które prowadzą, są
równie powierzchowne i nieciekawe. Tego rodzaju chatboty nie są sztuczną inteligencją.
ODMIANY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Mimo wszystkich bzdur, do których doprowadził, test Turinga jest ważną częścią historii sztucznej
inteligencji, ponieważ po raz pierwszy dał naukowcom zainteresowanym tą rozwijającą się dyscypliną
cel, do którego należy dążyć. Kiedy ktoś zapytał cię, jaki jest twój cel, mógłbyś udzielić prostej i
precyzyjnej odpowiedzi: moim celem jest zbudowanie maszyny, która może w znaczący sposób przejść
test Turinga. Dziś myślę, że niewielu poważnych badaczy sztucznej inteligencji udzieliłoby takiej
odpowiedzi, ale odegrało to kluczową rolę historyczną i wierzę, że nadal ma nam do powiedzenia coś
ważnego. Duża część atrakcyjności testu Turinga niewątpliwie tkwi w jego prostocie, ale mimo że test
wydaje się być jasny, niemniej jednak rodzi wiele problematycznych pytań dotyczących sztucznej
inteligencji. Wyobraź sobie, że jesteś przesłuchującym w teście Turinga. Odpowiedzi, które otrzymujesz
w teście, przekonują cię, że nie wchodzisz w interakcję z chatbotem: cokolwiek jest po drugiej stronie,
demonstruje rodzaj zrozumienia twoich pytań i tworzy rodzaje odpowiedzi, które może
zademonstrować człowiek. Następnie okazuje się, że rzecz na drugim końcu jest w rzeczywistości
programem komputerowym. Teraz, jeśli chodzi o test Turinga, sprawa jest rozstrzygnięta. Program robi
coś nie do odróżnienia od ludzkich zachowań: koniec debaty. Ale nadal istnieją co najmniej dwie
logicznie różne możliwości:
1. Program faktycznie rozumie dialog, w tym samym sensie, co osoba.
2. Program nie rozumie, ale może symulować takie rozumienie.
Pierwsze twierdzenie - że program naprawdę rozumie - jest znacznie silniejsze niż drugie.
Podejrzewam, że większość badaczy sztucznej inteligencji - i prawdopodobnie większość czytelników zgodziłaby się, że programy typu 2 są wykonalne, przynajmniej w zasadzie, ale wymagałyby o wiele
bardziej przekonującego przekonania, zanim zaakceptowaliby, że programy typu 1 są. I rzeczywiście,
nie jest oczywiste, w jaki sposób moglibyśmy uzasadnić twierdzenie, że program był typu 1 - nie jest to
zgodne z testem Turinga. (Podejrzewam, że to rozróżnienie zirytowałoby Turinga: zwróciłby on uwagę,
że jednym z głównych powodów, dla których wymyślił test, było położenie kresu argumentom
dotyczącym takich rozróżnień). dlatego o wiele więcej ambitny i kontrowersyjny cel niż budowanie
programu typu 2. Celem tworzenia programów, które naprawdę mają zrozumienie (świadomość itp.)
W taki sposób, w jaki robią to ludzie, nazywa się silną sztuczną inteligencją; słabszy cel, jakim jest
tworzenie programów, które wykazują te same możliwości, ale bez twierdzenia, że faktycznie posiadają
te cechy, nazywany jest słabą sztuczną inteligencją.
POZA TESTEM TURINGA

Istnieje wiele odmian testu nierozróżnialności Turinga. Na przykład w znacznie silniejszej wersji testu
możemy wyobrazić sobie roboty, które w codziennym świecie próbują podszywać się pod ludzi. Tutaj
„nierozróżnialność” jest interpretowana w bardzo wymagający sposób - oznacza to, że maszyny są nie
do odróżnienia od ludzi. (Zakładam, że nie wolno ci ich analizować, więc test jest nadal rodzajem
czarnej skrzynki). W dającej się przewidzieć przyszłości tego rodzaju rzeczy są mocno zakorzenione w
sferze fikcji. Rzeczywiście, świat, w którym roboty były trudne do odróżnienia od ludzi, był podstawą
co najmniej jednego bardzo dobrego filmu, klasyka Ridleya Scotta z 1982 roku, Blade Runner, w którym
Rick Deckard, grany przez młodego Harrisona Forda, spędza dni na przeprowadzaniu tajemniczych
testów w celu ustalenia, czy to, co wygląda na piękną kobietę, jest w rzeczywistości robotem. Podobne
tematy poruszane są w takich filmach jak Ex Machina (2014). Chociaż scenariusze Blade Runnera nie
są perspektywiczne, naukowcy zaczęli pytać, czy istnieją odmiany testu Turinga, które mogą w znaczący
sposób sprawdzać prawdziwą inteligencję i są odporne na oszustwa odmiany chatbota. Bardzo
prostym pomysłem jest sprawdzenie zrozumienia, a jednym z przejawów tej idei jest użycie tak
zwanych schematów Winograda. Oto krótkie pytania, najlepiej zilustrowane przykładami: Stwierdzenie
1a: Radni miejscy odmówili demonstrantom pozwolenia, ponieważ obawiali się przemocy.
Stwierdzenie 1b: Radni miejscy odmówili demonstrantom pozwolenia, ponieważ opowiadali się za
przemocą. Pytanie: Kto [obawiał się / popierał] przemoc? Zauważ, że te dwa stwierdzenia różnią się od
siebie tylko jednym słowem (podkreślonym w każdym przypadku), ale ta niewielka zmiana
dramatycznie zmienia ich znaczenie. Celem testu jest identyfikacja do kogo „oni” odnoszą się w każdym
przypadku. W Stwierdzeniu 1a „oni” wyraźnie odnosi się do radnych (to oni boją się przemocy ze strony
demonstrantów), natomiast w Stwierdzeniu 1b „oni” odnosi się do demonstrantów (radni są
zaniepokojeni faktem, że demonstranci opowiadają się za przemoc). Oto kolejny przykład:
Oświadczenie 2a: Trofeum nie mieści się w brązowej walizce, ponieważ jest za małe. Stwierdzenie 2b:
Trofeum nie mieści się w brązowej walizce, ponieważ jest za duże. Pytanie: Co jest zbyt [małe / duże]?
Oczywiście w Statement 2a walizka też jest mała; w stwierdzeniu 2b trofeum jest za duże. Obecnie
większość dorosłych piśmiennych z łatwością poradziłaby sobie z tymi przykładami i innymi
podobnymi, ale opierają się one rodzajowi tanich sztuczek stosowanych przez chatboty. Aby móc
udzielić poprawnej odpowiedzi, trudno nie dojść do wniosku, że naprawdę trzeba zrozumieć tekst i
mieć jakąś wiedzę na temat tego rodzaju scenariusza. Aby zrozumieć różnicę między stwierdzeniami
1a i 1b, na przykład, musiałbyś wiedzieć coś o demonstracjach (demonstracje często prowadzą do
przemocy) i radnych (że oni mają uprawnienia do wydawania lub odmawiania zezwoleń na o dbywanie
demonstracji oraz do starania się o unikanie sytuacji, które prowadzą do przemocy). Innym podobnym
wyzwaniem dla sztucznej inteligencji jest zrozumienie ludzkiego świata i niepisanych reguł rządzących
naszymi relacjami w nim. Rozważ następujący krótki dialog, napisany przez psychologa i językoznawcę
Stevena Pinkera:
Bob: Opuszczam cię.
Alice: Kim ona jest?
Czy możesz wyjaśnić ten dialog? Oczywiście, że możesz. To podstawa telewizyjnych telenoweli: Alice i
Bob są w związku, a oświadczenie Boba prowadzi Alice do przekonania, że Bob opuszcza ją dla innej
kobiety - i chce wiedzieć, kim jest ta druga kobieta. Możemy również spekulować, że Alice jest dość zła.
Ale jak można zaprogramować komputer, aby rozumiał takie dialogi? Taka umiejętność z pewnością
byłaby niezbędna do zrozumienia historii a nawet za napisanie ich. Ta zdroworozsądkowa, codzienna
umiejętność zrozumienia działania ludzkich przekonań, pragnień i relacji byłaby podstawowym
wymogiem dla programu komputerowego zdolnego do śledzenia Dni naszego życia. Wszyscy mamy tę
zdolność i wydaje się, że jest to kluczowy wymóg zarówno dla silnej, jak i słabej sztucznej inteligencji.

Jednak zdolność maszyn do zrozumienia i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące takich
scenariuszy jest bardzo odległa.
OGÓLNE AI
Chociaż wielkie marzenie o sztucznej inteligencji wydaje się intuicyjnie oczywiste, jak wykazaliśmy,
zaskakująco trudno jest zdefiniować, co to znaczy lub kiedy będziemy wiedzieć, że go znaleźliśmy. Z
tego powodu, chociaż silna sztuczna inteligencja jest ważną i fascynującą częścią historii sztucznej
inteligencji, jest w dużej mierze nieistotna dla współczesnych badań nad sztuczną inteligencją. Idź na
współczesną konferencję AI, a prawie nic o niej nie usłyszysz - z wyjątkiem być może późnej nocy w
barze. Mniejszym celem jest budowanie maszyn, które mają inteligencję ogólnego przeznaczenia na
poziomie ludzkim. W dzisiejszych czasach jest to zwykle określane jako sztuczna inteligencja ogólna
(AGI) lub po prostu ogólna sztuczna inteligencja. AGI z grubsza równa się posiadaniu komputera, który
ma pełen zakres zdolności intelektualnych, które posiada dana osoba - obejmowałoby to umiejętność
konwersacji w języku naturalnym (por. Test Turinga), rozwiązywania problemów, rozumowania,
postrzegania otoczenia, i tak dalej, na tym samym lub wyższym poziomie, co typowa osoba. Literatura
na temat AGI zwykle nie dotyczy takich kwestii, jak świadomość czy samoświadomość, więc AGI można
uznać za słabszą wersję słabej sztucznej inteligencji. Jednak nawet ten pomniejszy cel znajduje się nieco
na marginesie współczesnej sztucznej inteligencji. Zamiast tego badacze zajmujący się sztuczną
inteligencją zwykle koncentrują się na tworzeniu programów komputerowych, które mogą wykonywać
zadania, które obecnie wymagają mózgów - stopniowe przechodzenie przez listę problemów, które
widzieliśmy na rysunku 1. To podejście do zmuszania komputerów przez sztuczną inteligencję do
wykonywania bardzo konkretnych zadań - jest czasami nazywany wąską sztuczną inteligencją, ale
rzadko słyszałem ten termin w społeczności sztucznej inteligencji. Nie mówimy o tym, co robimy, jako
o wąskiej sztucznej inteligencji - ponieważ wąska sztuczna inteligencja to sztuczna inteligencja. Może
to być rozczarowujące dla tych z nas, którzy tęsknią za lokajami robotów, chociaż być może będzie to
mile widziana wiadomość dla tych, którzy mają koszmary o powstaniu robotów. Więc teraz wiesz, czym
jest sztuczna inteligencja i masz pojęcie, dlaczego jest to trudne do osiągnięcia. Ale jak dokładnie
badacze AI się do tego zabierają?
MÓZG CZY UMYSŁ?
Jak możemy zająć się tworzeniem inteligentnych zachowań w komputerze? Historycznie rzecz biorąc,
sztuczna inteligencja przyjęła jedno z dwóch głównych podejść do tego problemu. Mówiąc prościej,
pierwsza możliwość dotyczy próby modelowania umysłu: procesy świadomego rozumowania,
rozwiązywania problemów itd., z których wszyscy korzystamy w życiu. Takie podejście nazywa się
symboliczną sztuczną inteligencją, ponieważ wykorzystuje symbole, które reprezentują rzeczy, o
których rozważa system. Na przykład symbol „pokój451” w systemie sterowania robota może być
nazwą używaną przez robota dla Twojej sypialni, a symbol „cleanRoom” może być używany jako nazwa
czynności sprzątania pokoju. Ponieważ robot wymyśla, co ma zrobić, wyraźnie używa tych symboli, a
więc, na przykład, jeśli robot zdecyduje się wykonać czynność „cleanRoom (room451)”, oznacza to, że
robot zdecydował się wyczyścić sypialnia. Symbole używane przez robota oznaczają coś w jego
otoczeniu. Przez około trzydzieści lat, od połowy lat pięćdziesiątych do późnych lat osiemdziesiątych,
najpowszechniej stosowanym podejściem do tworzenia systemów sztucznej inteligencji była
symboliczna sztuczna inteligencja. Ma wiele zalet, ale chyba najważniejszą z nich jest to, że jest
przezroczysty: gdy robot stwierdza, że „posprząta pokój (pokój451)”, wtedy możemy od razu
zrozumieć, co zdecydowało się zrobić. Ale myślę też, że był popularny, ponieważ wydaje się
odzwierciedlać nasze świadome procesy myślowe. Myślimy w kategoriach symboli - słów - i decydując,
co robić, możemy odbyć z sobą mentalną rozmowę o zaletach i wadach różnych działań. Symboliczna
sztuczna inteligencja chciała to wszystko uchwycić. Jak zobaczymy później , symboliczna sztuczna

inteligencja osiągnęła szczyt we wczesnych latach osiemdziesiątych. Alternatywą dla modelowania
umysłu jest modelowanie mózgu. Jedną z ekstremalnych możliwości byłaby próba symulacji całego
ludzkiego mózgu (i być może ludzkiego układu nerwowego) w komputerze. W końcu ludzkie mózgi to
jedyne rzeczy, o których możemy z całą pewnością powiedzieć, że są w stanie wytworzyć inteligentne
zachowanie na poziomie ludzkim. Problem z tym podejściem polega na tym, że mózg jest
niewyobrażalnie złożonym organem: ludzki mózg zawiera około stu miliardów połączonych ze sobą
komponentów i nie rozumiemy na odległość ich struktury i działania na tyle dobrze, aby je powielić. W
najbliższym czasie nie jest to realistyczna możliwość i podejrzewam, że jest mało prawdopodobne, aby
kiedykolwiek była możliwa (chociaż przykro mi, że to nie powstrzymało niektórych ludzi przed
próbami). Zamiast tego możemy jednak czerpać inspirację z pewnych struktur występujących w mózgu
i zamodelować je jako komponenty inteligentnych systemów. Ten obszar badań nazywa się sieciami
neuronowymi - nazwa pochodzi od komórkowych jednostek przetwarzających informacje zwanych
neuronami, które znajdujemy w mikrostrukturze mózgu. Badania nad sieciami neuronowymi sięgają
czasów sprzed pojawienia się samej sztucznej inteligencji i ewoluowały wraz z głównym nurtem
sztucznej inteligencji. To właśnie w tej dziedzinie odnotowano imponujący postęp w tym stuleciu, który
doprowadził do obecnego boomu w dziedzinie sztucznej inteligencji. Symboliczna sztuczna inteligencja
i sieci neuronowe to bardzo różne podejścia, z zupełnie różnymi metodologiami. Obie weszły i wyszły
z mody w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat i jak się przekonamy, między dwiema szkołami panowała
nawet zaciekłość. Jednak gdy sztuczna inteligencja pojawiła się jako nowa dyscyplina naukowa w latach
pięćdziesiątych XX wieku, to symboliczna sztuczna inteligencja w dużej mierze dominowała.

Złoty wiek
Chociaż ARTYKUŁ TURINGA „Maszyny obliczeniowe i inteligencja”, który wprowadził test Turinga,
wniósł to, co obecnie uznajemy za pierwszy znaczący wkład naukowy w dyscyplinę sztucznej
inteligencji, był to raczej izolowany wkład, ponieważ sztuczna inteligencja jako dyscyplina po prostu
nie istniała w tym czasie. Nie miała nazwy, nie pracowała nad nim społeczność badaczy, a jedynymi
wkładami w tamtym czasie były spekulatywne koncepcje koncepcyjne, takie jak test Turinga - nie było
systemów sztucznej inteligencji. Zaledwie dziesięć lat później, pod koniec lat pięćdziesiątych, wszystko
się zmieniło: powstała nowa dyscyplina o charakterystycznej nazwie, a naukowcy mogli z dumą
pochwalić się pierwszymi próbnymi systemami wykazującymi podstawowe elementy inteligentnego
zachowania. Kolejne dwie dekady to pierwszy rozkwit sztucznej inteligencji. Nastąpił przypływ
optymizmu, wzrostu i widocznego postępu, co doprowadziło do ery zwanej złotym wiekiem AI, od
około 1956 do 1974 roku. Nie było jeszcze żadnych rozczarowań; wszystko wydawało się możliwe.
Zbudowane w tym okresie systemy AI to legendy w kanonie AI. Systemy o dziwacznych, dziwacznych
nazwach, takich jak SHRDLU, STRIPS i SHAKEY - krótkie nazwy, wszystkie pisane wielkimi literami,
prawdopodobnie dlatego, że były to ograniczenia nazw plików komputerowych w tamtym czasie
(tradycja nazywania systemów AI w ten sposób trwa do dziś, choć już dawno przestała być potrzebna).
Komputery użyte do budowy tych systemów były według współczesnych standardów niewyobrażalnie
ograniczone, boleśnie powolne i niezwykle trudne w użyciu. Narzędzia, które uważamy za oczywiste
przy tworzeniu oprogramowania, nie istniały wtedy i rzeczywiście nie mogły działać na ówczesnych
komputerach. Wydaje się, że wiele z „hackerskiej” kultury programowania komputerów pojawiło się
w tamtym czasie. Naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją pracowali w nocy, ponieważ wtedy
mogli uzyskać dostęp do komputerów używanych do ważniejszych zadań w normalnych godzinach
pracy; i musieli wymyślić wszelkiego rodzaju genialne sztuczki programistyczne, aby w ogóle uruchomić
swoje skomplikowane programy - wiele z tych sztuczek stało się później standardowymi technikami, a
ich początki sięgały laboratoriów sztucznej inteligencji w latach 60. i 70. teraz tylko niewyraźnie
pamiętany, jeśli w ogóle. Jednak w połowie lat 70. postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji utknął w
martwym punkcie, ponieważ nie udało się wyjść daleko poza najwcześniejsze proste eksperymenty.
Młoda dyscyplina była bliska zniszczenia przez sponsorów badań i społeczność naukową, która
uwierzyła, że sztuczna inteligencja, która tak wiele obiecała, w rzeczywistości nie zmierza do niczego.
W tym rozdziale przyjrzymy się pierwszym dwóm dekadom sztucznej inteligencji. Przyjrzymy się
niektórym kluczowym systemom zbudowanym w tym okresie i omówimy jedną z najważniejszych
technik opracowanych w tamtym czasie w sztucznej inteligencji - technikę zwaną wyszukiwaniem,
która do dziś pozostaje centralnym elementem wielu systemów sztucznej inteligencji. Usłyszymy
również, jak abstrakcyjna teoria matematyczna zwana złożonością obliczeniową, która została
opracowana na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, zaczęła wyjaśniać, dlaczego tak wiele problemów
związanych ze sztuczną inteligencją było zasadniczo trudnych. Złożoność obliczeniowa rzuca długi cień
na sztuczną inteligencję. Zaczniemy od tradycyjnego punktu początkowego złotego wieku: lata 1956 r.,
Kiedy to dziedzina otrzymała nazwę od młodego amerykańskiego naukowca, Johna McCarthy'ego.
PIERWSZE LATO AI
McCarthy należał do tego pokolenia, które najwyraźniej stworzyło nowoczesne technologiczne Stany
Zjednoczone. Z niemal niezobowiązującym błyskotliwością w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
wynalazł szereg koncepcji w informatyce, które są obecnie tak oczywiste, że trudno sobie wyobrazić,
że faktycznie trzeba je było wymyślić. Jednym z jego najbardziej znanych osiągnięć był język
programowania o nazwie LISP, który przez dziesięciolecia był językiem programowania wybieranym
przez badaczy sztucznej inteligencji. W najlepszych czasach programy komputerowe są trudne do
odczytania, ale nawet jak na szczerze tajemnicze standardy mojego zawodu LISP jest uważany za

dziwaczny, ponieważ w LISP-ie (wszystkie (programy (wyglądają (tak)))) - pokolenia programistów
nauczył się żartować, że LISP oznacza wiele nieistotnych głupich nawiasów. McCarthy wynalazł LISP w
połowie lat pięćdziesiątych, ale, co zaskakujące, prawie siedemdziesiąt lat później, nadal jest on
regularnie nauczany i używany na całym świecie. (Używam go codziennie.) Pomyśl o tym przez chwilę:
kiedy McCarthy wynalazł LISP, Dwight D. Eisenhower był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na
całym świecie było tylko kilka komputerów. A język programowania wynaleziony wtedy przez
McCarthy'ego jest nadal rutynowo używany. W 1955 roku McCarthy złożył propozycję w Rockefeller
Institute w nadziei na zdobycie funduszy na zorganizowanie letniej szkoły w Dartmouth College. Jeśli
nie jesteś nauczycielem akademickim, idea „letnich szkół” dla dorosłych może wydawać się trochę
dziwna, ale do dziś są one ugruntowaną i cieszącą się uznaniem tradycją akademicką. Chodzi o to, aby
zebrać grupę naukowców o wspólnych zainteresowaniach z całego świata i dać im możliwość spotkania
się i wspólnej pracy przez dłuższy czas. Odbywają się latem, ponieważ oczywiście w tym roku nauka
dobiegła końca, a naukowcy mają dużo czasu bez wykładów. Celem jest oczywiście zorganizowanie
szkoły letniej w atrakcyjnej lokalizacji, a bogaty program imprez towarzyskich to podstawa. Kiedy
McCarthy pisał swoją propozycję finansowania Instytutu Rockefellera w 1955 roku, musiał nadać
nazwę wydarzeniu i wybrał sztuczną inteligencję. W tym, co stało się czymś w rodzaju znużonej tradycji
dla sztucznej inteligencji, McCarthy miał nierealistycznie wysokie oczekiwania: „Uważamy, że można
dokonać znacznego postępu… jeśli starannie wybrana grupa naukowców będzie pracować nad tym
razem przez lato”. Pod koniec letniej szkoły delegaci nie poczynili żadnych postępów, ale wybrane przez
McCarthy'ego nazwisko utknęło w martwym punkcie i w ten sposób powstała nowa dyscyplina
akademicka. Niestety, wielu później miało okazję żałować wyboru przez McCarthy'ego nazwy dla
założonej przez siebie dziedziny. Po pierwsze, sztuczność można odczytać jako fałszywą lub zastępczą
- a kto chce fałszywej inteligencji? Co więcej, słowo inteligencja sugeruje, że kluczem jest intelekt. W
rzeczywistości wiele zadań, nad którymi społeczność AI tak ciężko pracowała od 1956 r., nie wymaga
inteligencji, gdy ludzie je wykonują. Wręcz przeciwnie, jak widzieliśmy w poprzednio, wiele z
najważniejszych i najtrudniejszych problemów, z którymi SI borykała się w ciągu ostatnich
sześćdziesięciu lat, nie wydaje się wcale intelektualnych - fakt, który wielokrotnie był przyczyną
konsternacji. i zamieszanie dla nowych na polu. Ale sztuczna inteligencja to nazwa, którą wybrał
McCarthy i nazwa, która przetrwa do dziś. Począwszy od szkoły letniej McCarthy'ego, istnieje
nieprzerwany wątek badań prowadzonych przez uczestników szkoły letniej i ich akademickich
potomków, aż do dnia dzisiejszego. AI w swojej rozpoznawalnie nowoczesnej formie zaczęło się tego
lata, a początki AI wydawały się naprawdę bardzo obiecujące. Okres po letniej szkole w Dartmouth był
okresem ekscytacji i rozwoju. I przynajmniej przez chwilę wydawało się, że nastąpił szybki postęp.
Czterech delegatów letniej szkoły zdominowało sztuczną inteligencję w następnych dziesięcioleciach.
Sam McCarthy założył laboratorium sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Stanforda w samym sercu
tego, co jest teraz Doliną Krzemową; Marvin Minsky założył laboratorium AI na MIT w Cambridge,
Massachusetts; oraz Allen Newell i jego przełożony Herb Simon poszedł na Carnegie Mellon University
(CMU). Te cztery osoby oraz systemy sztucznej inteligencji, które zbudowali oni i ich uczniowie, są
totemami dla naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją. Ale w złotym wieku było sporo
naiwności, kiedy naukowcy snuli lekkomyślne i imponujące prognozy dotyczące prawdopodobnej
szybkości postępu w tej dziedzinie, która od tamtej pory prześladuje sztuczną inteligencję. W połowie
lat siedemdziesiątych dobre czasy się skończyły i rozpoczął się gwałtowny sprzeciw - cykl
koniunkturalny AI, który ma się powtórzyć w nadchodzących dziesięcioleciach.
DZIEL I RZĄDŹ
Jak widzieliśmy, ogólna sztuczna inteligencja jest dużym i bardzo mglistym celem - trudno jest podejść
bezpośrednio. Zamiast tego strategia przyjęta w złotym wieku polegała na dzieleniu i zdobywaniu.
Zatem zamiast zaczynać od próby zbudowania kompletnego ogólnego inteligentnego systemu,

przyjęto podejście polegające na zidentyfikowaniu różnych, różnych jednostek zdolności, które
wydawały się być wymagane do ogólnego zastosowania sztucznej inteligencji i do budowy systemów,
które mogłyby zademonstrować te możliwości. Założenie było takie, że jeśli uda nam się zbudować
systemy, które demonstrują każdą z tych indywidualnych możliwości, później złożenie ich w całość
będzie proste. To fundamentalne założenie - że drogą do postępu w kierunku ogólnej sztucznej
inteligencji jest skupienie się na komponentowych możliwościach inteligentnego zachowania - zostało
zakorzenione jako standardowa metodologia badań nad sztuczną inteligencją. W pośpiechu budowano
maszyny, które mogłyby zademonstrować te możliwości komponentów. Więc jakie były główne
możliwości, na których skupili się naukowcy? Pierwszym i, jak się okazało, jednym z najtrudniejszych,
jest ten, który bierzemy za pewnik: percepcja. Maszyna, która ma działać inteligentnie w określonym
środowisku, musi mieć możliwość uzyskania informacji na jego temat. Postrzegamy nasz świat poprzez
różne mechanizmy, w tym pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Tak więc jeden z nurtów
badań dotyczył budowy czujników, które dostarczałyby ich odpowiedników. Obecnie roboty
wykorzystują szeroką gamę sztucznych czujników, aby przekazywać im informacje o swoich radarach
środowiskowych, dalmierzach na podczerwień, ultradźwiękowych dalmierzach, radarach laserowych i
tak dalej. Ale zbudowanie tych czujników - co samo w sobie nie jest trywialne - to tylko część problemu.
Niezależnie od tego, jak dobra optyka jest w aparacie cyfrowym i bez względu na to, ile megapikseli
znajduje się na matrycy aparatu, ostatecznie wszystko, co robi aparat, to rozbija obraz, który widzi, na
siatkę, a następnie przypisuje liczby do każdej komórki w siatce, wskazujące kolor i jasność. Tak więc
robot wyposażony w najlepszy aparat cyfrowy ostatecznie otrzyma tylko długą listę numerów. Drugim
wyzwaniem dla percepcji jest zatem interpretacja tych surowych liczb: zrozumienie tego, co widzi. A
to wyzwanie okazało się znacznie trudniejsze niż problem faktycznej budowy czujników. Inną kluczową
zdolnością ogólnych inteligentnych systemów wydaje się zdolność uczenia się na podstawie
doświadczenia, co doprowadziło do powstania wątku badań nad sztuczną inteligencją zwanego
uczeniem maszynowym. Podobnie jak sama nazwa sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe jest być
może niefortunnym wyborem terminologii. Brzmi to jak maszyna, która w jakiś sposób ładuje własną
inteligencję: zaczynając od zera i stopniowo staje się coraz mądrzejsza. W rzeczywistości uczenie
maszynowe nie przypomina uczenia się przez człowieka: polega na uczeniu się na podstawie danych i
prognozowaniu na ich temat. Na przykład jednym wielkim sukcesem w uczeniu maszynowym w ciągu
ostatniej dekady są programy, które potrafią rozpoznawać twarze na zdjęciach. Sposób, w jaki to się
zwykle robi, obejmuje dostarczenie programu z przykładami rzeczy, których próbujesz się nauczyć. W
ten sposób program rozpoznawania twarzy zostałby wyszkolony, dając mu wiele zdjęć oznaczonych
imionami osób, które pojawiają się na zdjęciach. Celem jest to, aby po przedstawieniu samego obrazu
program był w stanie poprawnie podać imię przedstawionej osoby.
Rozwiązywanie problemów i planowanie to dwie powiązane zdolności, które również wydają się być
związane z inteligentnym zachowaniem. Oba wymagają umiejętności osiągnięcia celu przy użyciu
określonego repertuaru działań; wyzwaniem jest znalezienie właściwej sekwencji działań. Przykładem
może być gra w grę planszową, taką jak szachy lub Go: celem jest zwycięstwo; akcje to możliwe ruchy;
wyzwaniem jest ustalenie, jakie ruchy wykonać. Jak zobaczymy, jednym z najbardziej fundamentalnych
wyzwań w rozwiązywaniu problemów i planowaniu jest to, że chociaż w zasadzie wydają się one łatwe
do wykonania, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe alternatywy, podejście to nie działa w praktyce,
ponieważ jest ich zbyt wiele. aby było to wykonalne.

Rozumowanie jest być może najbardziej wzniosłym ze wszystkich zdolności związanych z inteligencją:
polega na czerpaniu nowej wiedzy z istniejących faktów w solidny sposób. Aby wskazać słynny
przykład, jeśli wiesz, że „wszyscy ludzie są śmiertelni” i wiesz, że „Michael jest mężczyzną”, rozsądnym

jest wyciągnięcie wniosku, że „Michael jest śmiertelny”. Prawdziwie inteligentny system byłby w stanie
wyciągnąć taki wniosek, a następnie wykorzystać nowo uzyskaną wiedzę do wyciągnięcia dalszych
wniosków. Na przykład świadomość, że „Michael jest śmiertelny” powinna pozwolić ci na wyciągnięcie
wniosku, że „w pewnym momencie w przyszłości Michael umrze” i że „po śmierci Michaela pozostanie
martwy na zawsze” i tak dalej. Zautomatyzowane rozumowanie polega na nadaniu komputerom tego
rodzaju możliwości: nadaniu im zdolności do logicznego rozumowania. Wkrótce zobaczymy, że przez
długi czas uważano, że tego rodzaju rozumowanie powinno być głównym celem sztucznej inteligencji
i chociaż nie jest to już pogląd główny, zautomatyzowane rozumowanie pozostaje ważnym wątkiem w
tej dziedzinie. Wreszcie rozumienie języka naturalnego obejmuje komputery interpretujące języki
ludzkie, takie jak angielski i francuski. Obecnie, gdy programista podaje komputerowi przepis do
wykonania (algorytm lub program), musi to zrobić za pomocą sztucznego języka: języka specjalnie
skonstruowanego według ściśle określonych, jednoznacznych reguł. Tych języków jest dużo i są
prostsze niż języki naturalne, takie jak angielski. Przez długi czas głównym podejściem do zrozumienia
języków naturalnych było próba wymyślenia precyzyjnych reguł definiujących te języki, w taki sam
sposób, w jaki mamy precyzyjne reguły definiujące języki komputerowe. Ale okazało się to niemożliwe.
Języki naturalne są zbyt elastyczne, niejasne i płynne, aby można je było rygorystycznie zdefiniować w
ten sposób, a sposób, w jaki język jest używany w codziennych sytuacjach, opiera się próbom nadania
mu precyzyjnej definicji.
SHRDLU I ŚWIAT BLOKÓW
System SHRDLU był jednym z najbardziej cenionych osiągnięć złotego wieku (dziwna nazwa pochodzi
od kolejności, w jakiej litery były układane na maszynach drukarskich czasu - programiści komputerowi
cieszą się niejasnymi dowcipami). Opracowany przez studenta Terry-ego Winograd w 1971 na Stanford
University, SHRDLU miał na celu zademonstrowanie dwóch kluczowych zdolności sztucznej inteligencji:
rozwiązywania problemów i rozumienia języka naturalnego. Komponent SHRDLU do rozwiązywania
problemów opierał się na tym, co stało się jednym z najsłynniejszych scenariuszy eksperymentalnych
w sztucznej inteligencji: świecie bloków. The Blocks World było symulowanym środowiskiem
zawierającym wiele kolorowych obiektów (bloki, pudełka i piramidy). Uzasadnieniem korzystania z
symulowanego środowiska zamiast próby zbudowania prawdziwego robota było po prostu
zredukowanie złożoności problemu do rozwiązania możliwego do zarządzania. Rozwiązywanie
problemów w świecie SHRDLU Blocks polega na rozmieszczaniu obiektów zgodnie z instrukcjami
użytkownika, przy użyciu symulowanego ramienia robota do manipulowania nimi. Rysunek 2 ilustruje:
widzimy początkową konfigurację Blocks World i konfigurację celu. Wyzwaniem jest ustalenie, jak
przekształcić konfigurację początkową w konfigurację celu.

Aby osiągnąć tę transformację, możesz użyć tylko niewielkiego repertuaru działań:

* Podnieś przedmiot x ze stołu. Tutaj ramię robota podnosi obiekt x (który może być blokiem lub
piramidą) ze stołu. Ramię robota będzie w stanie to zrobić pomyślnie tylko wtedy, gdy oba obiekty x
znajdują się obecnie na stole, a ramię robota jest obecnie puste.
* Umieść obiekt x na stole. Ramię robota będzie w stanie to zrobić tylko wtedy, gdy aktualnie przenosi
obiekt x.
* Podnieś obiekt x od obiektu y. Aby ramię robota mogło to zrobić, ramię robota musi być puste, obiekt
x musi znajdować się obecnie na obiekcie y, a obiekt x nie może obecnie mieć na sobie nic.
* Umieść obiekt x na wierzchu obiektu y. Aby ramię robota mogło to zrobić, musi faktycznie przenosić
obiekt x, a na obiekcie y nie może być obecnie nic.
Wszystko, co dzieje się w świecie Blocks, sprowadza się do tych działań i tylko tych. Korzystając z tych
działań, plan osiągnięcia transformacji przedstawionej na rysunku 2 może rozpocząć się w następujący
sposób:
Podnieś obiekt A z obiektu B.
Umieść przedmiot A na stole.
Podnieś przedmiot B ze stołu.
The Blocks World jest prawdopodobnie najlepiej zbadanym scenariuszem w całej sztucznej inteligencji,
ponieważ zadania w Blocks World polegające na podnoszeniu paczek i przenoszeniu ich wokół - brzmią
jak zadania, które moglibyśmy wyobrazić sobie dla robotów w prawdziwym świecie. Ale Blocks World,
jak pojawia się w SHRDLU (i wielu późniejszych badaniach), ma poważne ograniczenia jako scenariusz
rozwoju praktycznie użytecznych technik sztucznej inteligencji. Po pierwsze, zakłada się, że świat
Blocks jest zamknięty. Oznacza to, że jedyną rzeczą, która powoduje zmianę w świecie bloków, jest
SHRDLU. To tak jakby powiedzieć, że żyjesz sam. Jeśli mieszkasz sam, możesz spokojnie założyć, że po
przebudzeniu twoje klucze będą tam, gdzie zostawiłeś je poprzedniej nocy; jeśli nie mieszkasz sam,
zawsze istnieje możliwość, że ktoś inny przeniósł je z dnia na dzień. Więc kiedy SHRDLU umieszcza blok
x na bloku y, może bezpiecznie założyć, że blok x pozostaje na szczycie bloku y, chyba że przeniósł sam
blok. Rzeczywisty świat nie jest taki: każdy system sztucznej inteligencji, który opiera się na założeniu,
że jest jedynym aktorem w swoim świecie, może często popełniać błędy. Po drugie, i być może
ważniejsze, świat Blocks jest symulowany. SHRDLU w rzeczywistości nie podnosi przedmiotów i nie
przesuwa ich za pomocą robota - po prostu udaje. Czyni to utrzymując model świata i modeluje skutki
swoich działań na tym świecie. W rzeczywistości nigdy nie patrzy na świat, aby zbudować swój model
lub sprawdzić, czy model, który ma, jest poprawny. To ogromne uproszczenie, a później naukowcy
argumentowali, że w związku z tym zignorowano większość naprawdę trudnych problemów, z którymi
robot musiałby się zmierzyć w prawdziwym świecie.
Aby lepiej zrozumieć ten punkt, rozważ działanie „Podnieś obiekt x od obiektu y”. Z punktu widzenia
SHRDLU jest to pojedyncza czynność: zakłada się, że robot wykona całą akcję w jednym niepodzielnym
kroku i nigdzie nie musi się martwić o to, z czym ta czynność właściwie się wiąże. Zatem program
„sterujący” ramieniem musi tylko znaleźć odpowiednią kolejność takich działań, aby wykonać
wymagane zadanie. Nie musisz martwić się o bałagan związany z ich wykonywaniem. Ale pomyśl o
robocie w świecie fizycznym, który próbuje podjąć tę akcję, być może w magazynie. W tym przypadku
robot musiałby być w stanie zidentyfikować dwa przedmiotowe obiekty, z powodzeniem wykonać
złożony problem poruszania się, aby ustawić ramię we właściwym miejscu i uchwycić odpowiedni
przedmiot. Nawet ostatnia część tej „atomowej” akcji, uchwycenie odpowiedniego obiektu, jest w
rzeczywistości dalekie od trywialnych robotów do manipulowania nawet prostymi obiektami w

prawdziwym świecie, jest fenomenalnie trudna i pozostaje znaczącym wyzwaniem do dnia
dzisiejszego. Fakt, że takie zadania uważamy za trywialne, prowadzi nas do błędnego przekonania, że
zmuszanie maszyn do ich wykonywania również musi być trywialne. Tak więc Blocks World jest
atrakcyjny, ponieważ jest intuicyjny i łatwy do wyjaśnienia, i wydaje się przypominać problem, nad
którym moglibyśmy wyobrazić sobie roboty pracujące w prawdziwym świecie. Ale kopiąc głębiej,
okazuje się, że rażąco upraszcza to problemy, z którymi musiałby się zmierzyć prawdziwy robot.
Jedną z najbardziej chwalonych cech SHRDLU było to, że użytkownik wydawał instrukcje systemowi i
otrzymywał od niego informacje zwrotne w czymś, co wydawało się zwykłym angielskim. Oto fragment
dialogu z SHRDLU:
ODBIERZ DUŻY CZERWONY BLOK.
DOBRZE. (Robi tak.)
CHWYĆ PIRAMIDĘ.
NIE ROZUMIEM, KTÓRĄ PIRAMIDĘ MASZ NA MYŚLISZ.
ZNAJDŹ BLOK, KTÓRY JEST WIĘKSZY NIŻ JEDEN
TRZYMASZ I WKŁADASZ GO DO PUDEŁKA.
Zakładam, że masz na myśli blok, który jest większy niż ten, który trzymam.
DOBRZE. (Robi tak.)
CO ZAWIERA PUDEŁKO?
NIEBIESKA PIRAMIDA I NIEBIESKI BLOK.
CO OBSŁUGUJE PIRAMIDĘ?
PUDEŁKO.
ILE BLOKÓW NIE ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU?
CZTERECH Z NICH.
JEST PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z NICH WĄŻSZY NIŻ
JEDEN, KTÓRY WIDZIAŁEM CI, ABY ODEBRAĆ
TAK, CZERWONA KOSTKA.
Ten dialog wykracza daleko poza ELIZĘ i to właśnie ten aspekt systemu - sposób, w jaki użytkownik
wchodził w interakcję z nim za pośrednictwem czegoś, co początkowo wydawało się zwykłym
angielskim - doprowadził do tego, że SHRDLU został entuzjastycznie przyjęty we wczesnych latach
siedemdziesiątych. Jednak później stało się jasne, że SHRDLU był w stanie generować bogate dialogi
tylko dlatego, że dotyczyły one bardzo ograniczonego scenariusza - Blocks World. Dialogi nie były tak
„konserwowane”, jak dialogi w ELIZA, ale mimo to były bardzo ograniczone. Kiedy system pojawił się
po raz pierwszy, była nadzieja, że zawarte w nim techniki mogą stanowić drogę do znacznie bardziej
ogólnych systemów rozumienia języka naturalnego, ale nadzieja ta nie została zrealizowana.
Pięćdziesiąt lat później łatwo jest nam zidentyfikować ograniczenia SHRDLU. Miał jednak ogromny
wpływ i pozostaje jednym z przełomowych systemów sztucznej inteligencji.
WSTRZĄŚNIJ ROBOTA

Roboty zawsze były ściśle związane ze sztuczną inteligencją - szczególnie w mediach. „Człowiekmaszyna” w klasycznym filmie Fritza Langa Metropolis z 1927 roku ustanowił szablon dla
niekończących się przedstawień robotycznej sztucznej inteligencji : robot z dwoma rękami, dwiema
nogami, głową… i morderczym temperamentem. Wydaje się, że nawet dzisiaj każdy artykuł o sztucznej
inteligencji w popularnej prasie jest ilustrowany zdjęciem robota, który mógłby być bezpośrednim
potomkiem „człowieka-maszyny” Metropolis. Wydaje mi się, że nie jest zaskoczeniem, że roboty w
ogóle i roboty humanoidalne w szczególności powinny stać się publicznym znaczeniem dla sztucznej
inteligencji. W końcu idea robotów, które zamieszkują nasz świat i pracują wśród nas, jest
prawdopodobnie najbardziej oczywistym przejawem marzeń o sztucznej inteligencji - a większość z nas
byłaby zachwycona, gdyby robotami byli kamerdynerzy, którzy wykonaliby każde nasze zlecenie.
Dlatego może być zaskoczeniem, gdy dowiemy się, że w złotym wieku roboty stanowiły tylko
stosunkowo niewielką część historii sztucznej inteligencji. Obawiam się, że przyczyny tego są raczej
przyziemne: budowanie robotów jest drogie, czasochłonne i, szczerze mówiąc, trudne. To byłoby
niemożliwe dla doktora, student pracującego samotnie w latach 60. lub 70. XX wieku przy budowie
robota AI na poziomie badawczym. Potrzebowaliby całego laboratorium badawczego, dedykowanych
inżynierów i zaplecza warsztatowego – a w każdym razie komputery wystarczająco mocne, aby
sterować programami AI, nie były wystarczająco mobilne, aby można je było zainstalować na
autonomicznych robotach. Budowanie programów, takich jak SHRDLU, które udawały, że działają w
prawdziwym świecie, było łatwiejsze i znacznie tańsze niż budowanie robotów, które faktycznie
działały w prawdziwym świecie, z całą jego złożonością i bałaganem. Ale chociaż lista robotów sztucznej
inteligencji we wczesnym okresie sztucznej inteligencji jest raczej niewielka, w tym czasie odbył się
jeden wspaniały eksperyment z robotami sztucznej inteligencji: projekt SHAKEY, który został
przeprowadzony w Stanford Research Institute (SRI) w latach 1966-1972. SHAKEY była pierwszą
poważną próbą zbudowania robota mobilnego, któremu można było powierzyć zadania w
prawdziwym świecie i który mógł samodzielnie wymyślić, jak je wykonać. Aby to zrobić, SHAKEY musiał
być w stanie dostrzec swoje otoczenie i zrozumieć, gdzie się znajduje i co wokół niego; otrzymywać
zadania od użytkowników; samodzielnie wymyślić odpowiednie plany realizacji tych zadań; a następnie
zrealizować te plany, cały czas upewniając się, że wszystko idzie zgodnie z zamierzeniami. Zadania, o
których mowa, obejmowały przenoszenie obiektów, takich jak pudełka, w środowisku biurowym. To
może brzmieć jak SHRDLU, ale w przeciwieństwie do SHRDLU, SHAKEY był prawdziwym robotem,
manipulującym prawdziwymi obiektami. To było o wiele większe wyzwanie. Aby odnieść sukces, firma
SHAKEY musiała zintegrować zniechęcający zestaw możliwości sztucznej inteligencji. Po pierwsze, było
podstawowe wyzwanie inżynieryjne: programiści musieli zbudować samego robota. Musiał być
wystarczająco mały i zwinny, aby działać w biurze, a także potrzebował czujników, które były
wystarczająco mocne i dokładne, aby robot mógł zrozumieć, co się wokół niego znajduje. W tym celu
SHAKEY został wyposażony w kamerę telewizyjną i dalmierze laserowe do określania odległości od
obiektów; Aby wykryć przeszkody, miał wykrywacze uderzeń, zwane wąsami kotów. Następnie SHAKEY
musiał być w stanie poruszać się po swoim otoczeniu. Następnie firma SHAKEY musiała być w stanie
zaplanować, w jaki sposób wykonać powierzone jej zadania. I wreszcie, wszystkie te możliwości musiały
współpracować w harmonii. Jak powie Ci każdy badacz SI, sprawienie, aby którykolwiek z tych
komponentów działał, jest wyzwaniem samym w sobie; zmuszenie ich do pracy jako zespołu jest o rząd
wielkości trudniejsze. Choć było imponujące, SHAKEY podkreślił również ograniczenia ówczesnej
technologii sztucznej inteligencji. Aby SHAKEY działał, jego projektanci musieli znacznie uprościć
wyzwania, przed którymi stoi robot. Na przykład zdolność firmy SHAKEY do interpretowania danych z
kamery telewizyjnej była bardzo ograniczona, obejmująca niewiele więcej niż wykrywanie przeszkód.
Aby to umożliwić, otoczenie musiało być specjalnie pomalowane i starannie oświetlone. Ponieważ
kamera telewizyjna wymagała tak dużej mocy, była włączana tylko wtedy, gdy była potrzebna, a po
włączeniu zasilania minęło około dziesięciu sekund, zanim wytworzyła użyteczny obraz. Deweloperzy

nieustannie zmagali się z ograniczeniami komputerów w tamtym czasie: SHAKEY potrzebował nawet
piętnastu minut, aby wymyślić, jak wykonać zadanie, podczas których SHAKEY siedział, nieruchomy i
bezwładny, całkowicie odizolowany od swojego otoczenia. Ponieważ komputery z wystarczającą mocą
do uruchomienia oprogramowania SHAKEY były zbyt duże i ciężkie, aby SHAKEY mógł je nosić ze sobą,
SHAKEY użył łącza radiowego do komputera, który faktycznie obsługiwał jego oprogramowanie.
Ogólnie rzecz biorąc, SHAKEY nie mógł zostać użyty w przypadku jakiegokolwiek istotnego problemu.
SHAKEY był prawdopodobnie pierwszym prawdziwym autonomicznym robotem mobilnym i, podobnie
jak SHRDLU, zasługuje na honorowe miejsce w podręcznikach historii sztucznej inteligencji. Jednak
ograniczenia SHAKEY pokazały, jak daleko w rzeczywistości była sztuczna inteligencja od marzeń o
praktycznych autonomicznych robotach i jak trudne były te wyzwania.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I WYSZUKIWANIE
Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów jest z pewnością jedną z kluczowych umiejętności,
która odróżnia ludzi od innych zwierząt. Oczywiście rozwiązywanie problemów wydaje się być czymś,
co wymaga inteligencji - jeśli uda nam się zbudować programy, które mogą rozwiązać problemy, które
ludzie uważają za trudne, z pewnością byłby to kluczowy krok na drodze do sztucznej inteligencji.
Dlatego w złotym wieku intensywnie badano rozwiązywanie problemów, a standardowym ćwiczeniem
ówczesnych badaczy sztucznej inteligencji było przekonanie komputera do rozwiązania problemu,
który można spotkać na łamigłówce gazety. Oto klasyczny przykład takiej układanki, zwanej Wieżami
Hanoi: W odległym klasztorze znajdują się trzy kolumny i sześćdziesiąt cztery złote pierścienie.
Pierścienie mają różne rozmiary i spoczywają na kolumnach. Początkowo wszystkie pierścienie
spoczywały na najbardziej wysuniętej lewej kolumnie, a od tego czasu mnisi przesuwają pierścienie
jeden po drugim między kolumnami. Ich celem jest przesunięcie wszystkich pierścieni do najdalszej
prawej kolumny. Czyniąc to, mnisi muszą przestrzegać dwóch zasad:
1. Mogą przesuwać tylko jeden pierścień na raz między kolumnami.
2. W żadnym momencie żaden pierścień nie może spoczywać na mniejszym pierścieniu.
Aby rozwiązać problem, musisz znaleźć odpowiednią sekwencję ruchów, która spowoduje
przeniesienie wszystkich pierścieni z najdalszej lewej kolumny do najdalszej prawej kolumny, bez
łamania zasady, że większy pierścień nigdy nie może znajdować się nad mniejszym pierścieniem. W
niektórych wersjach opowieści świat ma się skończyć, gdy mnisi wykonają swoje zadanie - chociaż, jak
zobaczymy później, nawet gdyby ta historia była prawdziwa, nie musielibyśmy tracić nad nią snu, bo
życie na planecie Ziemia z pewnością wymrą na długo przed tym, zanim mnisi będą w stanie poruszyć
wszystkie sześćdziesiąt cztery pierścienie. Z tego powodu łamigłówka jest zwykle rozmieszczona z dużo
mniejszą liczbą pierścieni. Rysunek ilustruje zagadkę, pokazując początkową konfigurację (wszystkie
pierścienie znajdują się w najdalszej lewej kolumnie), następnie stan bramki (ze wszystkimi
pierścieniami w najdalszej prawej kolumnie), a na końcu nieprawidłową konfigurację dla wersji
trójpierścieniowej puzzle.

Jak więc rozwiązać problemy, takie jak Wieże Hanoi? Odpowiedzią jest użycie techniki zwanej
wyszukiwaniem. Powinienem wyjaśnić, że kiedy używamy wyszukiwania terminów w sztucznej
inteligencji, nie mamy na myśli wyszukiwania w sieci: wyszukiwanie w sztucznej inteligencji jest
techniką rozwiązywania problemów, która polega na systematycznym rozważaniu wszystkich
możliwych kierunków działań. Każdy program, który gra w grę taką jak szachy, będzie oparty na
wyszukiwaniu, podobnie jak system nawigacji satelitarnej w Twoim samochodzie. Wyszukiwanie
pojawia się raz po raz: jest to jedna z podstawowych technik sztucznej inteligencji. Wszystkie problemy,
takie jak Wieże Hanoi, mają tę samą podstawową strukturę. Podobnie jak w świecie Blocks, chcemy
znaleźć sekwencję działań, która przeniesie nas od początkowego stanu problemu do określonego
stanu celu. Termin stan jest używany w AI w odniesieniu do konkretnej konfiguracji problemu w
pewnym momencie. Możemy użyć wyszukiwania, aby rozwiązać problemy, takie jak Wieże Hanoi, za
pomocą następującej procedury:
* Po pierwsze, zaczynając od stanu początkowego, rozważamy wpływ każdego dostępnego działania
na ten stan początkowy. Efektem wykonania działania jest przekształcenie problemu w nowy stan.
* Jeśli jedno z działań wygenerowało stan celu, to się udało: rozwiązaniem zagadki jest sekwencja
działań, które doprowadziły nas ze stanu początkowego do stanu celu.
* W przeciwnym razie powtarzamy ten proces dla każdego właśnie wygenerowanego stanu, biorąc pod
uwagę wpływ każdego działania na te stany i tak dalej.
Zastosowanie tego przepisu do wyszukiwania generuje drzewo wyszukiwania:
* Początkowo możemy przesunąć tylko najmniejszy pierścień, a naszym jedynym wyborem jest
przesunięcie go do środkowej lub najdalszej prawej kolumny. Mamy więc dwie możliwe akcje dostępne
dla pierwszego ruchu i dwa możliwe stany następcze.
* Jeśli zdecydujemy się przesunąć mały pierścień do środkowej kolumny (pokazanej za pomocą lewej
strzałki wychodzącej ze stanu początkowego), wówczas mamy do dyspozycji trzy możliwe akcje:
możemy przesunąć najmniejszy pierścień do najdalszej lewej kolumny lub najdalej prawej kolumny,
lub możemy przesunąć średni pierścień do najdalszej prawej kolumny (nie możemy go przesunąć do
środkowej kolumny, bo wtedy znajdowałby się na szczycie najmniejszego pierścienia, co łamie zasady
układanki) .
* … i tak dalej.
Ponieważ systematycznie generujemy drzewo wyszukiwania, poziom po poziomie, rozważamy
wszystkie możliwości - a więc jeśli istnieje rozwiązanie, na pewno znajdziemy je za pomocą tego

procesu. Więc ile ruchów musiałbyś wykonać, aby optymalnie rozwiązać problem Wież Hanoi (tj. przy
najmniejszej możliwej liczbie ruchów ze stanu początkowego)? Odpowiedź, dla trzech pierścieni,
okazuje się siedem: nigdy nie będziesz w stanie znaleźć rozwiązania, które rozwiązałoby zagadkę w
mniej niż siedem ruchów. Są rozwiązania, które rozwiązują to w więcej niż siedmiu ruchach (w
rzeczywistości jest ich nieskończenie wiele), ale nie są one optymalne, bo można by było to zrobić w
mniejszej liczbie. Teraz, ponieważ opisany przez nas proces wyszukiwania jest wyczerpujący - w tym
sensie, że systematycznie rozwija drzewo wyszukiwania, biorąc pod uwagę wszystkie możliwości na
każdym etapie - gwarantuje nie tylko znalezienie rozwiązania, ale znalezienie najkrótszego rozwiązania.
Tak więc ten proces naiwnych, wyczerpujących poszukiwań gwarantuje znalezienie rozwiązania
problemu, jeśli taki istnieje, a także gwarantuje znalezienie najkrótszego rozwiązania. Co więcej, w
miarę obliczania receptur, wyczerpujące wyszukiwanie jest dość proste - łatwo jest napisać program,
który wdroży ten przepis. Ale nawet pobieżne badanie drzewa wyszukiwania na rysunku pokazuje, że
w prostej formie, którą właśnie opisaliśmy, naiwne wyczerpujące wyszukiwanie jest w rzeczywistości
dość głupim procesem.

Na przykład, jeśli się uczysz na skrajnej lewej gałęzi drzewa wyszukiwania zobaczysz, że po zaledwie
dwóch ruchach wróciliśmy do początkowego stanu problemu, który wydaje się bezcelową stratą
wysiłku. Gdybyś rozwiązał Wieże Hanoi, mógłbyś popełnić ten błąd raz lub dwa, szukając rozwiązania,
ale szybko nauczyłbyś się dostrzegać i unikać takiego zmarnowanego wysiłku. Ale komputer
wykonujący naiwne i wyczerpujące poszukiwanie nie obejmuje: przepis obejmuje systematyczne
generowanie wszystkich alternatyw, nawet jeśli te alternatywy są stratą czasu, w tym sensie, że
wracają do wcześniejszych, nieudanych konfiguracji.
Ale oprócz beznadziejnie nieefektywnych poszukiwań, wyczerpujące poszukiwania mają znacznie
bardziej fundamentalny problem. Jeśli trochę poeksperymentujesz, zobaczysz, że w prawie wszystkich
możliwych konfiguracjach układanki Wieże Hanoi będziesz miał do dyspozycji trzy możliwe ruchy.
Mówimy, że współczynnik rozgałęzienia układanki wynosi trzy. Różne problemy z wyszukiwaniem będą
miały różne czynniki rozgałęziające. Na przykład w grze planszowej Go współczynnik rozgałęzienia
wynosi 250, co oznacza, że średnio każdy gracz będzie miał około 250 ruchów dostępnych w dowolnym
stanie gry. Przyjrzyjmy się więc, jak rośnie rozmiar drzewa wyszukiwania w odniesieniu do
współczynnika rozgałęzienia drzewa - ile stanów będzie występować na dowolnym poziomie drzewa.
Rozważ więc grę w Go:
* Pierwszy poziom drzewka będzie zawierał 250 stanów, ponieważ dostępnych jest 250 ruchów od
początkowego stanu gry.
* Drugi poziom drzewa wyszukiwania będzie miał 250 × 250 = 62 500 stanów, ponieważ musimy
rozważyć każdy możliwy ruch dla każdego z 250 stanów na pierwszym poziomie drzewa.
* Trzeci poziom drzewa wyszukiwania będzie zawierał 250 × 62 500 = 15,6 miliona stanów.

* Czwarty poziom drzewa wyszukiwania będzie zawierał 250 × 15,6 miliona = 3,9 miliarda stanów.
Tak więc w tej chwili typowy komputer stacjonarny nie miałby wystarczającej ilości pamięci, aby móc
przechowywać drzewo wyszukiwania dla gry w Go dla więcej niż około czterech ruchów - a typowa gra
w Go trwa około 200 ruchów. Liczba stanów w drzewie wyszukiwania Go dla 200 ruchów to liczba tak
duża, że wymyka się ona zrozumieniu. Jest o setki rzędów wielkości większa niż liczba atomów w
naszym wszechświecie. Żadne udoskonalenie w konwencjonalnej technologii komputerowej nigdy nie
poradzi sobie z tak dużymi drzewami wyszukiwania. Wyszukiwanie drzew szybko rośnie. Śmiesznie,
niewyobrażalnie szybko. Ten problem nazywa się eksplozją kombinatoryczną i jest to najważniejszy
praktyczny problem w sztucznej inteligencji, ponieważ wyszukiwanie jest tak wszechobecnym
wymogiem w problemach sztucznej inteligencji. Gdybyś mógł znaleźć niezawodny przepis na szybkie
rozwiązywanie problemów związanych z wyszukiwaniem - aby uzyskać ten sam wynik, co wyszukiwanie
wyczerpujące, bez całego tego wysiłku - stałbyś się bardzo sławny, a wiele problemów, które są obecnie
bardzo trudne dla sztucznej inteligencji, nagle stałoby się łatwych. Ale nie zrobisz tego, obawiam się.
Nie możemy obejść eksplozji kombinatorycznej: musimy nad tym popracować. Dlatego skupiono się
na usprawnieniu wyszukiwania. Aby to zrobić, istnieje kilka oczywistych linii ataku. Jedną z możliwości
jest pewne skupienie się na wyszukiwaniu - aby zidentyfikować obiecujące kierunki w drzewie
wyszukiwania i zbadać je, zamiast próbować je wszystkie. Prosty sposób na zrobienie tego jest
następujący: zamiast rozwijać drzewo poziom po poziomie, zamiast tego budujemy drzewo wzdłuż
tylko jednej gałęzi. To podejście nazywa się przeszukiwaniem najpierw w głąb. W przypadku
wyszukiwania wgłębnego kontynuujemy rozwijanie branży, aż otrzymamy rozwiązanie lub przekonamy
się, że go nie uzyskamy; jeśli kiedykolwiek utkniemy (na przykład przez ponowne utworzenie
konfiguracji, którą już widzieliśmy, jak w najdalszej lewej gałęzi na rysunku ), przestajemy rozszerzać tę
gałąź i wracamy na drzewo, aby rozpocząć pracę nad następną gałęzią. Główną zaletą wyszukiwania w
głąb jest to, że nie musimy przechowywać całego drzewa wyszukiwania: musimy tylko przechowywać
gałąź, nad którą pracujemy. Ma to jednak dużą wadę: jeśli wybierzemy niewłaściwą gałąź do zbadania,
możemy dalej poszerzać nasze poszukiwania o tę gałąź, nigdy nie znajdując rozwiązania. Więc jeśli
chcemy użyć wyszukiwania w głąb, naprawdę chcemy wiedzieć, którą gałąź zbadać. W tym właśnie
pomaga nam wyszukiwanie heurystyczne. Ideą wyszukiwania heurystycznego jest użycie praktycznych
reguł zwanych heurystykami, które wskazują, na czym należy skupić nasze wyszukiwanie. Zwykle nie
możemy znaleźć heurystyk, które gwarantują skupienie wyszukiwania w najlepszym możliwym
kierunku, ale często możemy znaleźć heurystykę, która działa dobrze w przypadkach zainteresowania.
Przeszukiwanie heurystyczne jest tak naturalnym pomysłem, że przez lata było odkrywane na nowo,
więc bezcelowe wydaje się debaty, kto je wynalazł. Możemy jednak z rozsądną pewnością
zidentyfikować pierwsze istotne zastosowanie wyszukiwania heurystycznego w programie sztucznej
inteligencji: program do gry w warcaby, napisany przez pracownika IBM o nazwisku Arthur Samuel w
połowie lat pięćdziesiątych. Być może kluczowym elementem programu Samuela był sposób oceny
dowolnej pozycji na szachownicy, aby oszacować, jak „dobra” była pozycja dla danego gracza:
intuicyjnie, „dobra” pozycja na szachownicy dla konkretnego gracza to taka, która prawdopodobnie
doprowadziłaby do wygrana tego gracza, podczas gdy „zła” pozycja na szachownicy prawdopodobnie
doprowadziłaby do przegranej tego gracza. Aby to zrobić, Samuel wykorzystał szereg cech pozycji
planszy, aby obliczyć jej wartość. Na przykład jedną cechą może być liczba pionków, które masz na
planszy: im więcej masz, tym lepiej sobie radzisz. Te różne cechy zostały następnie zebrane przez
program, aby uzyskać jedną ogólną miarę jakości pozycji na tablicy. Wtedy typowa heurystyka
obejmowałaby wybranie ruchu, który prowadzi do najlepszej pozycji na planszy, zgodnie z tą
heurystyką. Program Samuela odegrał wiarygodną grę w warcaby. Było to imponujące osiągnięcie pod
wieloma względami, ale jest tym bardziej widoczne, gdy weźmie się pod uwagę prymitywny stan
praktycznych komputerów tamtych czasów - komputer IBM 701, którego używał Samuel, mógł

obsługiwać tylko programy o równoważnej długości zaledwie kilku stron tekstu. . Nowoczesny
komputer stacjonarny będzie miał miliony razy więcej pamięci niż ten i będzie miliony razy szybszy.
Biorąc pod uwagę te ograniczenia, imponujące jest to, że w ogóle mógł grać w tę grę, nie mówiąc już
o kompetentnej grze.
AI UDERZA W BARIERĘ ZŁOŻONOŚCI
Wcześniej widzieliśmy, że komputery zostały wymyślone przez Alana Turinga do wszystkich celów i
zamiarów w celu rozwiązania jednego z wielkich matematycznych problemów jego czasów. To jedna z
największych ironii historii nauki, że Turing wynalazł komputery, aby pokazać, że są rzeczy, których
komputery są zasadniczo niezdolne do zrobienia - że niektóre problemy są z natury nierozstrzygalne.
W ciągu dziesięcioleci następujących po wynikach Turinga, badanie ograniczeń tego, co komputery
mogą, a czego nie mogą, stało się małą branżą na uniwersyteckich wydziałach matematyki na całym
świecie. W tej pracy skupiono się na oddzieleniu tych problemów, które są z natury nierozstrzygalne
(nie mogą być rozwiązane przez komputer) od tych, które są rozstrzygalny (można rozwiązać
komputerowo). Jednym z intrygujących odkryć z tego czasu było to, że istnieją hierarchie
nierozstrzygalnych problemów: można mieć problem, który jest nie tylko nierozstrzygalny, ale także
wysoce nierozstrzygalny. (Taka rzecz to kocimiętka dla matematyków pewnego rodzaju.) Ale w latach
60. stawało się jasne, że to, czy problem jest rozstrzygalny, czy też nie, było dalekie od zakończenia
całej historii. Fakt, że problem był rozstrzygalny w sensie pracy Turinga, nie oznaczał, że był on w ogóle
praktycznie możliwy do rozwiązania: niektóre problemy, które można rozwiązać zgodnie z teorią
Turinga, zdawały się opierać wszelkim praktycznym próbom ich zaatakowania - wymagały niemożliwej
ilości pamięci lub były niewiarygodnie powolne, aby mogły być kiedykolwiek wykonalne. I stało się
nieprzyjemnie oczywiste, że wiele problemów z sztuczną inteligencją należy do tej niezręcznej klasy.
Oto przykład problemu, który można łatwo uznać za rozwiązalny zgodnie z teorią Turinga - problem
ten jest dość sławny, biorąc pod uwagę problemy obliczeniowe, i być może o nim słyszałeś. Nazywa się
to problemem komiwojażera: sprzedawca musi odwiedzić grupę miast w sieci drogowej, wracając w
końcu do punktu wyjścia. Nie wszystkie miasta są połączone drogami, ale sprzedawca zna najkrótszą
trasę. Samochód sprzedawcy może przejechać określoną, znaną liczbę mil na jednym zbiorniku paliwa.
Czy jest jakaś trasa dla sprzedawcy, który odwiedzi wszystkie miasta i wróci do miejsca startu, co można
zrobić na jednym zbiorniku paliwa? Możemy rozwiązać ten problem, używając naiwnego
wyszukiwania, po prostu wypisując wszystkie możliwe wycieczki po miastach i sprawdzając, czy każda
wycieczka jest możliwa na jednym zbiorniku gazu. Jednak, jak można się teraz domyślić, liczba
możliwych wycieczek rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem liczby miast: w przypadku 10 miast
należałoby rozważyć do 3,6 miliona możliwych wycieczek; w przypadku 11 miast należałoby rozważyć
do 40 milionów. To kolejny przykład eksplozji kombinatorycznej. Zostaliśmy wprowadzeni do eksplozji
kombinatorycznej podczas przeglądania drzew wyszukiwania, w których każda kolejna warstwa w
drzewie wyszukiwania mnoży rozmiar drzewa. Eksplozja kombinatoryczna ma miejsce w sytuacjach, w
których musisz dokonać serii kolejnych wyborów: każdy kolejny wybór zwielokrotnia całkowitą liczbę
możliwych wyników, więc nasze naiwne podejście, polegające na wyczerpującym przeszukiwaniu
wszystkich tras kandydatów, nie będzie wykonalne. Zasadniczo to działa (przy wystarczającej ilości
czasu uzyskamy właściwą odpowiedź), ale nie sprawdza się w praktyce (ponieważ czas potrzebny na
rozważenie wszystkich alternatyw szybko staje się niemożliwie długi). Ale jak zauważyliśmy wcześniej,
naiwne wyczerpujące poszukiwania to bardzo prymitywna technika. Moglibyśmy użyć heurystyki, ale
nie ma gwarancji, że zadziałają. Czy istnieje mądrzejszy sposób, który gwarantuje znalezienie
odpowiedniej wycieczki, która nie wymaga wyczerpującego sprawdzanina wszystkie alternatywy? Nie!
Możesz znaleźć technikę, która nieznacznie ulepsza rzeczy, ale ostatecznie nie będziesz w stanie obejść
tej kombinatorycznej eksplozji. Każdy przepis, który gwarantuje rozwiązanie tego problemu, nie będzie
wykonalny w większości przypadków. Powodem tego jest to, że nasz problem jest przykładem tego, co

nazywa się problemem NP-zupełnym. Obawiam się, że akronim nie jest pomocny dla
niewtajemniczonych: NP oznacza niedeterministyczny czas wielomianowy, a znaczenie techniczne jest
dość złożone. Na szczęście intuicja stojąca za problemami NP-zupełnymi jest prosta. Problem NPzupełny jest problemem kombinatorycznym, podobnie jak problem komiwojażera, w którym trudno
jest znaleźć rozwiązania (ponieważ jest ich zbyt wiele, aby wyczerpująco rozważyć każdy z nich, jak
omówiliśmy powyżej), ale gdzie łatwo jest zweryfikować czy znalazłeś rozwiązanie (w przypadku
komiwojażera możemy sprawdzić możliwe rozwiązanie po prostu sprawdzając, czy wycieczka jest
możliwa na jednym zbiorniku paliwa).
Jak dotąd nikt nie znalazł skutecznej recepty na jakikolwiek problem NP-zupełny. A pytanie, czy
problemy NP-zupełne można skutecznie rozwiązać, jest w rzeczywistości jednym z najważniejszych
otwartych problemów współczesnej nauki. Nazywa się to problemem Pversus-NP i jeśli uda ci się go
rozwiązać w taki czy inny sposób ku satysfakcji społeczności naukowej, otrzymasz nagrodę w wysokości
1 miliona dolarów od Clay Mathematics Institute, który w 2000 roku zidentyfikował to jako jeden z
„problemów milenijnych” w matematyce. Inteligentne pieniądze mówią, że problemów NP-zupełnych
nie można skutecznie rozwiązać; ale mądre pieniądze mówią również, że jesteśmy daleko od
upewnienia się, czy tak jest naprawdę. Jeśli odkryjesz, że problem, nad którym pracujesz, jest NPkompletny, oznacza to, że techniki rozwiązywania go oparte na prostej brutalnej sile po prostu nie
zadziałają: Twój problem jest, w pewnym sensie matematycznym, trudny. Podstawowa struktura
problemów NP-zupełnych została odkryta na początku lat 70. XX wieku, a naukowcy zajmujący się
sztuczną inteligencją zaczęli przyglądać się problemom, nad którymi pracowali, korzystając z nowej
teorii. Wyniki były szokujące. Wszędzie, gdzie szukali rozwiązywania problemów, grania w gry,
planowania, uczenia się, rozumowania - wydawało się, że kluczowe problemy są NP-kompletne (lub
gorzej). Zjawisko to było tak wszechobecne, że stało się żartem - termin „AI-complete” zaczął oznaczać
„problem tak trudny jak sama sztuczna inteligencja” - gdyby udało się rozwiązać jeden AI-kompletny
problem, więc żart poszedł, rozwiązałbyś je wszystkie. Zanim zrozumiano teorię NP-zupełności i jej
konsekwencje, zawsze istniała nadzieja, że jakiś nagły przełom uczyni te problemy łatwymi do
rozwiązania, używając terminu technicznego. I technicznie rzecz biorąc, taka nadzieja wciąż pozostaje,
ponieważ nie wiemy jeszcze na pewno, że problemów NP-zupełnych nie da się skutecznie rozwiązać.
Jednak pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku widmo kompletności NP i eksplozji
kombinatorycznej zaczęło dominować nad krajobrazem sztucznej inteligencji. Pole napotkało barierę
w postaci złożoności obliczeniowej i postęp zatrzymał się. Wydawało się, że techniki opracowane w
złotym wieku nie są w stanie wykroczyć poza scenariusze zabawek, takie jak świat Blocks, a
optymistyczne prognozy szybkiego postępu dokonane w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
zaczęły prześladować wczesnych pionierów.
AI JAKO ALCHEMIA
We wczesnych latach siedemdziesiątych szersza społeczność naukowa zaczynała być coraz bardziej
sfrustrowana bardzo widocznym brakiem postępów w zakresie podstawowych problemów sztucznej
inteligencji oraz ciągłymi ekstrawaganckimi twierdzeniami niektórych badaczy. W połowie lat 70.
krytyka przybrała na sile. Ze wszystkich krytyków (a było ich wielu) najbardziej wygadany był
amerykański filozof Hubert Dreyfus. W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku korporacja RAND zleciła
mu napisanie raportu o stanie postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tytuł, jaki wybrał dla swojego
raportu, Alchemia i sztuczna inteligencja, bardzo wyraźnie pokazał jego pogardę dla pola i tych, którzy
w nim pracowali. Publiczne zrównanie pracy poważnego naukowca z alchemią jest niezwykle
obraźliwe. Czytając teraz ponownie Alchemię i sztuczną inteligencję, pogarda jest namacalna i nadal
dość szokująca ponad pół wieku później. Chociaż możemy krzywo patrzeć na sposób, w jaki Dreyfus
wyartykułował swoją krytykę sztucznej inteligencji, trudno jest uniknąć wniosku, że miał kilka ważnych

punktów - szczególnie na temat zawyżonych twierdzeń i wielkich przewidywań pionierów sztucznej
inteligencji. Z perspektywy czasu jest boleśnie oczywiste, że takie twierdzenia i przepowiednie były
beznadziejnie nierealne. Myślę, że przynajmniej część tej żywiołowości należy wybaczyć. W
szczególności nie było powodu, by przypuszczać, że problemy, które mają być rozwiązane, były z natury
rzeczy trudne do rozwiązania przez komputery. Wtedy zawsze istniała możliwość, że jakiś przełom
ułatwi trudne problemy. Ale kiedy zrozumienie NP-zupełności zaczęło się rozprzestrzeniać, społeczność
zaczęła rozumieć, co tak naprawdę oznacza trudny problem obliczeniowy.
KONIEC ZŁOTEGO WIEKU
W 1972 roku kluczowy organ finansujący badania naukowe w Wielkiej Brytanii poprosił wybitnego
matematyka Sir Jamesa Lighthilla o ocenę stanu i perspektyw sztucznej inteligencji. Prośba rzekomo
pojawiła się po doniesieniach o konfliktach akademickich wśród członków społeczności AI na
Uniwersytecie w Edynburgu, wówczas i obecnie jednym z wiodących na świecie ośrodków badań nad
sztuczną inteligencją. Lighthill był wówczas profesorem matematyki Lucasa na Uniwersytecie w
Cambridge, najbardziej prestiżowym stanowisku akademickim, jakie może zajmować brytyjski
matematyk (jego następcą na tym stanowisku był Stephen Hawking). Miał bogate doświadczenie w
praktycznej matematyce stosowanej. Jednak czytając dziś raport Lighthill, wydaje się, że był całkowicie
zdezorientowany swoim kontaktem z kulturą sztucznej inteligencji tamtych czasów. Jego raport
stanowczo lekceważył mainstreamową sztuczną inteligencję - a konkretnie on zidentyfikował eksplozję
kombinatoryczną jako kluczowy problem, któremu nie udało się rozwiązać społeczności sztucznej
inteligencji. Jego raport natychmiast doprowadził do poważnego cięcia finansowania badań nad
sztuczną inteligencją w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych historycznie głównymi sponsorami
badań nad sztuczną inteligencją była agencja finansująca wojsko DARPA i jej poprzedniczka, ARPA, ale
na początku lat 70. oni również byli sfrustrowani niepowodzeniem sztucznej inteligencji w spełnieniu
wielu obietnic. Nastąpiły cięcia finansowania badań nad sztuczną inteligencją w Stanach
Zjednoczonych. Dekada od wczesnych lat 70. do wczesnych 80. później stała się znana jako zima AI,
chociaż być może powinna być lepiej znana jako pierwsza zima AI, ponieważ nadejdzie więcej. Ustalono
stereotyp, zgodnie z którym badacze sztucznej inteligencji beznadziejnie przesadnie optymalizują i
nieuzasadnione przewidywania, a następnie nie są w stanie dostarczyć. W środowisku naukowym
sztuczna inteligencja zaczęła zyskiwać reputację nieco zbliżoną do medycyny homeopatycznej.
Wydawało się, że jako poważna dyscyplina akademicka znajduje się w fazie ostatecznego upadku.

Wiedza to potęga
WAŻNE jest, aby nie lekceważyć szkód wyrządzonych sztucznej inteligencji w połowie lat
siedemdziesiątych. Wielu naukowców zaczęło traktować sztuczną inteligencję jako pseudonaukę dziedzina ta tak naprawdę dopiero niedawno odzyskała reputację po zniszczeniach związanych z
reputacją, jakich doznała podczas zimy AI. Ale nawet gdy rozpowszechniano Raport Lighthill i
odczuwano jego konsekwencje, nowe podejście do sztucznej inteligencji zaczęło przyciągać uwagę,
które obiecało przezwyciężyć problemy, które doprowadziły do tego, że AI otrzymała tak złą prasę.
Problem z wcześniejszymi wysiłkami, według nowego pokolenia badaczy, który pojawił się na scenie w
późnych latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych, polegał na tym, że sztuczna
inteligencja zbytnio się skupiała na ogólnym podejściu, takie jak wyszukiwanie i rozwiązywanie
problemów. Twierdzono, że w tych „słabych” metodach brakuje kluczowego składnika, który z
pewnością musi być kluczową częścią każdej inteligentnej działalności: wiedzy. Zwolennicy sztucznej
inteligencji opartej na wiedzy byli przekonani, że przechwytywanie i wykorzystywanie wiedzy ludzkiej
jest kluczem do postępu w sztucznej inteligencji. Zaczęła pojawiać się nowa klasa opartych na wiedzy
systemów sztucznej inteligencji. Te tak zwane systemy eksperckie wykorzystywały ludzką wiedzę
ekspercką do rozwiązywania konkretnych, wąsko zdefiniowanych problemów. Systemy eksperckie
dostarczyły dowodów na to, że systemy SI mogą przewyższać ludzi w niektórych zadaniach, a co
ważniejsze, po raz pierwszy pokazały, że sztuczna inteligencja może być zastosowana do problemów o
znaczeniu komercyjnym - sztuczna inteligencja nagle pokazała potencjał do zarabiania pieniędzy.
Możliwe było nauczenie technik sztucznej inteligencji opartej na wiedzy szerokiej publiczności pojawiło się pokolenie absolwentów zdeterminowanych, by zastosować swoje praktyczne
umiejętności sztucznej inteligencji. Systemy eksperckie nie twierdziły, że są ogólną sztuczną
inteligencją. Chodziło raczej o zbudowanie systemów, które mogłyby rozwiązać bardzo wąskie, bardzo
specyficzne problemy, wymagające znacznej wiedzy specjalistycznej. Zwykle były to problemy, w
przypadku których ludzki ekspert zdobył wiedzę przez długi czas i w przypadku których brakowało
takiej wiedzy. Przez następną dekadę systemy eksperckie oparte na wiedzy były głównym
przedmiotem zainteresowania badań nad sztuczną inteligencją. Ogromne inwestycje z przemysłu
napłynęły na pole. Na początku lat osiemdziesiątych zima na sztuczną inteligencję już się skończyła, o
wiele większy boom na sztuczną inteligencję był w toku. Przyjrzymy się boomowi systemów
eksperckich, który trwał od późnych lat 70. do późnych 80. Zaczniemy od tego, jak ludzką wiedzę
ekspercką można przechwytywać i przekazywać komputerom, a ja opowiem wam historię MYCIN-a jednego z najbardziej znanych systemów eksperckich tamtego okresu. Zobaczymy, jak wyglądali
naukowcy, próbując stworzyć bogatsze sposoby gromadzenia wiedzy, wykorzystując potęgę i precyzję
logiki matematycznej - i jak ostatecznie ten cel się spełnił. Następnie usłyszymy historię jednego z
najbardziej ambitnych i najbardziej znanych nieudanych projektów w historii sztucznej inteligencji projektu Cyc, który próbował wykorzystać ludzką wiedzę ekspercką do rozwiązania największego
problemu z nich wszystkich: ogólnej sztucznej inteligencji.
POZYSKIWANIE LUDZKIEJ WIEDZY ZA POMOCĄ ZASAD
Pomysł wykorzystania wiedzy w systemach SI zapewne nie był nowy. Heurystyka, jak widzieliśmy
poprzednio , była szeroko stosowana w złotym wieku jako sposób na skupienie się na rozwiązywaniu
problemów w obiecujących kierunkach. Taka heurystyka może być rozumiana jako ucieleśnienie
wiedzy o problemie. Ale heurystyki wychwytują tylko wiedzę niejawnie. Oparta na wiedzy sztuczna
inteligencja została oparta na nowej, ważnej idei: że ludzka wiedza o problemie powinna być wyraźnie
uchwycona i reprezentowana w systemie sztucznej inteligencji. Najpopularniejszy schemat, który
został nazwany reprezentacją wiedzy, opierał się na regułach. Reguła w kontekście sztucznej
inteligencji przechwytuje dyskretny fragment wiedzy w postaci wyrażenia „jeśli-to”. Reguły są w

rzeczywistości dość proste i najlepiej wyjaśnione na przykładzie, więc poniżej znajduje się kilka zasad
(napisanych w języku angielskim), które są częścią folkloru sztucznej inteligencji. Przechwytują wiedzę
do systemu eksperckiego, który pomaga użytkownikowi w klasyfikowaniu zwierząt:
JEŚLI zwierzę daje mleko, TO zwierzę jest ssakiem
JEŚLI zwierzę ma pióra, TO zwierzę jest ptakiem
JEŚLI zwierzę może latać, I zwierzę składa jaja, TO zwierzę jest ptakiem
JEŚLI zwierzę je mięso, TO zwierzę jest mięsożercą
Sposób, w jaki interpretujemy takie reguły, jest następujący: każda reguła ma poprzednik (część po IF)
i następnik (część po TO). Na przykład w następującej regule:
JEŚLI zwierzę może latać, I zwierzę składa jaja, TO zwierzę jest ptakiem
poprzednikiem jest „zwierzę może latać ORAZ zwierzę składa jaja”, podczas gdy następnikiem jest
„zwierzę to ptak”. Zwykła interpretacja takiej reguły jest taka, że jeśli informacje, które aktualnie
posiadamy, są zgodne z poprzednikiem, reguła jest uruchamiana, co oznacza, że możemy następnie
zawrzeć następnik. Aby ta reguła zadziałała, potrzebowalibyśmy zatem dwóch informacji: że zwierzę,
które próbujemy sklasyfikować, może latać, a zwierzę, które próbujemy sklasyfikować, składa jaja. Jeśli
rzeczywiście posiadamy te informacje, reguła zostaje uruchomiona i dochodzimy do wniosku, że
zwierzę jest ptakiem. Ten wniosek daje nam więcej informacji, które można następnie wykorzystać w
kolejnych regułach, aby uzyskać więcej informacji i tak dalej. Zazwyczaj systemy ekspertowe
współpracowały z użytkownikiem w formie konsultacji. Użytkownik byłby odpowiedzialny za
dostarczanie informacji do systemu i odpowiadanie na pytania zadawane przez system.
MYCIN: KLASYCZNY SYSTEM EKSPERCKI
Spośród systemów eksperckich pierwszej generacji, które pojawiły się w latach 70. XX wieku, być może
najbardziej charakterystycznym był MYCIN (nazwa wywodzi się z faktu, że wiele antybiotyków ma
przyrostek -mycyna). MYCIN po raz pierwszy wykazał, że systemy SI mogą przewyższać ludzkich
ekspertów w ważnych problemach i dostarczył szablonu dla niezliczonych systemów, które nastąpiły
później. MYCIN miał być asystentem lekarza, udzielającym fachowych porad na temat chorób krwi u
ludzi. System został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Stanforda, w tym ekspertów
z laboratoriów sztucznej inteligencji w Stanford, kierowanych przez Bruce'a Buchanana, oraz
ekspertów ze szkoły medycznej w Stanford, kierowanej przez Teda Shortliffe'a. Fakt, że projekt
skorzystał bezpośrednio z zaangażowania ludzi, którzy faktycznie wiedzieli, w czym system ekspercki
miał być ekspertem, był kluczowym czynnikiem sukcesu MYCIN. Wiele późniejszych projektów
systemów eksperckich nie powiodło się, ponieważ brakowało im niezbędnego poparcia ze strony
odpowiednich ekspertów ludzkich. Wiedza MYCIN na temat chorób krwi została przedstawiona przy
użyciu nieco bogatszej formy reguł niż w przykładzie powyżej dotyczącym zwierząt. Typowa reguła
MYCIN (wyrażona w języku angielskim) to następuje:
JEŚLI:
1) Organizm nie wybarwia się metodą Grama
I
2) Morfologia organizmu to pręcik
I

3) Organizm jest beztlenowy
WTEDY
Istnieją dowody (0,6), że organizm to bakteroidy.
Wiedza MYCIN na temat chorób krwi została zakodowana i udoskonalona przez okres około pięciu lat.
W ostatecznej wersji baza wiedzy zawierała setki takich reguł. MYCIN stał się ikoną, ponieważ zawierał
wszystkie kluczowe cechy, które uznano za niezbędne dla systemów eksperckich. Po pierwsze,
działanie systemu miało przypominać konsultację z człowiekiem – a sekwencja pytań do użytkownika,
na które użytkownik udziela odpowiedzi. Stało się to standardowym modelem dla systemów
eksperckich, a główna rola MYCIN - diagnostyka - stała się standardowym zadaniem dla systemów
eksperckich. Po drugie, MYCIN był w stanie wyjaśnić swoje rozumowanie. Ta kwestia - przejrzystość
rozumowania - stała się niezwykle ważna dla zastosowań sztucznej inteligencji. Jeśli działa system AI,
problem, który ma znaczące konsekwencje (w przypadku MYCIN, potencjalne konsekwencje życia lub
śmierci), wówczas konieczne jest, aby osoby poproszone o przestrzeganie zaleceń systemu mają do
nich zaufanie, a do tego niezbędna jest umiejętność wyjaśnienia i uzasadnienia zalecenia.
Doświadczenie pokazuje, że systemy działające jak czarne skrzynki, wydające rekomendacje bez
możliwości ich uzasadnienia, są traktowane przez użytkowników z dużą podejrzliwością. Co
najważniejsze, MYCIN był w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, dlaczego doszedł do
określonego wniosku. Dokonał tego, tworząc łańcuch rozumowania, który doprowadził do wniosku zwolnione reguły i uzyskane informacje, które doprowadziły do zwolnienia tych reguł. W praktyce
możliwości wyjaśniania większości systemów ekspertowych sprowadzały się ostatecznie do czegoś
podobnego. Chociaż nie są one idealne, takie wyjaśnienia są łatwe do wytworzenia i dają przynajmniej
pewien mechanizm zrozumienia wniosków systemu. Wreszcie MYCIN był w stanie poradzić sobie z
niepewnością: sytuacje, w których dostarczone informacje nie były z pewnością prawdziwe. Radzenie
sobie z niepewnością okazało się wszechobecnym wymogiem w przypadku aplikacji systemów
ekspertowych i ogólnie systemów sztucznej inteligencji. W systemach takich jak MYCIN rzadko zdarza
się, że na podstawie konkretnego dowodu można wyciągnąć ostateczny wniosek. Na przykład, gdy
użytkownik ma wynik badania krwi, który daje wynik pozytywny, wówczas dostarcza to pewnych
użytecznych dowodów, które system może wziąć pod uwagę, ale zawsze istnieje możliwość błędnego
testu (fałszywie dodatniego lub fałszywie ujemnego) . Alternatywnie, jeśli pacjent wykazuje jakiś
objaw, może to wskazywać na konkretną dolegliwość, ale nie na tyle, aby z całą pewnością stwierdzić,
że pacjent cierpi na tę dolegliwość. Aby móc dokonywać trafnych osądów, systemy eksperckie muszą
być w stanie uwzględnić takie dowody w sposób zgodny z zasadami. W badaniach przeprowadzonych
w 1979 r. wykazano, że skuteczność MYCIN w diagnozowaniu chorób krwi jest na poziomie
porównywalnym do ludzkich ekspertów w dziesięciu rzeczywistych przypadkach i powyżej poziomu
lekarzy ogólnych. Był to jeden z pierwszych przypadków, kiedy system sztucznej inteligencji wykazał
zdolności na poziomie eksperta ludzkiego lub powyżej w zadaniu o realnym znaczeniu.
CZASY WYSIĘGNIKA PONOWNIE
MYCIN był tylko jednym z wielu głośnych systemów eksperckich, które pojawiły się w latach 70. Projekt
DENDRAL, również z Uniwersytetu Stanforda, był prowadzony przez Eda Feigenbauma, który stał się
jednym z najbardziej znanych zwolenników systemów opartych na wiedzy i często jest uważany za
„ojca systemów eksperckich”. Projekt DENDRAL miał pomóc chemikom określić strukturę chemiczną
związku na podstawie informacji dostarczanych przez spektrometry masowe. W połowie lat
osiemdziesiątych DENDRAL był codziennie używany przez setki osób. System R1 / XCON został
opracowany przez firmę Digital Equipment Corporation (DEC) w celu ułatwienia konfiguracji
popularnych komputerów VAX. Pod koniec lat 80. system miał około 17 500 reguł, a programiści

twierdzili, że zaoszczędził firmie około 40 milionów dolarów. DENDRAL pokazał, że systemy eksperckie
mogą być przydatne, MYCIN pokazał, że mogą przewyższyć ludzkich ekspertów w swojej własnej grze,
a R1 / XCON pokazał, że mogą zarobić poważne pieniądze. Te historie sukcesu cieszyły się dużym
zainteresowaniem: wyglądało na to, że sztuczna inteligencja jest gotowa na biznes. Napłynęły ogromne
inwestycje. Wiele nowych firm rzuciło się, by zarobić na boomie. Firmy na całym świecie starały się
wejść na boom systemów eksperckich - i to nie tylko firmy programistyczne. XX wieku przemysł
zaczynał rozumieć, że wiedza i doświadczenie to ważne aktywa, które można pielęgnować i rozwijać z
zyskiem. Wydawało się, że systemy eksperckie czynią ten składnik wartości niematerialnych
namacalnym. Koncepcja systemu opartego na wiedzy współgrała z panującym wówczas poglądem, że
zachodnie gospodarki wkraczały w okres postindustrialny, w którym nowe możliwości rozwoju
gospodarczego miałyby pochodzić przede wszystkim z tak zwanych przemysłów i usług opartych na
wiedzy, a nie z produkcji i innych tradycyjnych gałęzi przemysłu . Pojawił się nowy, wspaniały zawód:
inżynier wiedzy.
LOGICZNA AI
Chociaż zasady zostały ustalone jako de facto schemat reprezentacji wiedzy dla systemów eksperckich,
kwestia reprezentacji wiedzy niepokoiła naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją. Jednym z
problemów było to, że reguły były zbyt proste, aby uchwycić wiedzę o złożonych środowiskach. Reguły
tego typu, które zastosowano w MYCIN, nie były dobrze dostosowane do uchwycenia wiedzy o
środowiskach, które zmieniają się w czasie, lub które zawierają wielu aktorów (ludzi lub sztuczną
inteligencję), lub w których istnieje niepewność co do faktycznego stanu środowiska. Innym
problemem było to, że badacze chcieli zrozumieć, co faktycznie oznacza wiedza w ich systemach
eksperckich i mieć pewność, że rozumowanie, które podjął system, było solidne. Krótko mówiąc, chcieli
zapewnić odpowiednią matematyczną podstawę dla systemów opartych na wiedzy. Rozwiązanie,
które zaczęło się pojawiać pod koniec lat 70., polegało na wykorzystaniu logiki jako ujednolicającego
schematu reprezentacji wiedzy. Aby zrozumieć rolę, jaką logika odgrywała w systemach opartych na
wiedzy, warto trochę wiedzieć, czym jest logika i dlaczego została opracowana. Logika została
opracowana w celu zrozumienia rozumowania, aw szczególności tego, co odróżnia dobre (prawidłowe)
rozumowanie od złego (nieudolnego) rozumowania. Zobaczmy kilka przykładów rozumowania,
zarówno rozsądnych, jak i nieuzasadnionych.
Wszyscy ludzie są śmiertelni.
Emma jest człowiekiem.
Dlatego Emma jest śmiertelna.
Ten przykład ilustruje określony wzorzec logicznego rozumowania zwany sylogizmem. Mam nadzieję,
że zgodzisz się, że rozumowanie tutaj jest całkowicie rozsądne: jeśli wszyscy ludzie są śmiertelni, a
Emma jest człowiekiem, to Emma jest rzeczywiście śmiertelna. Rozważmy teraz następujący przykład:
Wszyscy profesorowie są przystojni.
Michael jest profesorem.
Dlatego Michael jest przystojny.
Możesz czuć się mniej komfortowo z tym przykładem, ponieważ chociaż z radością zaakceptowałeś
stwierdzenie „Wszyscy ludzie są śmiertelni”, prawdopodobnie wzdragasz się przed stwierdzeniem
„Wszyscy profesorowie są przystojni” - to oczywiście nieprawda. Jednak z logicznego punktu widzenia
nie ma nic złego w rozumowaniu w tym przykładzie: jest ono doskonale uzasadnione. Gdyby

rzeczywiście było tak, że wszyscy profesorowie są przystojni, a było też tak, że Michael jest profesorem,
to byłoby całkowicie uzasadnione stwierdzenie, że Michael jest przystojny. Logika nie dotyczy tego, czy
stwierdzenia, od których zaczynasz (przesłanki) są rzeczywiście prawdziwe, czy nie, po prostu czy
wzorzec rozumowania, którego używasz, i wnioski, które wyciągasz, byłyby rozsądne, gdyby przesłanki
były rzeczywiście prawdziwe. Następny przykład pokazuje jednak pewne błędne rozumowanie:
Wszyscy studenci są pracowici.
Zofia jest studentką.
Dlatego Zofia jest pracowita.
Wzorzec rozumowania tutaj nie jest rozsądny, ponieważ nie można wyciągać wniosku, że Zofia jest
praocwita, biorąc pod uwagę te dwie przesłanki. Zofia może być praowita, ale nie o to chodzi, o to
chodzi ,że nie można rozsądnie wyprowadzić tego wniosku z dwóch podanych przesłanek. Tak więc
logika dotyczy wzorców rozumowania, których sylogizmy, jak pokazano w dwóch pierwszych
przykładach powyżej, są prawdopodobnie najprostszymi użytecznymi przykładami. Logika podpowiada
nam, kiedy możemy bezpiecznie wyciągać wnioski z przesłanek, a proces, za pomocą którego to się
robi, nazywa się dedukcją. Sylogizmy zostały wprowadzone przez starożytnego greckiego filozofa
Arystotelesa i przez ponad tysiąc lat stanowiły główne ramy analizy logicznej. Jednak wychwytują
bardzo ograniczoną formę logicznego rozumowania, całkowicie nieodpowiednią dla wielu form
argumentacji. Od samego początku matematycy byli bardzo zainteresowani próbą zrozumienia
ogólnych zasad zdrowego rozumowania, jakim jest matematyka, ostatecznie chodzi o rozumowanie:
innymi słowy, zadaniem matematyka jest czerpanie nowej wiedzy matematycznej z istniejących
dedukcji służących do tworzenia wiedzy. W XIX wieku matematycy martwili się o zasady tego, co robią.
Zastanawiali się, co to znaczy, że coś jest prawdą? Skąd możemy mieć pewność, że dowód
matematyczny stanowi rozsądną dedukcję? Jak możemy w ogóle mieć pewność, że 1 + 1 = 2? Mniej
więcej od połowy XIX wieku matematycy zaczęli poważnie badać te kwestie. W Niemczech Gottlob
Frege opracował ogólny rachunek logiczny, w ramach którego po raz pierwszy możemy zobaczyć coś
przypominającego pełne ramy współczesnej logiki matematycznej. Augustus De Morgan w Londynie i
George Boole z Cork w Irlandii zaczęli pokazywać, w jaki sposób te same rodzaje technik, które są
używane w problemach algebry, można zastosować do logicznego rozumowania. (W 1854 roku Boole
opublikował niektóre ze swoich odkryć pod cudownie nieskromnym tytułem The Laws of Thought.)
Na początku dwudziestego wieku podstawowe ramy współczesnej logiki zostały w dużej mierze
ustalone i wyłonił się system logiczny, który do dnia dzisiejszego zapewnia język, który stanowi
podstawę prawie wszystkich prac matematycznych. System nosi nazwę logiki pierwszego rzędu. Logika
pierwszego rzędu jest lingua franca matematyki i rozumowania. W tych ramach możemy uchwycić
wszystkie typy rozumowania badane przez Arystotelesa, Fregego, De Morgana, Boole'a i innych. I w
ten sam sposób, w ramach sztucznej inteligencji, logika pierwszego rzędu wydawała się oferować
bogate, ogólne ramy do przechwytywania ludzkiej wiedzy. W ten sposób narodził się paradygmat
sztucznej inteligencji opartej na logice, a jednym z jego najwcześniejszych i najbardziej wpływowych
zwolenników był John McCarthy. McCarthy opisał swoją wizję logicznej sztucznej inteligencji w
następujący sposób:
Chodzi o to, że agent może reprezentować wiedzę o swoim świecie, swoich celach i bieżącej sytuacji
zdaniami w logice i decydować, co zrobić, [wydedukując], że określone działanie lub sposób działania
jest odpowiedni do osiągnięcia jego celów.
„Agentem” jest tutaj system sztucznej inteligencji; „Zdania w logice”, do których odnosi się McCarthy,
to dokładnie takie stwierdzenia, jak „Wszyscy ludzie są śmiertelni” i „Wszyscy profesorowie są

przystojni”, które widzieliśmy powyżej. Logika pierwszego rzędu zapewnia bogaty, matematycznie
precyzyjny język, za pomocą którego można wyrażać takie stwierdzenia. (Raczej stylizowaną) ilustrację
wizji McCarthy'ego dotyczącą logicznej sztucznej inteligencji pokazano na rysunku.

Widzimy robota działającego w środowisku typu Blocks World. Robot wyposażony jest w ramię robota
oraz system percepcji, który służy do pozyskiwania informacji o jego otoczeniu. W robocie widzimy
logiczny opis środowiska z instrukcjami typu „Włącz (A, Tabela)”, „Włącz (C, A)” itd. Te stwierdzenia są
w rzeczywistości wyrażeniami logiki pierwszego rzędu, a dla scenariusza pokazanego na rysunku 5 jest
całkiem oczywiste, co mają oznaczać:
* On(x, y) oznacza, że obiekt x znajduje się nad obiektem y;
* Clear(x) oznacza, że na wierzchu obiektu x nie ma nic; i
* Empty(x) oznacza, że x jest pusty
Rolą wewnętrznej reprezentacji logicznej robota jest przechwytywanie wszystkich informacji, które
agent posiada o swoim środowisku. Powszechne stało się nazywanie tej reprezentacji przekonaniami
systemu. Fakt, że system przekonań robota zawiera wyrażenie „Włączony (A, Tabela)” oznacza, że
„robot uważa, że blok A jest na stole ”. Z taką terminologią trzeba jednak uważać. Chociaż dobrze jest
używać słownictwa, które znamy, kiedy zapełniamy system wierzeń robota („Włącz (x, y)” jest dość
oczywiste dla ludzkich czytelników), znaczenie takiego wyrażenia, jeśli występuje w podstawie
przekonań robota ostatecznie wywodzi się z roli, jaką odgrywa w zachowaniu robota. Tak naprawdę
liczy się jako przekonanie tylko wtedy, gdy robot ma to w swojej bazie wiedzy, zachowuje się tak, jakby
wierzył, że x znajduje się nad y. Zadaniem systemu percepcji na rysunku 5 jest przetłumaczenie
nieprzetworzonych informacji dostarczanych przez czujniki robota na wewnętrzną formę logiczną
używaną przez robota. Jak już wspomnieliśmy, nie jest to bynajmniej banalna rzecz, do której wrócimy
później. Wreszcie rzeczywiste zachowanie robota jest zdefiniowane przez logiczny system dedukcji
robota (jego mechanizm wnioskowania). Podstawową ideą logicznej sztucznej inteligencji jest to, że
robot logicznie rozważa, co powinien zrobić: wydedukuje, co powinien zrobić dalej. Ogólnie rzecz
biorąc, możemy wyobrazić sobie, że robot nieustannie pracuje w cyklu obserwacji swojego otoczenia
za pomocą czujników, aktualizując swoje przekonania o swoim otoczeniu, wnioskując, jakie powinno

być następne działanie do wykonania, wykonując tę czynność, a następnie rozpoczynając cały proces
od nowa. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego sztuczna inteligencja oparta na logice miała tak duży
wpływ. Być może najważniejszym powodem jest to, że sprawia, że wszystko jest tak czyste. Cały
problem budowy inteligentnego systemu sprowadza się do skonstruowania logicznego opisu tego, co
ma robić robot. A taki system jest przejrzysty: aby zrozumieć, dlaczego coś zrobił, wystarczy spojrzeć
na jego przekonania i rozumowanie. Sądzę, że istnieją inne, mniej oczywiste powody, dla których
logiczne podejście miało tak duży wpływ. Po pierwsze, zachęcające jest wyobrażenie sobie, że
rozumowanie stanowi podstawę decyzji, które podejmujemy. A kiedy myślimy, wydaje się, że robimy
to zdaniami: rozważając zalety różnych sposobów działania, możemy odbyć ze sobą mentalną
rozmowę, omawiając zalety i wady każdego z nich. Sztuczna inteligencja oparta na logice wydaje się
odzwierciedlać ten pomysł.
CYC: NAJLEPSZY SYSTEM EKSPERCKI
Tak zwany projekt CYC był prawdopodobnie najsłynniejszym eksperymentem w okresie sztucznej
inteligencji opartej na wiedzy. Cyc był pomysłem Douga Lenata, utalentowanego badacza AI, który
łączył wybitne zdolności naukowe z niezachwianym przekonaniem intelektualnym i zdecydowaną
umiejętnością przekonywania innych, aby uwierzyli jego wizji. Lenat zyskał rozgłos w latach 70. dzięki
serii imponujących systemów sztucznej inteligencji, za które w 1977 r. Otrzymał nagrodę Computers
and Thought Award, najbardziej prestiżową nagrodę, jaką może otrzymać młody naukowiec zajmujący
się sztuczną inteligencją. We wczesnych latach osiemdziesiątych Lenat doszedł do przekonania, że
doktryna „Wiedza to potęga” ma zastosowania daleko wykraczające poza tworzenie wąsko
ukierunkowanych systemów eksperckich. On był przekonany, że dostarczył on klucza do ogólnego AI wielkiego marzenia. Oto, co napisał (ze współautorem Ramanathanem Guhą) w 1990 roku:
Nie wierzymy, że istnieje jakikolwiek skrót do bycia inteligentnym, żadne jeszcze nie odkryte równania
myślowe Maxwella… [Nie] o potężny formalizm może wyeliminować potrzebę posiadania dużej ilości
wiedzy. Przez wiedzę nie mamy na myśli tylko suchych, podobnych do almanachu lub wysoce
specyficznych dla danej dziedziny faktów. Raczej większość tego, co powinniśmy wiedzieć, aby poradzić
sobie w prawdziwym świecie, to… zbyt dużo zdrowego rozsądku, aby można było je uwzględnić w
podręcznikach; na przykład zwierzęta żyją przez jeden stały okres czasu, nic nie może znajdować się w
dwóch miejscach naraz, zwierzęta nie lubią bólu… Być może najtrudniejszą prawdą, z której AI próbuje
się wyrwać od 34 lat, jest to, że prawdopodobnie nie ma elegancji, łatwy sposób na uzyskanie tej
ogromnej bazy wiedzy. Raczej większość wysiłku musi (przynajmniej początkowo) polegać na ręcznym
wprowadzaniu stwierdzenia po potwierdzeniu.
I tak w połowie lat osiemdziesiątych Lenat i jego współpracownicy postawili sobie za zadanie
stworzenie tej „ogromnej bazy wiedzy” i narodził się projekt CYC. Ambicje związane z projektem CYC
były oszałamiające. Aby działać tak, jak przewidywał Lenat, baza wiedzy Cyc wymagałaby pełnego opisu
„rzeczywistości konsensusu” - świata, jaki rozumiemy. Zatrzymaj się na chwilę, aby zastanowić się nad
tym wyzwaniem. Ktoś musiałby wyraźnie powiedzieć Cycowi, że na przykład:
* obiekt upuszczony na planetę Ziemia spadnie na ziemię i przestanie się poruszać, gdy uderzy w
ziemię, ale obiekt upuszczony w kosmos nie spadnie;
* samolot, któremu skończy się paliwo, rozbije się;
* ludzie giną w katastrofach lotniczych;
* spożywanie grzybów, których nie rozpoznajesz, jest niebezpieczne;

* krany czerwone zwykle wytwarzają ciepłą wodę, podczas gdy krany niebieskie zwykle produkują
wodę zimną;
*… i tak dalej
Cała codzienna wiedza, którą rozsądnie wykształcona osoba nieświadomie nosi ze sobą, musiałaby
zostać wyraźnie spisana w specjalnym języku Cyca i wprowadzona do systemu. Lenat oszacował, że
projekt będzie wymagał dwustu osobolat wysiłku, a większość z tego miała znaleźć się w ręcznym
wprowadzaniu przekazywania wiedzy Cycowi o naszym świecie i jego rozumieniu. Lenat był optymistą,
że niedługo Cyc będzie w stanie się uczyć. System zdolny do uczenia się w sposób przewidziany przez
Lenata oznaczałby, że ogólna sztuczna inteligencja została skutecznie rozwiązana. Tak więc hipoteza
Cyc była taka, że problem ogólnej sztucznej inteligencji była przede wszystkim wiedza i że można go
rozwiązać za pomocą odpowiedniego systemu opartego na wiedzy. Hipoteza Cyc była zakładem zakładem na wysokie stawki, ale takim, który, jeśli okaże się skuteczny, miałby konsekwencje
zmieniające świat. Jednym z paradoksów finansowania badań jest to, że czasami wygrywają
absurdalnie ambitne pomysły. Rzeczywiście, niektóre agencje finansujące badania robią wszystko, co
w ich mocy, aby pobudzić światowe ambicje w stosunku do bezpiecznych, ale trudnych propozycji. Być
może tak było w przypadku Cyc. W każdym razie w 1984 roku Cyc otrzymał fundusze od
Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC) w Austin w Teksasie i projekt został
uruchomiony. Oczywiście to nie zadziałało. Pierwszy problem polegał na tym, że nikt nigdy wcześniej
nie próbował uporządkować całej wiedzy o rzeczywistości konsensusu ludzkiego - gdzie, u licha,
zaczynasz? Na początek musisz zgodzić się co do całego słownictwa, którego będziesz używać, i tego,
jak wszystkie używane terminy odnoszą się do siebie. Ten problem definiowania twoich podstawowych
terminów i pojęć oraz organizowania twojej wiedzy wokół nich nosi nazwę inżynierii ontologicznej, a
wyzwanie inżynierii ontologicznej, jakie postawił Cyc, było znacznie większe niż jakikolwiek inny
projekt, który był podejmowany wcześniej. Lenat i jego współpracownicy szybko odkryli, że ich
oryginalne pomysły dotyczące strukturyzowania wiedzy, której użyje Cyc i sposobu, w jaki ta wiedza
zostanie przechwycona, były po prostu zbyt naiwne i nieprecyzyjne, i po pewnym czasie odkryli, że
muszą zacząć od nowa . Pomimo tych niepowodzeń, po dziesięciu latach trwania projektu Lenat był
nadal pełen radosnego optymizmu, a w kwietniu 1994 r. przykuł uwagę Vaughana Pratta, profesora
informatyki na Uniwersytecie Stanforda. Pratt jest jednym z czołowych teoretyków informatyki,
przyzwyczajonym do myślenia o fundamentalnej naturze informatyki przy użyciu precyzyjnego i
pedantycznego języka matematyki. Zaintrygowała go prezentacja na temat Cyc i poprosił o demo.
Lenat zgodził się i Pratt poszedł zobaczyć demo Cyc 15 kwietnia 1994 r. Przed wizytą Pratt napisał do
Lenata, aby nakreślił swoje oczekiwania. Podał listę rodzajów możliwości, które spodziewał się
zobaczyć, na podstawie opublikowanych artykułów naukowych o Cyc. „Zakładam, że wersja
demonstracyjna będzie działać najlepiej, jeśli moje oczekiwania będą dobrze dopasowane do obecnych
możliwości Cyc” - napisał Pratt. „Jeśli przybędę, spodziewając się zbyt wiele, mogę odejść
rozczarowany, ale jeśli moje oczekiwania są zbyt niskie… możemy też wydać długo nad rzeczami, które
nie oddają pełnego zakresu umiejętności Cyc ”. Nie otrzymał odpowiedzi. Sama demonstracja
rozpoczęła się od kilku prostych ilustracji skromnych, ale prawdziwych osiągnięć technicznych, że Cyc
był w stanie zidentyfikować pewne niespójności w bazie danych, które wymagały uzasadnienia w
imieniu Cyc. Jak na razie dobrze. Potem Lenat zaczął nieco rozszerzać możliwości Cyc. Druga
demonstracja obejmowała pobieranie przez Cyc obrazów obrazów zgodnie z wymaganiami, które
zostały napisane w zwykłym języku angielskim. Zapytanie „ktoś relaksujący” spowodowało
wyświetlenie zdjęcia trzech mężczyzn w strojach plażowych, trzymających deski surfingowe - Cyc
poprawnie połączył deski surfingowe, surfing i relaks. Pratt zapisał łańcuch rozumowań, które
wykorzystał Cyc, aby dotrzeć do tego ogniwa. Wymagało to prawie dwudziestu zasad, w tym
niektórych, które wydają się nam nieco dziwne - „Wszystkie ssaki to kręgowce” było jedną z zasad

wymaganych, aby się tam dostać. (Wersja Cyc, którą widział Pratt, miała pół miliona reguł.) Następnie
Pratt chciał zbadać jedną z najważniejszych cech Cyc: jego praktyczną wiedzę o naszym świecie. Na
przykład Pratt zapytał, czy Cyc wie, że chleb to pożywienie. Jego gospodarz przetłumaczył zapytanie na
język reguł używany przez Cyc. "Prawdziwe," odpowiedział Cyc. „Czy Cyc uważa chleb za napój?” zapytał Pratt. Tym razem Cyc utknął. Lenat próbował wyraźnie powiedzieć, że chleb nie jest napojem.
Wciąż nie działało: „Po chwili majstrowania porzuciliśmy to pytanie ”- poinformował Pratt. Poszli dalej.
Cyc zdawał się wiedzieć, że różne czynności powodują śmierć, ale nie to, że głód jest przyczyną śmierci.
W rzeczywistości Cyc nie wydawał się wiedzieć nic o głodzie. Pratt zaczął badać pytania dotyczące
planet, nieba i samochodów, ale szybko stało się jasne, że wiedza Cyc jest pobieżna i nieprzewidywalna.
Na przykład tak się nie stało ,że wiedział, że niebo było niebieskie lub że samochody miały zazwyczaj
cztery koła.
Opierając się na swoich oczekiwaniach, jakie wzbudziła prezentacja Lenata, Pratt przygotował listę
ponad stu pytań, które miał zadać Cycowi, które, jak miał nadzieję, zaczną badać zakres
zdroworozsądkowego rozumienia naszego świata przez Cyca. Na przykład:
* Jeśli Tom jest 3 cale wyższy od Dick, a Dick jest 2 cale wyższy od Harry'ego, o ile wyższy jest Tom niż
Harry?
* Czy dwoje rodzeństwa może być wyższe od drugiego?
* Co jest bardziej mokre, lądowe czy morskie?
* Czy samochód może jechać do tyłu? Czy samolot może latać do tyłu?
* Jak długo ludzie mogą wytrzymać bez powietrza?
Są to dość podstawowe pytania, które należy zadać na temat naszego codziennego świata, ale Cyc nie
mógł zadać na nie znaczących pytań ani na nie odpowiedzieć. Zastanawiając się nad swoim
doświadczeniem, Pratt uważnie krytykował Cyc. Spekulował, że Cyc poczynił pewne postępy w
realizacji celu, jakim jest inteligencja ogólna; problem polegał na tym, że nie można było powiedzieć,
jak daleko, ponieważ wiedza Cyc była tak niejednolita i nierównomiernie rozłożona. Jeśli zignorujemy
zawyżone oczekiwania, to zobaczymy, że Cyc nauczył nas wiele o rozwoju i organizacji dużych
systemów opartych na wiedzy. Ściśle mówiąc, hipoteza Cyc, mówiąca, że ogólna sztuczna inteligencja
jest zasadniczo problemem wiedzy, który można rozwiązać za pomocą odpowiedniego systemu
opartego na wiedzy - nie została jeszcze udowodniona ani obalona. Fakt, że Cyc nie zapewnił ogólnej
sztucznej inteligencji, nie dowodzi, że hipoteza była fałszywa, a jedynie, że to konkretne podejście nie
zadziałało. Można sobie wyobrazić, że inna próba zajęcia się ogólną sztuczną inteligencją za pomocą
podejść opartych na wiedzy może przynieść korzyści.
W pewnym sensie Cyc wyprzedzał swój czas. Trzy dekady po rozpoczęciu projektu Cyc firma Google
ogłosiła wykres wiedzy - dużą bazę wiedzy, której Google używa do rozszerzania swoich usług
wyszukiwania. Wykres wiedzy zawiera szeroki wachlarz faktów dotyczących rzeczywistych podmiotów
(miejsc, ludzi, filmów, książek, wydarzeń), które są używane do wzbogacania wyników wyszukiwania
znalezionych przez Google. Kiedy wpisujesz zapytanie do Google, zwykle zawiera ono nazwy i inne
terminy, które odnoszą się do rzeczywistych rzeczy na świecie. Na przykład załóżmy, że wyszukujesz w
Google zapytanie „Madonna”. Prosta wyszukiwarka internetowa odpowiadałaby za pomocą stron
internetowych, które zawierają słowo Madonna. Jednak wyszukiwarka może być znacznie bardziej
pomocna, jeśli zrozumie, że ciąg znaków „Madonna” odnosi się do popularnej piosenkarki (prawdziwe
nazwisko: Madonna Louise Ciccone). Jeśli więc wyszukasz w Google hasło „Madonna”, zobaczysz, że
odpowiedź na Twoje zapytanie zawiera szereg informacji o piosenkarce, które odpowiedzą na

większość rutynowych pytań, jakie ludzie o niej zadają (data i miejsce urodzenia, dzieci, większość
popularne nagrania i tak dalej). Jedną kluczową różnicą między Cyc a grafem wiedzy Google jest to, że
wiedza na wykresie wiedzy nie jest kodowana ręcznie, ale jest automatycznie pobierana ze stron
internetowych, takich jak Wikipedia - w 2017 roku twierdzono, że system zawiera około
siedemdziesięciu miliardów faktów, około pięćset milionów podmioty. Oczywiście wykres wiedzy nie
aspiruje do inteligencji ogólnej - i nie jest jasne, w jakim stopniu obejmuje on rzeczywiste
rozumowanie, które było tak kluczowe dla poglądu systemu opartego na wiedzy na świat. Niemniej
jednak myślę, że na wykresie wiedzy jest trochę DNA Cyców. Jednak możemy spróbować to
usprawiedliwić retrospektywnie, smutnym faktem jest to, że główną rolą Cyc w historii sztucznej
inteligencji jest ekstremalny przykład szaleństwa na temat sztucznej inteligencji, który publicznie nie
spełnił wielkich przewidywań, które zostały dla niego poczynione.
POJAWIAJĄ SIĘ PĘKNIĘCIA
Podobnie jak wiele innych wersji sztucznej inteligencji, które są piękne w teorii, sztuczna inteligencja
oparta na wiedzy okazała się w praktyce ograniczona. Podejście to zmagało się nawet z niektórymi
zadaniami rozumowania, które wydają się nam absurdalnie trywialne. Rozważmy zadanie
zdroworozsądkowego rozumowania, którego jeden klasyczny przykład przedstawia następujący
scenariusz: Powiedziano ci, że Tweety jest ptakiem, więc dochodzisz do wniosku, że Tweety może latać.
Później jednak powiedziano ci, że Tweety to pingwin, więc wycofujesz swój wcześniejszy wniosek. Na
pierwszy rzut oka wygląda na to, że problem ten powinien być łatwy do ujęcia w logice. W
rzeczywistości wygląda to bardzo podobnie do sylogizmów, które widzieliśmy wcześniej, powinien
wykonać swoje zadanie - o ile nasz system sztucznej inteligencji miał wiedzę „Jeśli x jest ptakiem, to x
może latać”, a biorąc pod uwagę informację, że „x jest ptakiem”, powinien być w stanie wywnioskować,
że „x może latać” . ” Cóż, jak dotąd, tak dobrze. Trudność wiąże się z tym, co dzieje się później, kiedy
dowiadujemy się, że Tweety to pingwin. Następnie musimy wycofać - odebrać - nasz wcześniejszy
wniosek, że Tweety potrafi latać. Ale logika nie może sobie z tym poradzić. Logicznie rzecz biorąc,
dodawanie większej ilości informacji nigdy nie eliminuje żadnych wniosków, które uzyskałeś wcześniej.
Ale właśnie o to chodzi tutaj: dodatkowa informacja („Tweety to pingwin”) powoduje, że eliminujemy
naszą wcześniejszą konkluzję („Tweety potrafi latać”). Inny problem w rozumowaniu
zdroworozsądkowym pojawia się, gdy napotykamy sprzeczności. Oto standardowy przykład z
literatury:
Kwakrzy to pacyfiści;
Republikanie nie są pacyfistami;
Nixon jest republikaninem i kwakrem.
Spróbuj uchwycić ten scenariusz w logice, a dojdzie do katastrofy, ponieważ w końcu dochodzimy do
wniosku, że Nixon jest i nie jest pacyfistą - sprzeczność. Logika zawodzi całkowicie w obecności takich
sprzeczności: nie może sobie poradzić i nie może nam powiedzieć nic użytecznego. Jednak jest to rodzaj
sprzecznych sytuacji, z którymi wszyscy spotykamy się każdego dnia w naszym życiu. Mówi się nam, że
podatki są dobre, i mówi się, że są złe; mówi się nam, że wino jest dobre dla nas, a wino jest dla nas
złe; i tak dalej. Jest wszechobecny. Po raz kolejny problem polega na tym, że próbujemy użyć logiki do
czegoś, do czego nie była przeznaczona - w matematyce, jeśli napotkasz sprzeczność, oznacza to, że
popełniłeś błąd. Te problemy wydają się niemal komicznie błahe, ale były głównymi wyzwaniami
badawczymi dla opartej na wiedzy sztucznej inteligencji w późnych latach osiemdziesiątych przyciągnęły jednych z najmądrzejszych ludzi w tej dziedzinie. I nigdy nie zostały tak naprawdę
rozwiązane. Okazało się również, że tworzenie i wdrażanie skutecznych systemów ekspertowych jest
trudniejsze, niż się początkowo wydawało. Główną trudnością było to, co stało się znane jako problem

pozyskiwania wiedzy. Mówiąc prościej, jest to problem wydobywania wiedzy od ludzkich ekspertów i
kodowania jej w postaci reguł. Eksperci często mają trudności z wyartykułowaniem posiadanej wiedzy
- fakt, że są w czymś dobrzy, nie oznacza, że mogą powiedzieć, jak faktycznie to robią. Okazało się, że
eksperci nie zawsze byli chętni do dzielenia się swoją wiedzą. W końcu, gdyby Twoja firma miała
program, który mógłby robić to, co Ty, dlaczego mieliby Cię zatrzymać? Obawy związane z
zastępowaniem ludzi przez sztuczną inteligencję nie są niczym nowym. Pod koniec lat 80. boom na
systemy ekspertowe dobiegł końca. Nie można powiedzieć, że technologia systemów opartych na
wiedzy zawiodła, ponieważ w tym okresie zbudowano wiele udanych systemów eksperckich, a od tego
czasu zbudowano wiele innych. Ale po raz kolejny wydawało się, że rzeczywistość tego, co stworzyła
sztuczna inteligencja, nie spełniła tego szumu.

Roboty i racjonalność
W SWOJEJ książce The Structure of Scientific Revolutions z 1962 roku filozof Thomas Kuhn
przekonywał, że wraz z postępem rozumienia naukowego będą chwile, w których uznana ortodoksja
naukowa nie będzie już dłużej wytrzymywać napięć oczywistych niepowodzeń. Twierdził, że w takich
czasach kryzysu wyłoni się nowa ortodoksja, która zastąpi ustalony porządek: zmieni się naukowy
paradygmat. Pod koniec lat 80. dobiegły końca czasy boomu na systemy eksperkie i zbliżał się kolejny
kryzys sztucznej inteligencji. Po raz kolejny społeczność sztucznej inteligencji została skrytykowana za
nadmierną sprzedaż pomysłów, obiecywanie zbyt wiele i dostarczanie zbyt mało. Tym razem
kwestionowanym paradygmatem była nie tylko doktryna „Wiedza to potęga”, która doprowadziła do
boomu systemów eksperckich, ale także podstawowe założenia, na których opierała się sztuczna
inteligencja od lat pięćdziesiątych XX wieku, w szczególności symboliczna sztuczna inteligencja. Jednak
najbardziej zaciekli krytycy sztucznej inteligencji pod koniec lat 80. XX wieku nie byli osobami z
zewnątrz, ale wywodzili się z samej dziedziny. Najbardziej wymownym i wpływowym krytykiem
panującego paradygmatu sztucznej inteligencji był robotyczny Rodney Brooks, który urodził się w
Australii w 1954 roku. Głównym zainteresowaniem Brooksa było budowanie robotów, które mogą
wykonywać przydatne zadania w prawdziwym świecie. We wczesnych latach osiemdziesiątych zaczął
być sfrustrowany panującym wówczas poglądem, że kluczem do budowy takich robotów jest
zakodowanie wiedzy o świecie w takiej formie, która mogłaby służyć robotowi jako podstawa do
rozumowania i podejmowania decyzji. Objął stanowisko wykładowcy w MIT w połowie lat 80. i
rozpoczął kampanię mającą na celu przemyślenie sztucznej inteligencji na jej najbardziej
fundamentalnym poziomie.
REWOLUCJA BROOKSA
Aby zrozumieć argumenty Brooksa, warto wrócić do świata Blocks. Przypomnij sobie, że Blocks World
to symulowana domena składająca się z blatu, na którym ułożono szereg różnych obiektów - zadaniem
jest przestawienie obiektów w określony sposób. Na pierwszy rzut oka Blocks World wydaje się całkiem
rozsądny jako poligon doświadczalny dla technik sztucznej inteligencji: brzmi jak środowisko
magazynowe i śmiem twierdzić, że właśnie ten punkt został poruszony w wielu wnioskach o granty na
przestrzeni lat. Ale dla Brooksa i tych, którzy przyszli przyjąć jego pomysły, Blocks World był fałszywy z
tego prostego powodu, że jest symulowany, a symulacja obejmuje wszystko, co byłoby trudne w
zadaniu takim jak układanie bloków w prawdziwym świecie. System, który może rozwiązać problemy
w Blocks World, jakkolwiek inteligentny może się wydawać, nie miałby żadnej wartości w magazynie,
ponieważ prawdziwa trudność w świecie fizycznym wynika z radzenia sobie z problemami takimi jak
percepcja, które są całkowicie ignorowane w Blocks World: stał się symbolem wszystkiego, co było
błędne i intelektualnie bankrutujące w ortodoksji sztucznej inteligencji z lat 70. i 80. (Nie powstrzymało
to jednak badań nad Blocks World: nadal można regularnie znaleźć artykuły naukowe wykorzystujące
go do dnia dzisiejszego). Brooks był przekonany, że znaczący postęp w sztucznej inteligencji można
osiągnąć tylko za pomocą systemów, które znajdowały się w świecie rzeczywistym: to znaczy systemy,
które znajdowały się bezpośrednio w jakimś środowisku, postrzegały je i na nie oddziaływały. Twierdził,
że inteligentne zachowanie można generować bez wyraźnej wiedzy i rozumowania, które są
promowane przez sztuczną inteligencję opartą na wiedzy w ogóle, a sztuczną inteligencję opartą na
logice w szczególności,które powstaje w wyniku interakcji jednostki w jej środowisku. Chodzi o to, że
kiedy kontemplujemy ludzką inteligencję, mamy tendencję do skupiania się na jej bardziej
efektownych i namacalnych aspektach: na przykład rozumowaniu, rozwiązywaniu problemów lub grze
w szachy. Rozumowanie i rozwiązywanie problemów mogą odgrywać rolę w inteligentnym
zachowaniu, ale Brooks i inni argumentowali, że nie są odpowiednim punktem wyjścia do budowania
sztucznej inteligencji. Brooks nie zgadzał się również z założeniem dziel i zwyciężaj, które leżało u

podstaw sztucznej inteligencji od jego najwcześniejszych dni: pomysł, że postęp w badaniach nad
sztuczną inteligencją można osiągnąć poprzez rozłożenie inteligentnego zachowania na jego elementy
składowe (rozumowanie, uczenie się, percepcja), bez próby rozważenia jak te komponenty
współpracowały. Na koniec zwrócił uwagę na naiwność ignorowania problemu wysiłku
obliczeniowego. W szczególności zakwestionował pomysł, że wszystkie inteligentne działania muszą
być zredukowane do takich, jak logiczne rozumowanie, które są kosztowne obliczeniowo.
Z jednej strony była utrwalona tradycja: logika, reprezentacja wiedzy i rozumowanie. Z drugiej strony
otwartymi, lekceważącymi zwolennikami nowego ruchu AI - którzy nie tylko odwracają się plecami do
świętej tradycji, ale głośno ją wyśmiewają. Chociaż Brooks był prawdopodobnie najbardziej znanym
zwolennikiem nowego kierunku, w żadnym wypadku nie był sam. Docierało wielu innych badaczy i
podobne wnioski i chociaż niekoniecznie zgadzali się co do mniejszych szczegółów, w ich różnych
podejściach było kilka często powtarzających się tematów. Najważniejszy był pomysł, że wiedza i
rozumowanie zostały pozbawione roli, jaką odgrywają w centrum sztucznej inteligencji. Wizja
McCarthy'ego dotycząca systemu sztucznej inteligencji, który utrzymywałby centralny symboliczny,
logiczny model otoczenia , wokół którego orbitowały wszystkie działania wywiadu, zostało stanowczo
odrzucone. Niektóre umiarkowane głosy argumentowały, że rozumowanie i reprezentacja nadal mają
do odegrania rolę, chociaż być może nie wiodącą, ale bardziej skrajne głosy całkowicie je odrzucają.
Warto nieco bardziej szczegółowo zbadać ten punkt. Pamiętaj, że pogląd McCarthy'ego na logiczną
sztuczną inteligencję zakłada, że system sztucznej inteligencji będzie nieustannie podążał za określoną
pętlą: postrzegając swoje otoczenie, myśląc o tym, co robić, a następnie działając. Ale w systemie, który
działa w ten sposób, system jest oddzielony od środowiska. Możesz być w hali odlotów na lotnisku,
kawiarni, w pociągu, w domu lub leżeć w słońcu nad rzeką. Kiedy się rozglądasz, nie jesteś odłączony
od swojego środowiska i zmian, które ono przechodzi. Jesteś w tej chwili. Twoja percepcja - i twoje
działania - są osadzone w twoim środowisku i z nim zgodne. Problem w tym, że podejście oparte na
wiedzy nie wydaje się tego odzwierciedlać. Oparta na wiedzy sztuczna inteligencja zakłada, że
inteligentny system działa poprzez ciągłą pętlę postrzegania-rozumu-działania, przetwarzając i
interpretując dane, które otrzymuje od swoich czujników; używanie tych informacji percepcyjnych do
aktualizacji swoich przekonań; rozumowanie, co robić; wykonanie czynności, którą następnie wybiera;
i ponownie rozpoczyna swoją pętlę decyzyjną. Ale w ten sposób system SI jest z natury oddzielony od
swojego środowiska. W szczególności, jeśli środowisko zmieni się po tym, jak zostało zaobserwowane,
nie będzie miało to żadnego znaczenia dla naszego inteligentnego systemu opartego na wiedzy, który
będzie uparcie trwał dalej, jakby nic się nie zmieniło. Ty i ja nie jesteśmy tacy. Z tych powodów innym
kluczowym tematem w tamtym czasie była idea, że powinien istnieć ścisły związek między sytuacją, w
której znajduje się system, a zachowaniem, które wykazuje.
BEHAWIORALNA AI
Gdyby Brooks był tylko kolejnym krytykiem sztucznej inteligencji, jest mało prawdopodobne, aby jego
pomysły zyskały dużą popularność. W końcu w połowie lat 80. społeczność sztucznej inteligencji była
przyzwyczajona do ignorowania krytyków i kontynuowania bez względu na to. To, co podniosło krytykę
Brooksa z kolejnego ataku w stylu Dreyfusa, to fakt, że przekonująco wyartykułował alternatywny
paradygmat i zademonstrował go za pomocą kilku imponujących systemów w następnych
dziesięcioleciach. Nowy paradygmat sztucznej inteligencji stał się znany jako behawioralna sztuczna
inteligencja, ponieważ, jak zobaczymy, podkreślał rolę określonych indywidualnych zachowań, które
przyczyniają się do ogólnego działania inteligentnego systemu. Szczególne podejście przyjęte przez
Brooksa nazwano subsumpcją architektury i ze wszystkich podejść z tego okresu wydaje się, że
wywarło to najbardziej trwały wpływ. Zobaczmy więc, jak można wykorzystać architekturę subsumpcji
do zbudowania skromnej, ale użytecznej aplikacji robotycznej: robota odkurzającego. (Brooks był

założycielem firmy iRobot, producenta popularnego robota Roomba, których konstrukcja bazowała na
jego pracy.) Nasz robot będzie musiał podróżować po budynku, omijając przeszkody i odkurzając, gdy
wykryje brud - gdy robot ma słabą baterię lub jego pojemnik na brud jest pełny, chcemy powrócić do
stacji dokującej i wyłączyć. Podstawowa metodologia subsumpcji architektury wymaga określenia
zachowań poszczególnych komponentów, które są wymagane dla robota. Następnie zaczynamy
budować naszego robota, zmuszając go do wykazywania jednego z zachowań, a następnie stopniowo
dodajemy kolejne. Kluczowym wyzwaniem jest przemyślenie, jak te zachowania są ze sobą powiązane
i zorganizowanie ich w taki sposób, aby robot wykazywał właściwe zachowanie we właściwym czasie.
Zwykle wymaga to intensywnego eksperymentowania z robotem, aby upewnić się, że zachowania są
zorganizowane we właściwy sposób. Nasz robot odkurzający wymaga sześciu zachowań:
* Unikaj przeszkód: Jeśli wykryję przeszkodę, zmień kierunek, wybierając losowo nowy kierunek.
* Zamknij: Jeśli jestem w stacji dokującej i mam niski poziom naładowania baterii, wyłącz.
* Opróżnij brud: Jeśli jestem w stacji dokującej i niosę brud, opróżnij pojemnik na śmieci.
* Udaj się do stacji dokującej: jeśli poziom naładowania baterii jest niski lub pojemnik na
zanieczyszczenia jest pełny, udaj się do stacji dokującej.
* Odkurzanie: Jeśli wykryję brud w bieżącym miejscu, włącz odkurzacz.
* Idź losowo: wybierz losowo kierunek i idź w tym kierunku.
Następnym wyzwaniem jest uporządkowanie tych zachowań. W tym celu Brooks zasugerował użycie
czegoś, co nazwał hierarchią subsumpcji.

Hierarchia subsumpcji określa pierwszeństwo zachowań: te, które pojawiają się niżej w hierarchii, mają
pierwszeństwo przed tymi, które pojawiają się wyżej. Dlatego unikanie przeszkód jest zachowaniem o
najwyższym priorytecie: robot zawsze będzie unikać przeszkód, jeśli kiedykolwiek je napotka.
Nietrudno zobaczyć, jak te zachowania, uporządkowane w hierarchii na rysunku rozwiążą problem:
robot będzie szukał brudu i odkurzał, gdy znajdzie brud, o ile nie ma niskiego poziomu mocy lub
pojemnika na brud. jest pełne; wróci do stacji dokującej, jeśli poziom naładowania baterii jest niski lub
pojemnik na zanieczyszczenia jest pełny. Chociaż zachowania naszego robota odkurzającego wyglądają
jak zasady, w rzeczywistości są one znacznie prostsze. Wdrożenie ich w robocie nie wymaga tak dużego
wysiłku, jak logiczne rozumowanie. W rzeczywistości można je bezpośrednio wdrożyć w postaci prostej
instalacji elektrycznej obwody, a w konsekwencji nasz robot bardzo szybko zareaguje na zmianę
danych czujnika: będzie zestrojony z otoczeniem.
W następnych dziesięcioleciach Brooks zbudował szereg wpływowych robotów, wykorzystując
architekturę subsumpcji jako podstawową strukturę programistyczną. Na przykład jego robot Czyngis,
który teraz przebywa w Smithsonian National Air and Space Museum, wykorzystując pięćdziesiąt

siedem zachowań ułożonych w architekturę subsumpcji, aby kontrolować sześcionożnego robota
mobilnego. Byłoby śmiesznie trudno zbudować Czyngis przy użyciu opartych na wiedzy technik
sztucznej inteligencji - gdyby było to w ogóle możliwe. Te zmiany po dziesięcioleciach na uboczu
pchnęły robotykę z powrotem do głównego nurtu sztucznej inteligencji.
AI OPARTA NA AGENTACH
Jedne z głównych bohaterów behawioralnej rewolucji sztucznej głośno odrzucał - reprezentowanie
wiedzy i rozumowanie, rozwiązywanie problemów i planowanie. Czy naprawdę wierzył, że w
przyszłości nie ma dla nich miejsca w przyszłości? „Oczywiście, że nie” - odpowiedział. „Ale nie wyrobię
sobie nazwiska, zgadzając się ze status quo”. To była przygnębiająca odpowiedź, chociaż z perspektywy
czasu prawdopodobnie próbował po prostu zaimponować naiwnemu młodemu absolwentowi. Ale czy
ten profesor naprawdę wierzył w to, co robił, inni z pewnością wierzyli, a behawioralna SI szybko
ugrzęzła w dogmatach, tak jak tradycje, które wcześniej były. Wkrótce stało się jasne, że chociaż
behawioralna sztuczna inteligencja podniosła ważne pytania dotyczące założeń, na których opierała się
sztuczna inteligencja, miała również poważne ograniczenia. Problem polegał na tym, że to się nie
skalowało. Jeśli chcemy tylko zbudować robota, który odkurzy mieszkanie, wystarczy nam
behawioralna sztuczna inteligencja. Odkurzacz nie musi rozumować ani umieć rozmawiać po angielsku
ani rozwiązywać złożonych problemów. Ponieważ nie musi robić tych rzeczy, możemy zbudować
autonomiczne odkurzacze robotów przy użyciu architektury subsumpcji (lub czegoś podobnego- było
wtedy wiele podobnych podejść) i otrzymamy pięknie wydajne rozwiązanie. Ale chociaż behawioralna
sztuczna inteligencja była bardzo skuteczna w przypadku niektórych problemów - głównie robotyki nie dostarczyła srebrnej kuli dla sztucznej inteligencji. Trudno jest zaprojektować systemy
behawioralne z więcej niż kilkoma zachowaniami, ponieważ zrozumienie możliwych interakcji między
zachowaniami staje się bardzo trudne. Budowanie systemów wykorzystujących podejścia
behawioralne było czarną sztuką - jedynym sposobem, aby naprawdę dowiedzieć się, czy taki system
zadziała, było jego wypróbowanie, a było to czasochłonne, kosztowne i nieprzewidywalne. Brooks z
pewnością miał rację, wskazując, że zdolności takie jak reprezentacja wiedzy i rozumowanie nie są
odpowiednimi fundamentami, na których można budować inteligentne zachowanie, a jego roboty
demonstrowały, co można osiągnąć za pomocą podejść czysto behawioralnych. Ale dogmatyczne
twierdzenie, że rozumowanie i reprezentacja wiedzy nie mają do odegrania żadnej roli, było, jak sądzę,
błędem. Są sytuacje, które w naturalny sposób wymagają rozumowania (czy to ściśle logicznego, czy
nie), a próba zaprzeczenia temu nie ma większego sensu niż próba zbudowania odkurzacza, który
decyduje, co zrobić, poprzez logiczną dedukcję. Podczas gdy niektórzy zwolennicy nowej sztucznej
inteligencji przyjmowali twarde stanowisko - cokolwiek w rodzaju logicznej reprezentacji i
rozumowania było ściśle verboten - inni przyjęli bardziej umiarkowaną linię i to właśnie ta bardziej
umiarkowana linia zdaje się dominować do dnia dzisiejszego. Moderates zaakceptował kluczowe lekcje
behawioralnej sztucznej inteligencji, ale argumentował, że właściwym rozwiązaniem jest połączenie
podejść behawioralnych i rozumowania. Zaczął się wyłaniać nowy kierunek dla sztucznej inteligencji,
który uwzględniał kluczowe lekcje firmy Brooksa, a jednocześnie obejmował to, co wcześniej okazało
się skuteczne w dziedzictwie rozumowania i reprezentacji sztucznej inteligencji.
Po raz kolejny punkt ciężkości działań w sztucznej inteligencji zaczął się zmieniać, odchodząc od
bezcielesnych systemów sztucznej inteligencji, takich jak systemy eksperckie i logiczne osoby
rozumujące, w kierunku agentów budowania. Agent miał być systemem sztucznej inteligencji, który
byłby „kompletny” w tym sensie, że był samodzielnym, autonomicznym bytem, usytuowanym w jakimś
środowisku i wykonującym określone zadanie w imieniu użytkownika. Agent miał zapewnić kompletny,
zintegrowany zestaw możliwości, a nie tylko jakieś odizolowane, bezcielesne możliwości, takie jak
logiczne rozumowanie. Skupiając się na budowaniu kompletnych inteligentnych agentów, a nie tylko

elementów inteligencji, spodziewano się, że sztuczna inteligencja może uniknąć błędu, który tak
irytował Brooksa - idei, że sztuczna inteligencja może odnieść sukces, oddzielając elementy
inteligentnego zachowania (rozumowanie, uczenie się itd. on) i rozwijanie ich w izolacji od siebie.
Oparty na agentach pogląd na sztuczną inteligencję był bezpośrednio pod wpływem behawioralnej
sztucznej inteligencji, ale złagodził przekaz. Ruch zaczął się pojawiać na początku lat 90. Trochę czasu
zajęło społeczności uzgodnienie, o czym tak naprawdę mówili, kiedy mówili o „agentach”, ale w
połowie lat 90. wyłonił się konsensus, że agenci muszą mieć trzy ważne zdolności. Po pierwsze, musieli
być reaktywni: musieli być dostosowani do swojego otoczenia i być w stanie odpowiednio dostosować
swoje zachowanie w przypadku zmian w środowisku zażądał tego. Po drugie, musieli być proaktywni:
zdolni do systematycznej pracy nad wykonaniem wyznaczonego zadania w imieniu użytkownika.
Wreszcie, agenci byli towarzyscy: zdolni do współpracy z innymi agentami, gdy jest to wymagane. Złoty
wiek sztucznej inteligencji kładł nacisk na proaktywne planowanie zachowań i rozwiązywanie
problemów; podczas gdy behawioralna sztuczna inteligencja podkreśliła znaczenie bycia reaktywnym
- ucieleśnieniem i dostrojeniem się do środowiska. Oparta na agentach sztuczna inteligencja wymagała
obu, a ponadto wrzuciła coś nowego do tego miksu: pomysł, że agenci musieliby współpracować z
innymi agentami, a do tego potrzebowaliby umiejętności społecznych - zdolności nie tylko do
komunikowania się, ale także do współpracy, koordynowania i negocjowania z innymi agentami w celu
realizacji ich zadań. To właśnie ta ostatnia uwaga - że agenci muszą być społeczni - odróżnia
paradygmat SI opartej na agentach od tych, które go poprzedzały. Z perspektywy czasu wydaje się
nieco dziwne, że sztuczna inteligencja tak długo zaczęła poważnie myśleć o tym, jak systemy sztucznej
inteligencji mogą ze sobą współdziałać i jakie problemy pojawią się, gdy to zrobią.
HOMER: KOMPLETNY AGENT
Moim ulubionym przykładem agenta z tamtych czasów był HOMER, symulowana łódź podwodna
robota, która istniała w dwuwymiarowym „morskim świecie”. HOMER otrzymał zadania do wykonania
w morskim świecie, które zazwyczaj dotyczyły zbierania paczek i przenoszenia ich z jednego miejsca do
drugiego. HOMER jest wyraźnie duchowym potomkiem SHRDLU i dzieliło go z SHRDLU jednym z jego
kluczowych ograniczeń - była to tylko symulacja. Ale był znacznie bardziej wyrafinowany. HOMER
przyjął instrukcje od użytkownika w ramach ograniczonego podzbioru języka angielskiego
obejmującego około ośmiuset słów. HOMER mógłby zaplanować, w jaki sposób wykonać instrukcje, a
następnie zrealizować swoje plany, dostosowując je do potrzeb. Aby poczuć możliwości HOMERA,
przyjrzyjmy się kilku dialogom z nim. Pierwsza dotyczy pływającego dziennika, który HOMER mógł
zobaczyć:
What is in front of you?
A log.
Do you own the log?
No, I don’t.
The log belongs to you.
Oh. (Używane przez HOMER do wskazania, że coś powiedziano wcześniej tego nie wiedzia.)
…
Turn away from your log.
OK, I am turning.

(Dziennik jest przenoszony przez użytkownika.)
Turn around.
OK, I’m turning.
I’ve lost the log!
Ten dialog demonstruje proste, ale ważne, zdroworozsądkowe rozumowanie: HOMER przypomniał
sobie dziennik, spodziewał się go zobaczyć, gdy się obróci, i był zaskoczony, gdy odkrył, że dziennik
zniknął. Następny scenariusz zaczyna się od HOMERA czekającego na molo, na którym jest paczka:
zadaniem HOMERA było odebranie paczki i dostarczenie jej na barkę
Drop the package at the barge next Saturday at 9:00 p.m.
OK.
(HOMER generuje plan.)
Are you going to the pier next Saturday?
Yes.
Why are you going to go to the pier?
I’ll go to the pier in order to pick up the package.
What time are you going to pick it up?
8:56 p.m.
Where will the package be next Sunday?
At the barge.
Will the package be at the pier a week from now?
No.
Tutaj widzimy, jak HOMER demonstruje zdroworozsądkowe rozumienie czasu i tego, jak jego działania
wpływają na otoczenie - że po zrzuceniu paczki na barkę, paczka nie będzie już na molo. Pokazuje
również, że rozumie, że realizacja własnych planów zajmie trochę czasu - musi opuścić molo o 20:56.
aby być na barce o godzinie 21:00
ASYSTENCI AI
Chociaż sztuczna inteligencja oparta na agentach ma swoje korzenie w robotyce, wielu badaczy szybko
zdało sobie sprawę, że paradygmat sztucznej inteligencji opartej na agentach ma przydatne aplikacje
w świecie oprogramowania. Nie było twierdzenia, że jest to ogólna sztuczna inteligencja: chodziło o to,
aby agenci oprogramowania mogli być budowai do wykonywania użytecznych zadań w naszym
imieniu. Agenci oprogramowania działający w środowiskach oprogramowania, takich jak komputery
stacjonarne i Internet. Wielkim pomysłem było, aby agenci oprogramowania zasilani przez sztuczną
inteligencję współpracowali z nami jako asystenci w rutynowych codziennych zadaniach, takich jak
przetwarzanie wiadomości e-mail i surfowanie po Internecie. Użycie agentów oprogramowania w ten
sposób reprezentowało zupełnie inny sposób interakcji człowiek-komputer od tego, co miało miejsce
wcześniej. Kiedy używamy aplikacji takiej jak Microsoft Word lub Internet Explorer, aplikacja ta pełni
pasywną, czysto responsywną rolę. Te aplikacje nigdy nie przejmują kontroli ani nie przejmują

inicjatywy. Kiedy Microsoft Word coś robi, robi to, ponieważ wybrałeś element menu lub kliknąłeś
przycisk. W interakcji między Tobą a programem Microsoft Word jest tylko jeden agent, a tym agentem
jesteś Ty. Interfejs oparty na agentach to zmienił. Zamiast biernego oczekiwania komputera na
polecenie, co ma zrobić, agent przyjmowałby aktywną rolę w taki sam sposób, jak robiłby to ludzki
współpracownik. Agent pracowałby z tobą jako asystent, aktywnie współpracując z tobą, aby zrobić to,
co chciałeś zrobić. W połowie lat 90., pobudzony gwałtownym rozwojem sieci WWW, szybko wzrosło
zainteresowanie agentami oprogramowania. Tytuł szeroko czytanego tamtego czasu artykułu,
opublikowanego przez urodzoną w Belgii profesor MIT Media Lab Pattie Maes, uchwycił ducha czasu:
„Agenci, którzy zmniejszają ilość pracy i nadmiar informacji”. W artykule opisano kilka prototypowych
agentów opracowanych w laboratorium Pattie do zarządzania pocztą e-mail, planowania spotkań,
filtrowania wiadomości i rekomendacji muzycznych. Na przykład asystent poczty e-mail obserwowałby
zachowanie użytkownika podczas odbierania wiadomości e-mail (czytał wiadomość natychmiast,
zapisywał ją, natychmiast usuwał itd.) I korzystając z algorytmu uczenia maszynowego, próbowałby
przewidzieć, co zrobi użytkownik. kiedy nadeszła nowa wiadomość e-mail. Gdy agent był wystarczająco
pewny swoich przewidywań, zaczynał przejmować inicjatywę i przetwarzać wiadomość e-mail zgodnie
z przewidywaniami. Minęły dwie dekady, zanim agenci stali się praktyczną rzeczywistością, ale tak się
stało i jest duża szansa, że będziesz używać ich codziennie. W 2010 roku na Apple iPhone została
uruchomiona aplikacja o nazwie Siri. Siri została opracowana w SRI International - tym samym
instytucie, który opracował SHAKEY trzy dekady wcześniej. Była bezpośrednim następcą prac nad
agentami oprogramowania z lat 90. i została pomyślana jako agent oprogramowania, z którym
użytkownicy mogliby komunikować się w języku naturalnym i który mógł wykonywać proste zadania w
ich imieniu. Inni agenci oprogramowania masowego szybko poszli za nimi: Alexa firmy Amazon,
Asystent Google i Cortana firmy Microsoft to urzeczywistnienia tej samej wizji. Wszyscy oni śledzą
swoje dziedzictwo w sztucznej inteligencji opartej na agentach. Realnie nie mogły zostać zbudowane
w latach 90., ponieważ dostępny wówczas sprzęt nie sprostał zadaniu. Aby uczynić je zdolnymi do życia,
potrzebowali mocy komputera, która stała się dostępna na urządzeniach mobilnych dopiero w drugiej
dekadzie tego wieku.
Paradygmat agenta dostarczył jeszcze innego sposobu myślenia o sztucznej inteligencji: budowanie
agentów, którzy mogą skutecznie działać w naszym imieniu. Ale to wywołało intrygujące pytanie. Test
Turinga ustalił, że celem sztucznej inteligencji jest wytworzenie zachowania, którego nie da się odróżnić
od ludzkiego. Ale jeśli chcemy, aby agenci działali w naszym imieniu i to robią, to, co dla nas najlepsze,
nie ma znaczenia, czy dokonają takich samych wyborów, jakich dokonałby człowiek. Z pewnością
naprawdę chcemy, aby dokonywali dobrych wyborów - najlepszych możliwych wyborów. Cel sztucznej
inteligencji zaczął więc zmieniać się z budowania agentów dokonujących ludzkich wyborów na agentów
dokonujących optymalnych wyborów. Teoria optymalnego podejmowania decyzji, która leży u
podstaw większości prac w dziedzinie sztucznej inteligencji, sięga lat czterdziestych XX wieku, a prace
Johna von Neumanna - tego samego Johna von Neumanna, którego poznaliśmy w rozdziale 1, który
wykonał przełomowe prace nad projektem najwcześniejszych komputerów . Wraz ze swoim kolegą
Oskarem Morgensternem opracował matematyczną teorię racjonalnego podejmowania decyzji, która
pozostaje kamieniem węgielnym teorii ekonomii do dnia dzisiejszego. Teoria ta pokazała, jak problem
dokonania racjonalnego wyboru można sprowadzić do obliczeń matematycznych. W sztucznej
inteligencji opartej na agentach chodziło o to, aby agent wykorzystywał swoją teorię do podejmowania
optymalnych decyzji w Twoim imieniu. Punktem wyjścia ich teorii są twoje preferencje. Jeśli agent ma
działać w Twoim imieniu, musi wiedzieć, jakie są Twoje życzenia. Następnie chcesz, aby agent działał
w celu jak najlepszego dokonania preferowanych wyborów. Jak więc podać agentowi nasze
preferencje? Załóżmy, że Twój agent musi wybrać między jabłkiem, pomarańczą lub gruszką. Jeśli twój

agent zrobi wszystko, co w jego mocy dla ciebie, to musi znać twoje pragnienia w odniesieniu do tych
wyników. Na przykład Twoje preferencje mogą wyglądać następująco:
Pomarańcze są preferowane niż gruszki;
Gruszki są preferowane od jabłek.
W takim przypadku, gdyby twój agent miał wybór między jabłkiem a pomarańczą i wybrał pomarańczę,
byłbyś szczęśliwy - gdyby dał ci jabłko, byłbyś rozczarowany. To jest prosty przykład relacji preferencji.
Twoja relacja preferencji opisuje, jak oceniasz każdą parę alternatywnych wyników. Von Neumann i
Morgenstern wymagali relacji preferencji, aby spełnić pewne podstawowe wymagania spójności.
Załóżmy na przykład, że twierdzisz, że Twoje preferencje są następujące:
Pomarańcze są preferowane niż gruszki;
Gruszki są preferowane od jabłek;
Jabłka są bardziej preferowane niż pomarańcze.
Twoje preferencje są tutaj raczej dziwne, ponieważ fakt, że wolisz pomarańcze od gruszek, a gruszki
od jabłek, doprowadziłby mnie do wniosku, że wolisz pomarańcze od jabłek, co przeczy ostatniemu
stwierdzeniu. Twoje preferencje są zatem niespójne. Agent mający takie preferencje nie byłby w stanie
podjąć dobrej decyzji za Ciebie. Następnym krokiem jest przekonanie się, że spójnym preferencjom
można nadać numeryczną reprezentację za pomocą tak zwanych narzędzi. Podstawowa idea narzędzi
polega na tym, że każdy możliwy wynik jest powiązany z liczbą: im większa liczba, tym bardziej
preferowany jest wynik. Na przykład, możemy uchwycić preferencje z pierwszego przykładu powyżej,
przypisując użyteczność pomarańczy na 3, gruszki na 2, a użyteczności jabłka na 1. Ponieważ 3 jest
większe niż 2 i 2 jest większe niż 1, te narzędzia poprawnie wychwytują naszą pierwszą relację
preferencji. Równie dobrze moglibyśmy wybrać media tak, aby pomarańcze miały wartość 10, gruszki
miały wartość 9, a jabłka wartość 0. Wielkość tych wartości nie ma znaczenia w tym przypadku:
wszystko, co jest ważne, to uporządkowanie wyników, czyli wywołane wartościami użyteczności. Co
najważniejsze, preferencje można przedstawić za pomocą liczbowych wartości użyteczności tylko
wtedy, gdy spełniają one ograniczenia spójności - sprawdź, czy możesz przypisać wartości liczbowe
jabłkom, pomarańczom i gruszkom, aby przedstawić powyższy przykład z niespójnymi preferencjami!
Jedynym celem używania wartości użyteczności do reprezentowania preferencji jest sprowadzenie
problemu dokonania najlepszego wyboru do obliczeń matematycznych. Nasz agent wybiera działanie,
którego wynik maksymalizuje użyteczność w naszym imieniu; co jest tym samym, co powiedzenie, że
wybiera działanie, które doprowadzi do naszego najbardziej preferowanego rezultatu. Takie problemy
nazywane są problemami optymalizacji i były szeroko badane w matematyce. Niestety, większość
wyborów jest trudniejsza niż ta, ponieważ wiążą się z niepewnością. Wybrane ustawienia w warunkach
niepewności dotyczą scenariuszy, w których działania mają wiele możliwych wyników, a wszystko, co
wiemy o tych wynikach, to prawdopodobieństwo, że każdy z nich przyniesie skutek. Aby zrozumieć, co
przez to rozumiem, przyjrzyjmy się scenariuszowi, w którym agent musi dokonać wyboru między
dwiema opcjami. Oto scenariusz:
* Opcja 1: Rzucana jest uczciwa moneta. Jeśli wypadnie reszka, Twój agent otrzyma 4 $. Jeśli wypadnie
reszka, twój agent dostanie 3 $.
* Opcja 2: Rzucana jest uczciwa moneta. Jeśli wypadnie reszka, Twój agent otrzyma 6 $. Jeśli wypadnie
reszka, twój agent nie otrzyma niczego.

Którą opcję powinien wybrać Twój agent? Twierdzę, że opcja 1 jest lepszym wyborem. Ale dlaczego
właściwie jest to lepsze? Aby zrozumieć, dlaczego tak jest, potrzebujemy pojęcia zwanego oczekiwaną
użytecznością. Oczekiwana użyteczność scenariusza to użyteczność, która byłaby średnio otrzymana z
tego scenariusza. Rozważ więc opcję 1. Moneta, którą rzucamy, jest sprawiedliwa (nie ważona ani
orzeł, ani reszka), więc spodziewalibyśmy się, że orzeł i reszka wypadną średnio tyle samo razy - orzeł
w połowie przypadków, a reszki w połowie. czas. Więc w połowie przypadków agent otrzymywałby 4
dolary, a w połowie 3 dolary. W związku z tym średnia kwota, jaką spodziewałbyś się zarobić w ramach
Opcji 1, wyniosłaby zatem (0,5 × 4 USD) + (0,5 × 3 USD) = 3,50 USD; jest to oczekiwana użyteczność
opcji. Oczywiście, jeśli Twój agent wybrał opcję 1, to w praktyce nigdy nie otrzyma 3,50 dolara; ale
gdybyś miał okazję dokonać tego wyboru wystarczająco dużo razy i zawsze wybrałeś opcję 1, to średnio
otrzymywałbyś 3,50 $ za sztukę kiedy dokonałeś wyboru. Zgodnie z tym samym rozumowaniem
oczekiwana użyteczność Opcji 2 wynosi (0,5 × 6 USD) + (0,5 × 0 USD) = 3 USD, więc średnio wybranie
opcji 2 daje 3 dolary. Otóż podstawowa zasada racjonalnego wyboru w teorii von Neumanna i
Morgensterna mówi, że racjonalny podmiot dokonałby wyboru maksymalizując oczekiwaną
użyteczność. W tym przypadku wyborem maksymalizującym oczekiwaną użyteczność byłaby opcja 1,
ponieważ daje to oczekiwaną użyteczność 3,50 USD w porównaniu z oczekiwaną użytecznością 3 USD
w przypadku opcji 2. Należy pamiętać, że opcja 2 oferuje kuszącą możliwość uzyskania 6 USD, czyli
więcej niż z jakimkolwiek wynikiem związanym z Opcją 1; ale tę atrakcyjną możliwość należy porównać
z równie prawdopodobną możliwością uzyskania niczego w wariancie 2, dlatego oczekiwana
użyteczność wariantu 1 jest większa. Idea maksymalizacji oczekiwanej użyteczności jest często źle
rozumiana. Niektórzy uważają, że pomysł zredukowania ludzkich preferencji i wyborów do
matematycznych obliczeń jest niesmaczny. Ten wstręt często wynika z błędnego przekonania, że
użyteczność to pieniądz lub że teoria użyteczności jest w pewnym sensie samolubna (ponieważ
przypuszczalnie podmiot, który maksymalizuje oczekiwaną użyteczność, musi działać tylko dla siebie).
Ale narzędzia to nic innego jak numeryczny sposób uchwycenia preferencji: teoria von Neumanna i
Morgensterna jest całkowicie neutralna w odniesieniu do indywidualnych preferencji. Teoria równie
dobrze radzi sobie z upodobaniami aniołów i diabłów. Jeśli wszystko, na czym ci zależy, to inni ludzie,
to w porządku: jeśli twój altruizm jest uchwycony w twoich preferencjach, teoria użyteczności zadziała
tak samo dobrze, jak w przypadku najbardziej samolubnej osoby na świecie. XX wieku idea AI jako
paradygmatu budowania agentów, którzy działaliby racjonalnie w naszym imieniu, z racjonalnością
zdefiniowaną zgodnie z Modelem von Neumanna i Morgensterna stał się nową ortodoksją w sztucznej
inteligencji i pozostaje nim do dziś: jeśli istnieje jakiś wspólny temat, który łączy różne aspekty
współczesnej sztucznej inteligencji, to właśnie to. W prawie wszystkich dzisiejszych systemach
sztucznej inteligencji znajduje się numeryczny model użytkowy, reprezentujący preferencje
użytkownika, a system będzie starał się maksymalizować oczekiwaną użyteczność zgodnie z tym
modelem - działać racjonalnie w imieniu użytkownika.
PORADZENIE SOBIE Z NIEPEWNOŚCIĄ
Jednym z długoterminowych problemów związanych ze sztuczną inteligencją, który został znacznie
wyraźniej zdefiniowany w latach 90., było radzenie sobie z niepewnością. Każdy realistyczny system
sztucznej inteligencji musi radzić sobie z niepewnością, a czasem z dużą. Na przykład samochód bez
kierowcy pobiera strumienie danych ze swoich czujników, ale czujniki nie są doskonałe. Na przykład
zawsze istnieje szansa, że dalmierz po prostu się pomyli, gdy powie „Nie ma przeszkody”. Informacje,
które posiada dalmierz, nie są bezużyteczne - mają pewną wartość - ale nie możemy po prostu założyć,
że są poprawne. Jak więc z tego skorzystać, biorąc pod uwagę możliwość błędu? Wiele doraźnych
programów radzenia sobie z niepewnością zostało wymyślonych i odkrytych na nowo w całej historii
sztucznej inteligencji, ale w latach 90. dominowało jedno podejście. Podejście to nosi nazwę
wnioskowania bayesowskiego. Wnioskowanie bayesowskie zostało wymyślone przez

osiemnastowiecznego brytyjskiego matematyka, wielebnego Thomasa Bayesa. Sformułował wersję
techniki, którą teraz na jego cześć nazywamy twierdzeniem Bayesa. Chodzi o to, w jaki sposób
powinniśmy racjonalnie dostosować nasze przekonania w obecności nowych informacji. W przypadku
naszego samochodu bez kierowcy przekonania dotyczą tego, czy przed nami jest przeszkoda; nową
informacją są dane z czujnika.
Poza wszystkim innym twierdzenie Bayesa jest interesujące, ponieważ podkreśla, jak słabo ludzie radzą
sobie z podejmowanymi decyzjami poznawczymi, niepewność. Aby lepiej to zrozumieć, rozważ
następujący scenariusz (scenariusz jest dość standardowy, wymyślony na długo przed pandemią w
2020 r.): Śmiertelny nowy wirus grypy zaraża jedną na tysiąc osób. Opracowano test na grypę, który
jest skuteczny w 99 procentach. Podchodzisz do testu z kaprysu i wychodzi on pozytywnie. Jak bardzo
powinieneś się martwić? Po pozytywnym wyniku testu myślę, że można bezpiecznie założyć, że
większość ludzi będzie bardzo zaniepokojona. W końcu test jest skuteczny w 99 procentach! Więc
gdybym zapytał, jakie jest prawdopodobieństwo, że miałeś grypę po pozytywnym teście,
podejrzewam, że większość ludzi powie 0,99 (co odpowiada dokładności testu). W rzeczywistości ta
odpowiedź jest beznadziejnie błędna. Prawdopodobieństwo zachorowania na grypę wynosi tylko
jedną dziesiątą. Więc co tu się dzieje? Wyobraź sobie, że losowo wybieramy 1000 osób i poddajemy
im test na grypę. Wiemy, że tylko około 1 osoba na 1000 faktycznie ma grypę, więc załóżmy, że w
naszym teście rzeczywiście tak jest: 1 osoba ma grypę, a 999 nie. Najpierw rozważmy biedną duszę,
która ma grypę. Ponieważ test jest dokładny w 99%, prawidłowo zidentyfikuje osobę, która faktycznie
ma grypę w 99% przypadków. Możemy więc oczekiwać, że wynik tego testu będzie pozytywny (z
prawdopodobieństwem 0,99). A teraz pomyśl o szczęśliwych duszach 999, które nie mają grypy.
Ponownie, test jest dokładny w 99 procentach, więc błędnie zdiagnozuje osobę, która nie ma grypy,
około 1 raz na 100 testów. Ale testujemy 999 osób, które nie mają grypy; więc możemy oczekiwać, że
około 9 lub 10 z tych testów będzie pozytywnych. Innymi słowy, można oczekiwać, że około 9 lub 10 z
tych osób będzie miało pozytywny wynik testu na obecność grypy, nawet jeśli jej nie ma. Więc jeśli
przetestujemy 1000 osób na grypę, możemy spodziewać się, że około 10 lub 11 z tych testów będzie
pozytywnych; ale możemy się również spodziewać, że tylko jedna osoba, która uzyska wynik
pozytywny, ma grypę. Krótko mówiąc, ponieważ tak niewiele osób choruje na grypę będzie znacznie
więcej fałszywych alarmów niż prawdziwych pozytywów. (Nawiasem mówiąc, jest to jeden z
powodów, dla których lekarze nie lubią polegać na jednym teście w celu postawienia diagnozy).
Spójrzmy na przykład, jak można zastosować rozumowanie bayesowskie w robotyce. Załóżmy, że
mamy robota, który bada jakieś nieznane terytorium - odległą planetę lub budynek zniszczony przez
trzęsienie ziemi. Chcemy, aby nasz robot zbadał nowe terytorium i skonstruował jego mapę. Robot
może postrzegać swoje otoczenie za pomocą czujników, ale jest pewien haczyk: czujniki są hałaśliwe.
Tak więc, gdy robot dokonuje obserwacji, a czujniki mówią: „W tym miejscu jest przeszkoda”, mogą
mieć rację lub mogą się mylić. Nie wiemy tego na pewno. Jeśli nasz robot po prostu przyjmie, że jego
dane z czujników są zawsze poprawne, to w pewnym momencie podejmie decyzję na podstawie
nieprawidłowych informacji i uderzy w przeszkodę. Twierdzenie Bayesa jest tutaj używane w
następujący sposób. Podobnie jak w teście na grypę, możemy wykorzystać prawdopodobieństwo, że
odczyt czujnika jest prawidłowy, aby zaktualizować nasze przekonanie, że w odpowiednim miejscu
znajduje się przeszkoda. Dokonując wielu obserwacji, możemy stopniowo udoskonalać naszą mapę
środowiska. Z biegiem czasu stajemy się coraz bardziej pewni, gdzie znajdują się przeszkody.
Twierdzenie Bayesa jest ważne, ponieważ daje nam właściwy sposób postępowania z niedoskonałymi
danymi: ani nie odrzucamy danych, ani nie akceptujemy ich bez pytania. Zamiast tego używamy go do
aktualizacji naszych probabilistycznych przekonań na temat tego, jaki jest świat.
AI OSIĄGA DOJRZAŁOŚĆ

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych paradygmat agenta stał się ortodoksją w sztucznej inteligencji:
budujemy agentów i delegujemy im nasze preferencje; agenci ci działają racjonalnie w naszym imieniu,
aby je wykonać, wykorzystując racjonalne podejmowanie decyzji, czego przykładem jest teoria
oczekiwanej użyteczności von Neumanna i Morgensterna; i ci agenci racjonalnie zarządzają swoimi
przekonaniami na temat świata, używając rozumowania bayesowskiego. To nie była ogólna sztuczna
inteligencja i nie zawierała żadnej mapy drogowej, jak dostać się do ogólnej sztucznej inteligencji.
Jednak pod koniec lat 90. rosnąca akceptacja tych narzędzi doprowadziła do istotnej zmiany w
postrzeganiu sztucznej inteligencji w samej społeczności AI. Po raz pierwszy naprawdę wydawało się,
że nie szukamy po omacku po omacku, desperacko trzymając się wszystkiego, co znaleźliśmy: mieliśmy
ugruntowaną podstawę naukową dla naszej dziedziny, która była mocno ugruntowana w szanowanych
i sprawdzonych technikach z teorii prawdopodobieństwa oraz teoria racjonalnego podejmowania
decyzji. Dwa osiągnięcia w tym okresie zasygnalizowały dojrzałość dyscypliny. Pierwsze nagłówki gazet
na całym świecie; druga, równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest nieznana wszystkim poza znawcami
sztucznej inteligencji. Głównego przełomu dokonał IBM, który w 1997 roku był w stanie wykazać, że
system sztucznej inteligencji o nazwie DeepBlue był w stanie pokonać rosyjskiego wielkiego mistrza
Garry'ego Kasparowa w grze w szachy. DeepBlue rozegrał swój pierwszy mecz z Kasparowem w lutym
1996 roku w turnieju sześciu gier, ale Kasparow wygrał w sumie cztery do dwóch. Ulepszona wersja
systemu ograła Kasparowa nieco ponad rok później i tym razem DeepBlue pokonał w sumie
Kasparowa. Wygląda na to, że Kasparow był z tego powodu bardzo niezadowolony, najwyraźniej
podejrzewając IBM o oszustwo, ale od tamtej pory cieszył się dobrą stroną boczną w swojej wspaniałej
szachowej karierze, mówiąc o swoim doświadczeniu. Od tego momentu szachy były pod każdym
względem rozwiązaną grą: istniały systemy sztucznej inteligencji, które mogły niezawodnie pokonać
wszystkich oprócz najlepszych graczy. Chociaż być może słyszałeś o zwycięstwie DeepBlue nad
Kasparowem, myślę, że jest mało prawdopodobne, abyś słyszał o drugim dużym osiągnięciu tamtych
czasów, chociaż jego konsekwencje są prawdopodobnie głębsze. Być może pamiętasz, że pewne
problemy obliczeniowe są z natury rzeczy trudne - NP-kompletne, używając terminu technicznego - i
że wiele problemów związanych ze sztuczną inteligencją należy do tej kategorii. Na początku lat 90.
zaczęło być jasne, że postęp w tworzeniu algorytmów dla problemów NP-zupełnych był taki, że nie
stanowiło to już fundamentalnej bariery, która pojawiła się dwie dekady wcześniej. Pierwszy problem,
który okazał się NP-zupełny, został nazwany SAT (skrót od spełnialności). To jest problem sprawdzenia,
czy proste wyrażenia logiczne są spójne - czy istnieje sposób, aby były prawdziwe. SAT jest najbardziej
podstawowym ze wszystkich problemów NP-zupełnych: jeśli znajdziesz skuteczny sposób rozwiązania
SAT, to również znalazłeś sposób na rozwiązanie wszystkich problemów NP-zupełnych. Pod koniec lat
dziewięćdziesiątych XX wieku programy do rozwiązywania SAT - programy do rozwiązywania
problemów SAT - były na tyle potężne, że zaczęto ich używać do rozwiązywania problemów na skalę
przemysłową. Rozwiązania SAT są tak wydajne, że są obecnie rutynowo używane w całym
przetwarzaniu komputerowym - są po prostu kolejnym narzędziem, z którego korzystamy, gdy mamy
do czynienia z problemami NP-zupełnymi. Nie oznacza to, że problemy NP-zupełne można teraz zawsze
rozwiązać starannie: zawsze będą przypadki, które rzucają na kolana nawet najlepszych rozwiązujących
SAT. Ale nie boimy się już NP-kompletności i jest to jedno z głównych niedocenianych osiągnięć
sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich czterech dekad. Pomimo całej nowo odkrytej reputacji, nie
wszyscy byli zadowoleni z tego, czym stała się sztuczna inteligencja głównego nurtu pod koniec lat 90.
Kariera w sztucznej inteligencji wymaga teraz wykształcenia nie w filozofii, kognitywistyce czy logice,
ale w prawdopodobieństwie, statystyce i ekonomii. Nie wydaje się to tak poetyckie, prawda? Ale
faktem jest, że zadziałało.

Głębokie przełomy
W STYCZNIU 2014 r. Wydarzyło się coś bezprecedensowego w brytyjskiej branży technologicznej.
Google przejął małą firmę w ramach umowy, która choć nie wyróżniała się nieziemskimi standardami
Doliny Krzemowej, była wyjątkowa w porównaniu ze standardami raczej skromnego sektora
technologii komputerowych w Wielkiej Brytanii. Firma, którą przejęli, to DeepMind, firma typu startup, która w tamtym czasie zatrudniała mniej niż dwadzieścia pięć osób za raportowaną sumę 650
milionów dolarów. W momencie przejęcia wyglądało to tak, jakby firma DeepMind nie miała
produktów, technologii ani biznesplanu. Byli praktycznie nieznani, nawet w specjalistycznym obszarze,
w którym zdecydowali się działać: sztucznej inteligencji. Przejęcie tej małej firmy AI za ogromną sumę
trafiło na pierwsze strony gazet - świat chciał wiedzieć, kim był ten tajemniczy klient i dlaczego Google
pomyślał, że nieznana firma może być tak warta. Sztuczna inteligencja stała się nagle wielką
wiadomością i wielkim biznesem. Zainteresowanie sztuczną inteligencją eksplodowało. Prasa
zauważyła szum, a historie o sztucznej inteligencji zaczęły pojawiać się w mediach codziennie. Rządy
na całym świecie również zauważyły i zaczęły pytać, jak powinny zareagować; szybko nastąpił szereg
krajowych inicjatyw w zakresie SI. Firmy technologiczne starały się uniknąć pozostania w tyle, i
nastąpiła bezprecedensowa fala inwestycji. Chociaż DeepMind był najbardziej popularnym przejęciem
AI, było ich wiele innych. W 2015 roku Uber w ramach jednej umowy pozyskał nie mniej niż czterdziestu
naukowców z laboratorium uczenia maszynowego Carnegie Mellon University. W ciągu mniej niż
dziesięciu lat sztuczna inteligencja przekształciła się z cichego zaścianka komputerów w najgorętszą i
najbardziej huczną dziedzinę nauki. Nagła gwałtowna zmiana nastawienia do sztucznej inteligencji była
spowodowana szybkim postępem w jednej podstawowej technologii sztucznej inteligencji: uczeniu
maszynowym. Uczenie maszynowe jest poddziedziną sztucznej inteligencji, ale przez większość
ostatnich sześćdziesięciu lat rozwijało się na odrębnej ścieżce i jak zobaczymy w tym rozdziale, relacje
między sztuczną inteligencją a jej nagle efektownym potomstwem były czasami napięte. Dowiemy się,
jak doszło do rewolucji w uczeniu maszynowym XXI wieku. Zaczniemy od krótkiego przeglądu, czym
jest uczenie maszynowe, a następnie przyjrzymy się, jak zdominowało jedno konkretne podejście do
uczenia maszynowego - sieci neuronowe. Podobnie jak historia samej sztucznej inteligencji, historia
sieci neuronowych jest trudna: były dwie „zimy w sieciach neuronowych”, a jeszcze na przełomie
wieków wiele z nich uważało sieci neuronowe za martwe lub umierające pole. Ostatecznie jednak sieci
neuronowe odniosły zwycięstwo, a nowym pomysłem napędzającym ich odrodzenie jest technika
zwana uczeniem głębokim. Głębokie uczenie się to podstawowa technologia DeepMind. Opowiem
wam historię DeepMind i jak systemy zbudowane przez DeepMind przyciągnęły globalne uznanie. Ale
chociaż głębokie uczenie się jest potężną i ważną techniką, nie jest to koniec historii dla sztucznej
inteligencji, więc podobnie jak w przypadku innych technologii sztucznej inteligencji omówimy
szczegółowo jej ograniczenia.
UCZENIE MASZYNOWE, KRÓTKO
Celem uczenia maszynowego jest posiadanie programów, które mogą obliczyć pożądane dane
wyjściowe z danego wejścia, bez podawania wyraźnej recepty, jak to zrobić. Przykład jest w porządku.
Jednym z klasycznych zastosowań uczenia maszynowego jest rozpoznawanie tekstu: pobieranie
odręcznego tekstu i przepisywanie go. Tutaj wejście jest obrazem odręcznego tekstu; pożądanym
wyjściem jest ciąg znaków reprezentowany przez odręczny tekst. Rozpoznawanie tekstu jest trudne, o
czym powie każdy pracownik poczty. Wszyscy piszemy inaczej i wielu z nas pisze niejasno; używamy
długopisów, z których atrament wycieka na papier; a sam papier staje się brudny i poobijany. Wracając
do dyskusji wcześniejszej 2, rozpoznawanie tekstu jest przykładem problemu, dla którego nie wiemy,
jak wymyślić odpowiednią receptę. To nie jest tak, jak granie w gry planszowe, gdzie mamy przepisy,
które działają w zasadzie, ale potrzebują heurystyki, aby były praktyczne; po prostu nie wiemy, jaki

może być przepis na rozpoznawanie tekstu. Potrzebujemy czegoś zupełnie innego - do czego wkracza
uczenie maszynowe. Program uczenia maszynowego do rozpoznawania tekstu zazwyczaj trenuje się,
podając mu wiele przykładów odręcznych znaków, z każdym przykładem oznaczonym faktycznym
tekstem, który został napisany. Typ uczenia maszynowego, który właśnie opisaliśmy, nazywa się
uczeniem nadzorowanym i ilustruje kluczową kwestię: uczenie maszynowe potrzebuje danych. Bardzo
dużo danych. W rzeczywistości, jak zobaczymy, zapewnienie starannie wyselekcjonowanych zestawów
danych szkoleniowych było kluczowe dla obecnego sukcesu uczenia maszynowego.
Kiedy szkolimy program uczenia maszynowego, musimy bardzo uważać na dane szkoleniowe, których
używamy. Po pierwsze, zwykle możemy wytrenować program tylko z niewielką częścią całkowitej
przestrzeni danych wejściowych i wyjściowych. W naszym przykładzie pisma odręcznego nie możemy
pokazać w programie wszystkich możliwych odręcznych znaków - to niemożliwe. Gdybyśmy mogli
wytrenować program z pełnym zestawem możliwych danych wejściowych, nie byłoby potrzeby
stosowania żadnych sprytnych technik uczenia maszynowego: nasz program mógłby po prostu
zapamiętać każde wejście i odpowiadające mu pożądane wyjście. Za każdym razem, gdy przedstawiono
mu dane wejściowe, wystarczyłoby wyszukać odpowiednie wyjście. To nie jest uczenie maszynowe.
Tak więc program będzie musiał zostać przeszkolony przy użyciu tylko niewielkiej części całego zestawu
możliwych wejść i wyjść. Ale jeśli zestaw danych uczących jest zbyt mały, program może nie mieć
wystarczających informacji, aby nauczyć się pożądanego mapowania z wejść na wyjścia. Innym
podstawowym problemem związanym z danymi uczącymi jest wyodrębnianie cech. Załóżmy, że
pracujesz dla banku, który potrzebuje programu do uczenia maszynowego, który nauczy się
rozpoznawać ryzyko złego kredytu. Dane szkoleniowe dla twojego programu będą prawdopodobnie
składać się z wielu zapisów poprzednich klientów, a każdy rekord klienta będzie oznaczony, czy klient
faktycznie okazał się dobrym, czy złym ryzykiem. Rekord klienta będzie zazwyczaj zawierał imię i
nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, roczny dochód, a także rejestry transakcji,
odpowiadające im spłaty pożyczek i tak dalej. Te komponenty są zwane funkcjami, które można
wykorzystać do treningu. Ale czy ma sens uwzględnienie wszystkich tych funkcji w danych
treningowych? Niektóre z nich mogą być zupełnie nieistotne dla tego, czy ktoś jest złym ryzykiem
kredytowym. Jeśli nie wiesz z góry, które funkcje będą istotne dla Twojego problemu, możesz ulec
pokusie uwzględnienia wszystkiego. Ale jest z tym duży problem, zwany przekleństwem wymiarowości:
im więcej funkcji włączysz, tym więcej danych treningowych będziesz musiał przekazać programowi i
tym wolniej program będzie się uczył. Naturalną reakcją jest uwzględnienie tylko niewielkiej liczby
funkcji w danych treningowych. Ale to stwarza własne problemy. Po pierwsze, możesz przypadkowo
pominąć funkcje, które są niezbędne, aby program mógł się odpowiednio nauczyć - cechy, które w
rzeczywistości wskazują na niskie ryzyko kredytowe. Po drugie, jeśli dokonasz złego wyboru funkcji,
które chcesz uwzględnić, ryzykujesz również, że wprowadzisz błąd do swojego programu. Na przykład,
jeśli jedyną funkcją, którą zdecydowałeś się uwzględnić w swoim programie złego ryzyka, był adres
klienta, to prawdopodobnie doprowadzi to do tego, że program nauczy się dyskryminować ludzi z
określonych okolic. Możliwość, że programy AI mogą stać się stronnicze i związane z tym problemy,
zostaną omówione bardziej szczegółowo później. W uczeniu się przez wzmacnianie nie podajemy
programowi żadnych wyraźnych danych treningowych: eksperymentuje on, podejmując decyzje i
otrzymuje informacje zwrotne na temat tych decyzji, czy były dobre, czy złe. Na przykład uczenie się
przez wzmacnianie jest szeroko stosowane do uczenia programów do grania w gry. Program gra i
otrzymuje pozytywne opinie, jeśli wygra, lub negatywną opinię, jeśli przegra. Otrzymana informacja
zwrotna, zarówno pozytywna, jak i negatywna, nazywana jest nagrodą. Nagroda jest brana pod uwagę
przez program przy następnej grze. Jeśli otrzyma pozytywną nagrodę, to znaczy więcej
prawdopodobnie zagrają w ten sam sposób; negatywna nagroda sprawiłaby, że byłoby to mniej
prawdopodobne. Kluczową trudnością związaną z uczeniem się przez wzmacnianie jest to, że w wielu

sytuacjach nadejście nagrody może trwać długo, co utrudnia programowi rozpoznanie, które działania
były dobre, a które złe. Załóżmy, że nasz program do nauki wzmacniania przegrywa grę. Co mówi ta
strata - a właściwie nam - o jakimkolwiek indywidualnym ruchu wykonanym podczas gry? Stwierdzenie,
że wszystkie posunięcia były złe, byłoby prawdopodobnie nadmiernym uogólnieniem. Ale jak to się
dzieje i skąd wiemy, które były złe ruchy? To jest problem z przypisaniem kredytu. Jak dotąd nic nie
powiedzieliśmy o tym, jak program może się uczyć. Uczenie maszynowe jako dziedzina jest tak stare
jak sama sztuczna inteligencja i równie duże. W ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat zaproponowano
wiele technik. Jednak ostatnie sukcesy uczenia maszynowego opierają się na jednej konkretnej
technice: sieciach neuronowych. Sieci neuronowe są w rzeczywistości jedną z najstarszych technik w
sztucznej inteligencji - były one częścią oryginalnej propozycji Johna McCarthy'ego na jego letnią szkołę
AI w 1956 roku. Jednak w tym stuleciu nastąpił ogromny odrodzenie zainteresowania. Sieci
neuronowe, jak sama nazwa wskazuje, zostały zainspirowane sieciami komórek nerwowych neuronów - które znajdują się w mikrostrukturze mózgu i układu nerwowego. Neurony to komórki,
które mogą komunikować się ze sobą w prosty sposób, poprzez włókna w mózgu zwane aksonami, do
innych neuronów poprzez „połączenia” zwane synapsami. Zazwyczaj neuron odbiera sygnały
elektrochemiczne poprzez swoje połączenia synaptyczne i, w zależności od odebranych sygnałów,
generuje sygnał wyjściowy, który z kolei będzie odbierany przez inne neurony poprzez ich połączenia
synaptyczne. Co najważniejsze, dane wejściowe, które otrzymuje neuron, mają różną wagę: niektóre
dane wejściowe są ważniejsze niż inne, a niektóre mogą hamować neuron, uniemożliwiając mu
generowanie wyjścia. W układach nerwowych zwierząt sieci neuronów są ze sobą połączone: ludzki
mózg składa się z około stu miliardów neuronów, a neurony w ludzkim mózgu mają zazwyczaj tysiące
połączeń. Ideą sieci neuronowych w uczeniu maszynowym jest zatem wykorzystanie tego rodzaju
struktur w programie komputerowym; w końcu ludzki mózg jest dowodem na to, że struktury nerwowe
mogą się bardzo skutecznie uczyć.
PERCEPTRONY (SIECI NEURONOWE WERSJA 1)
Badanie sieci neuronowych ma swoje początki w pracach amerykańskich badaczy Warrena McCullocha
i Waltera Pittsa w latach czterdziestych XX wieku. Zdali sobie sprawę, że neurony można modelować
jako obwody elektryczne, a dokładniej proste obwody logiczne, i wykorzystali ten pomysł, aby
opracować prosty, ale bardzo ogólny ich model matematyczny. W latach pięćdziesiątych model ten
został udoskonalony przez Franka Rosenblatta w modelu sieci neuronowej, który nazwał
perceptronami. Model perceptronu jest znaczący, ponieważ był to pierwszy model sieci neuronowej,
który został faktycznie wdrożony i nadal ma znaczenie. Model perceptronu Rosenblatta pokazano na
rysunku.

Owal wskazuje na sam neuron; strzałki wchodzące w owal odpowiadają wejściom neuronu
(odpowiadającym jego połączeniom synaptycznym), a strzałka wychodząca w prawo wskazuje wyjście
neuronu (odpowiadające aksonowi). W modelu perceptronu każde wejście jest powiązane z liczbą

zwaną jego wagą: na rysunku waga powiązana z wejściem 1 to w1, waga powiązana z wejściem 2 to
w2, a waga powiązana z wejściem 3 to w3. Każde wejście do neuronu jest aktywne lub nieaktywne:
jeśli wejście jest aktywne, wówczas „stymuluje” neuron przez odpowiednią wagę. Wreszcie, każdy
neuron ma próg aktywacji, który jest inną liczbą (zapisaną jako T). Chodzi o to, że jeśli neuron zostanie
pobudzony powyżej jego progu aktywacji, T, wówczas „odpali”, co oznacza uaktywnienie jego wyjścia.
Innymi słowy, dodajemy wagi wszystkich danych wejściowych, które są aktywne; a jeśli suma osiągnie
lub przekroczy T, wówczas neuron wytwarza wyjście. Oczywiście sieci neuronowe, które widzimy w
naturze, zawierają wiele neuronów i są ułożone w znacznie bardziej złożone wzory. Sztuczne sieci
neuronowe są zwykle zorganizowane w warstwy, jak pokazano na rysunku 9, w tak zwanym
wielowarstwowym perceptronie.

Ta sieć składa się z dziewięciu neuronów, ułożonych w trzy warstwy po trzy neurony w każdej. Każdy
neuron w każdej kolejnej warstwie otrzymuje wszystkie sygnały wyjściowe z poprzedniej warstwy.
Należy od razu zauważyć, że nawet w tej bardzo małej sieci sprawy zaczęły się komplikować: mamy
teraz w sumie dwadzieścia siedem połączeń między neuronami, z których każdy ma własną wagę, a
wszystkie dziewięć neuronów ma swój własny próg aktywacji. Chociaż wiele warstw dla sieci
neuronowych przewidywano już w pracy McCullocha i Pittsa, w czasach Rosenblatta uwaga skupiała
się na sieciach z pojedynczą warstwą, z tego prostego powodu, że nikt nie miał pojęcia, jak trenować
sieci neuronowe z więcej niż jedną warstwą. Wagi związane z każdym połączeniem są kluczowe dla
działania sieci neuronowej. W rzeczywistości jest to tak naprawdę wszystko, co można podzielić na sieć
neuronową: ta lista liczb. (Dla każdej sieci neuronowej o rozsądnych rozmiarach będzie to długa lista
liczb). Uczenie sieci neuronowej wymaga zatem znalezienia odpowiednich wag numerycznych. Typowe
podejście polega na dostosowywaniu wagi po każdym odcinku szkoleniowym, próbując zmusić sieć lub
poprawnie odwzorować dane wejściowe na wyjścia. Rosenblatt eksperymentował z kilkoma różnymi
technikami, aby to zrobić i znalazł jedną dla prostego modelu perceptronu, który nazwał procedurą
korekcji błędów. W dzisiejszych czasach wiemy, że podejście Rosenblatta na pewno zadziała: zawsze
prawidłowo wyszkoli program, ale jest jedno bardzo duże zastrzeżenie. W 1969 roku Marvin Minsky i
Seymour Papert opublikowali książkę zatytułowaną Perceptrons, w której wykazali, że istnieją dość
dramatyczne ograniczenia możliwości jednowarstwowych sieci perceptronowych. Książka Minsky'ego
i Paperta do dziś pozostaje kontrowersyjna. Wydaje się, że teoretyczne wyniki pokazujące podstawowe
ograniczenia pewnych klas perceptronów implikują ograniczenia dla wszystkich modeli sieci
neuronowych. W szczególności wielowarstwowe perceptrony typu pokazanego na rysunku nie
podlegają tym ograniczeniom. Jednak w tamtym czasie nikt nie miał pojęcia, jak wytrenować sieć z
wieloma warstwami: były one raczej teoretyczną możliwością niż rzeczywistością roboczą. Dopiero po
dwóch dekadach powstała nauka, która to umożliwiła. Badania nad sieciami neuronowymi gwałtownie
spadły pod koniec lat 60. XX wieku na korzyść symbolicznych podejść do sztucznej inteligencji, których
bronili McCarthy, Minsky, Newell i Simon (jak na ironię, ten spadek nastąpił zaledwie kilka lat przed
nadejściem zimy A). W 1971 roku Rosenblatt zginął w wypadku żeglarskim, pozostawiając społeczność

sieci neuronowych bez jednego z głównych mistrzów. Być może gdyby przeżył, historia sztucznej
inteligencji mogłaby być inna, ale po jego śmierci badania nad sieciami neuronowymi zostały
zawieszone na ponad dekadę.
KONEKCJONIZM (SIECI NEURONOWE WERSJA 2)
Dziedzina sieci neuronowych była w dużej mierze uśpiona, aż do rozpoczęcia odrodzenia w latach
osiemdziesiątych XX wieku. Odrodzenie było zwiastunem opublikowania dwutomowej książki
zatytułowanej Parallel Distributed Processing (lub PDP, w skrócie) . PDP dostarczyło znacznie bardziej
ogólnych modeli neuronów niż modele perceptronowe, a te modele z kolei umożliwiły
prawdopodobnie najważniejszy wkład nowego dorobku pracy: technika zwana propagacją wsteczną,
wykorzystywana do treningu wielowarstwowych sieci neuronowych. Jak to często bywa w nauce,
wsteczna propagacja wydaje się być wynaleziona i odkryta wiele razy na przestrzeni lat, ale to
specyficzne podejście wprowadzone przez badaczy PDP ostatecznie ją ustanowiło. Rozwój backprop i
innych innowacji wprowadzonych przez społeczność PDP umożliwił całą masę zastosowań dla sieci
neuronowych, które wykraczały daleko poza proste demonstracje modeli perceptronowych
dwudzieścia lata wcześniej. Zainteresowanie sieciami neuronowymi eksplodowało, ale bańka PDP
okazała się krótkotrwała. W połowie lat dziewięćdziesiątych badania sieci neuronowych ponownie
wyszły z łask. Z perspektywy czasu widzimy, że koła spadły z wagonu PDP nie z powodu jakichkolwiek
fundamentalnych ograniczeń podstawowych pomysłów, ale z dużo bardziej prozaicznego powodu:
komputery tamtych czasów po prostu nie były wystarczająco mocne, aby poradzić sobie z nowymi
technikami. W tym samym czasie, gdy postęp w PDP wydawał się być płaski, inne obszary uczenia
maszynowego wydawały się robić szybkie postępy. Główne zainteresowanie uczenia się maszyn
ponownie zaczęło odwracać się od modeli neuronowych.
GŁĘBOKIE UCZENIE SIĘ (SIECI NEURONOWE WERSJA 3)
Około 2005 roku badania nad sieciami neuronowymi ponownie wróciły do łask, a wielka idea, która
doprowadziła do trzeciej fali badań nad sieciami neuronowymi, została nazwana głębokim uczeniem
się. Chciałbym wam powiedzieć, że była jedna kluczowa idea, która charakteryzuje głębokie uczenie
się, ale tak naprawdę termin ten odnosi się do zbioru powiązanych pomysłów. Głębokie uczenie się
oznacza głębokie przynajmniej trzy różne zmysły. Spośród nich być może najważniejszym, jak sugeruje
nazwa, jest po prostu pomysł posiadania większej liczby warstw. Każda warstwa może przetwarzać
problem na innym poziomie warstwy abstrakcji - warstwy zbliżone do warstwy wejściowej obsługują
pojęcia niskiego poziomu w danych (takie jak krawędzie obrazu), a gdy wchodzimy głębiej w sieć,
znajdujemy bardziej abstrakcyjne koncepcje obsługiwane. Głębokie uczenie się było nie tylko głębokie
w sensie większej liczby warstw, ale także pozwalało czerpać korzyści z posiadania większej liczby
neuronów. Typowa sieć neuronowa z 1990 roku może mieć tylko około stu neuronów (jak pamiętacie,
ludzki mózg ma około stu miliardów). Nic więc dziwnego, że takie sieci mają bardzo ograniczone
możliwości. Nowoczesna sieć neuronowa z 2016 roku miałaby około miliona neuronów (mniej więcej
tyle samo co pszczoła). Wreszcie, uczenie głębokie wykorzystuje sieci, które są głębokie w tym sensie,
że same neurony mają wiele połączeń. W silnie połączonej sieci neuronowej z lat 80-tych każdy neuron
może mieć 150 połączeń z innymi neuronami. Neuron w najnowocześniejszej sieci neuronowej w
momencie pisania miałby mniej więcej tyle połączeń, ile jest w mózgu kota; ludzki neuron ma średnio
około 10 000. Tak więc głębokie sieci neuronowe mają więcej warstw i więcej lepiej połączonych
neuronów. Aby wytrenować takie sieci, potrzebne były techniki wykraczające poza propagację
wsteczną, a te zostały dostarczone w 2006 roku przez Geoffa Hintona, brytyjsko-kanadyjskiego
badacza, który bardziej niż ktokolwiek inny jest utożsamiany z ruchem głębokiego uczenia się. Hinton
to niezwykła osoba. Był jednym z liderów ruchu PDP w latach 80. i jednym z wynalazców propagacji
wstecznej. To, co osobiście uważam za tak niezwykłe, to fakt, że Hinton nie stracił ducha, gdy badania

PDP zaczęły tracić na popularności. Trzymał się tego i doprowadził do kolejnego wcielenia, w postaci
głębokiego uczenia się - za co zdobył międzynarodowe uznanie. (Hinton jest także, jak to bywa,
prawnukiem George'a Boole'a, którego poznaliśmy jako jednego z twórców nowoczesnej logiki;
chociaż, jak zauważył Hinton, to chyba jedyna rzecz, która go łączy logiczna tradycja w sztucznej
inteligencji). Głębsze, większe i bardziej połączone ze sobą sieci neuronowe były jednym z kluczowych
składników sukcesu uczenia głębokiego; a praca Hintona i innych nad nowymi technikami treningu sieci
neuronowych była kolejnym. Aby uczenie głębokie zakończyło się sukcesem, potrzebne były jednak
jeszcze dwa składniki: dane i moc komputera. Znaczenie danych w uczeniu maszynowym można
zilustrować nie lepiej niż historią projektu ImageNet. ImageNet był pomysłem urodzonej w Chinach
badaczki Fei-Fei Li. Urodzona w Pekinie w 1976 roku Li przeniosła się do Stanów Zjednoczonych w
latach 80., gdzie studiowała fizykę i elektrotechnikę. Dołączyła do Uniwersytetu Stanforda w 2009 roku
i kierowała laboratorium sztucznej inteligencji w Stanford od 2013 do 2018 roku. Li doszła do wniosku,
że cała społeczność uczenia głębokiego skorzystałaby na posiadaniu dużych, dobrze utrzymanych
zestawów danych, które zapewniłyby wspólną podstawę, w stosunku do której można byłoby
zastosować nowe systemy. wytrenowane, przetestowane i porównane. W tym celu rozpoczęła projekt
ImageNet. ImageNet to duże internetowe archiwum obrazów - około 14 milionów obrazów . Same
obrazy to nic innego jak zdjęcia, które można pobrać w popularnych formatach cyfrowych, takich jak
JPEG. Jednak co najważniejsze, obrazy zostały starannie sklasyfikowane w 22 000 różnych kategorii za
pomocą internetowego tezaurusa o nazwie WordNet, który zawiera dużą liczbę słów, które zostały
starannie ułożone w kategorie, na przykład identyfikując słowa o tym samym lub przeciwstawnym
znaczeniu, i tak dalej. Patrząc teraz na archiwum ImageNet, widzę, że zawiera około 1032 zdjęć w
kategorii „krater wulkanu” i około 122 zdjęć w kategorii „frisbee”. Moment eureki do klasyfikacji
obrazów nastąpił w 2012 r., kiedy Geoff Hinton i jego dwaj koledzy, Alex Krizhevsky i Ilya Sutskever,
zademonstrowali system o nazwie AlexNet, sieć neuronową, która radykalnie poprawiła wydajność w
międzynarodowym konkursie rozpoznawania obrazów w oparciu o ImageNet.
Ostatnim składnikiem wymaganym do działania głębokiego uczenia się była surowa moc przetwarzania
komputerowego. Trenowanie głębokiej sieci neuronowej wymaga ogromnej ilości czasu przetwarzania
komputerowego. Praca, którą trzeba wykonać podczas szkolenia, nie jest szczególnie złożona, ale jest
jej ogromna ilość. Pomimo wszystkich swoich niewątpliwych sukcesów, głębokie uczenie się i sieci
neuronowe mają pewne dobrze nagłośnione wady. Po pierwsze, inteligencja, którą uosabiają, jest
nieprzejrzysta. Ekspertyza, którą zdobyła sieć neuronowa, jest zawarta w liczbowych wagach
powiązanych z powiązaniami między neuronami, a jak dotąd nie mamy możliwości dotarcia do tej
wiedzy ani jej zinterpretowania. Program głębokiego uczenia, który mówi, że widzi guzy nowotworowe
w badaniu rentgenowskim, nie może uzasadnić swojej diagnozy; program do głębokiego uczenia się
odmawia pożyczki bankowej klientowi nie może powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Widzieliśmy, że
systemy eksperckie, takie jak MYCIN, były zdolne do prostego wyjaśnienia - odtworzenia rozumowania,
które zostało użyte do wyciągnięcia wniosku lub zalecenia - ale sieci neuronowe nawet nie są do tego
zdolne. Obecnie wykonuje się wiele prac, aby spróbować rozwiązać ten problem. Ale obecnie nie mamy
pojęcia, jak interpretować wiedzę i reprezentacje, które ucieleśniają sieci neuronowe. Innym
kluczowym problemem głębokiego uczenia się jest to, że w subtelny, ale bardzo ważny sposób sieci
neuronowe nie są odporne. Na przykład możliwe jest dokonanie subtelnych zmian w obrazach, które
są niewykrywalne dla ludzi, ale które powodują, że sieci neuronowe całkowicie je błędnie klasyfikują.
Rysunek ilustruje to.

Po lewej stronie znajduje się oryginalny obraz pandy; po prawej stronie sfałszowany obraz. Mam
nadzieję, że zgodzisz się, że te dwa obrazy wydają się być takie same, a w szczególności oba wydają się
być obrazami pandy. Podczas gdy sieć neuronowa prawidłowo klasyfikuje obraz po lewej stronie jako
pandę, obraz po prawej jest klasyfikowany jako gibon. Badanie tych zagadnień jest znane jako
kontradyktoryjne uczenie maszynowe - terminologia wywodzi się z idei, że przeciwnik celowo próbuje
zaciemnić lub zmylić program. Chociaż możemy nie być nadmiernie zaniepokojeni, jeśli nasz program
do klasyfikacji obrazów nieprawidłowo sklasyfikował naszą kolekcję obrazów zwierząt,
kontradyktoryjne uczenie maszynowe dostarczyło znacznie bardziej niepokojących przykładów.
Przykładowo okazuje się, że znaki drogowe można przerabiać w taki sposób, że o ile człowiek nie ma
trudności z ich interpretacją, to są one całkowicie niezrozumiane przez sieci neuronowe w
samochodzie bez kierowcy. Zanim będziemy mogli używać uczenia głębokiego w wrażliwych
aplikacjach, musimy bardziej szczegółowo zrozumieć te problemy.
DEEPMIND
Historia DeepMind, do której odniosłem się na początku, doskonale uosabia narodziny głębokiego
uczenia się. Firma została założona w 2010 roku przez Demisa Hassabisa, badacza sztucznej inteligencji
i entuzjastę gier komputerowych, wraz ze swoim szkolnym przyjacielem i przedsiębiorcą Mustafą
Suleymanem, a dołączył do nich Shane Legg, neurobiolog obliczeniowy, którego Hassabis poznał
podczas pracy w University College London. Jak czytaliśmy wcześniej, Google przejął DeepMind na
początku 2014 roku; Pamiętam historie w prasie o przejęciu i zobaczyłem z zaskoczeniem, że DeepMind
to firma AI. W momencie przejęcia było oczywiste, że sztuczna inteligencja to znowu wielka
wiadomość, ale pomysł, że w Wielkiej Brytanii istniała firma AI, o której nigdy nie słyszałem, był wart
(najwyraźniej) 650 milionów dolarów, był całkowicie oszałamiający. Wraz z wieloma innymi od razu
wszedłem na stronę DeepMind, ale szczerze mówiąc, nie dostałem w niej dużo więcej informacji. Nie
było żadnych szczegółów dotyczących technologii, produktów lub usług firmy. Przedstawił jednak
jedną dość intrygującą ciekawostkę: publicznie ogłoszoną misją DeepMind było rozwiązanie zagadki
inteligencji. Wspomniałem już, że szalenie zmieniające się losy sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich
sześćdziesięciu lat nauczyły mnie uważać na ambitne prognozy dotyczące postępu w sztucznej
inteligencji: możesz sobie wyobrazić, jak bardzo byłem zaskoczony, widząc tak śmiałe oświadczenie
firmy, która właśnie była przejęty przez jednego ze światowych gigantów technologicznych. Ale strona
internetowa nie oferowała więcej szczegółów i nie mogłem znaleźć nikogo, kto wiedziałby więcej niż
ja. Większość kolegów z AI odniosła się do ogłoszenia ze sceptycyzmem, prawdopodobnie
zabarwionym odrobiną zawodowej zazdrości.
Platforma wykorzystywała wtyczki do oprogramowania do gier, a wersja, z której korzystał DeepMind,
zawierała łącznie czterdzieści dziewięć gier. Opisali swój cel następująco: Naszym celem jest stworzenie
jednego agenta sieci neuronowej, który będzie w stanie z powodzeniem nauczyć się grać w jak
największą liczbę gier. Sieć nie otrzymała żadnych informacji związanych z grą ani ręcznie
zaprojektowanych funkcji wizualnych i nie była wtajemniczona w wewnętrzny stan emulatora; nauczył
się niczego poza wejściem wideo, [partyturą]… i zestawem możliwych działań - tak jak uczyniłby to

człowiek-gracz. Aby zrozumieć znaczenie osiągnięcia DeepMind, ważne jest, aby zrozumieć, co zrobił,
a czego nie zrobił ich program. Być może najważniejsze, nikt w ogóle nie powiedział programowi o
grach, w które gra. Gdybyśmy próbowali zbudować program grający na Atari przy użyciu opartej na
wiedzy sztucznej inteligencji, to prawdopodobnie postępowalibyśmy poprzez wyodrębnienie wiedzy
od eksperta w Atari i próbę zakodowania jej przy użyciu reguł lub innego schematu reprezentacji
wiedzy. (Powodzenia, jeśli chcesz spróbować.) Ale program DeepMind nie otrzymał żadnej wiedzy o
grze. Jedyną informacją, jaką otrzymał program, był obraz, który miał się pojawić na ekranie oraz
aktualny wynik gry. To było to - program nie miał nic więcej do zrobienia. Szczególnie istotne jest to,
że program nie otrzymał informacji typu „obiekt A znajduje się w miejscu (x, y)” - każda taka informacja
musiałaby zostać w jakiś sposób wyodrębniona z surowych danych wideo przez sam program.
Wyniki były niezwykłe. Program sam nauczył się korzystać z uczenia się poprzez wzmacnianie:
wielokrotne granie w grę, eksperymentowanie w każdej grze i uzyskiwanie informacji zwrotnych oraz
uczenie się, które działania doprowadziły do nagród w porównaniu z tymi, które tego nie zrobiły.
Program nauczył się grać w dwadzieścia dziewięć z czterdziestu dziewięciu gier z wydajnością wyższą
niż ludzka. W niektórych grach osiągał nadludzkie poziomy wydajności. Szczególnie jedna gra cieszyła
się dużym zainteresowaniem. Gra Breakout była jedną z pierwszych gier wideo opracowanych w latach
70. XX wieku: polega na tym, że gracz kontroluje „nietoperza”, który odbija „piłkę” na ścianę, która
składa się z kolorowych „cegiełek” . ” Za każdym razem, gdy piłka uderza w cegłę, cegła ulega
zniszczeniu, a celem jest jak najszybsze zniszczenie całej ściany. Rysunek przedstawia program na
wczesnym etapie nauki gry (po rozegraniu gry około sto razy) - na tym etapie często nie trafia w piłkę.

Po kilkuset kolejnych rundach treningowych program staje się ekspertem: nigdy nie omija piłki. I wtedy
wydarzyło się coś niezwykłego. Program nauczył się, że najbardziej efektywny sposób gromadzenie
punktów polegało na „wywierceniu” otworu w ścianie w taki sposób, aby piłka znalazła się nad ścianą:
piłka szybko odbije się między ścianą a górną barierą, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek
czynności przez gracza. Inżynierowie DeepMind nie przewidzieli takiego zachowania: program sam się
tego nauczył. Wideo z gry jest łatwo dostępne w sieci. Za każdym razem, gdy pokazuję wideo nowej
publiczności, słychać westchnienie zdumienia, gdy widzowie rozumieją, czego program nauczył się
robić. Gdyby ich program do grania na Atari był jedyną rzeczą, jaką DeepMind kiedykolwiek osiągnął,
to zajęliby przyzwoite miejsce w historii sztucznej inteligencji. Ale firma poszła dalej, odnosząc kolejne
sukcesy. Najsłynniejszy z nich - nazywał się AlphaGo. Był to program do gry w starożytną chińską grę
planszową Go. Go to intrygujący cel dla sztucznej inteligencji. Zasady gry w Go są niezwykle proste dużo prostsze niż na przykład szachy. A jednak w 2015 r. programy Go-playing były znacznie poniżej
poziomu osiągnięć ekspertów. Dlaczego więc Go był tak trudnym celem? Odpowiedź jest po prostu
taka, że gra jest duża. Plansza jest siatką 19 × 19, co daje łącznie 361 miejsc, na których można położyć
pionki; szachy rozgrywane są na siatce 8 × 8, a zatem tylko 64 miejsca na figury. Jak widzieliśmy
współczynnik rozgałęzienia dla Go (średnia liczba ruchów dostępnych dla gracza w dowolnym
momencie gry) wynosi około 250, podczas gdy szachy mają współczynnik rozgałęzienia około 35.
Innymi słowy, Go to znacznie większy niż szachy pod względem rozmiaru planszy i współczynnika

rozgałęzienia. A gry w Go mogą trwać długo: 150 ruchów w jednej grze jest powszechne. AlphaGo
wykorzystywało dwie sieci neuronowe: jedna, sieć wartości, zajmowała się wyłącznie oszacowaniem,
jak dobra była dana pozycja tablicy, podczas gdy druga, sieć polityki, przedstawiała zalecenia dotyczące
tego, który ruch należy wykonać, w oparciu o aktualną pozycję tablicy. Sieć polityki składała się z
trzynastu warstw i została przeszkolona przy użyciu najpierw nadzorowanego uczenia się, gdzie dane
szkoleniowe stanowiły przykłady gier eksperckich, w które grali ludzie, a następnie uczenie się przez
wzmacnianie oparte na grze własnej. Wreszcie te dwie sieci zostały osadzone w wyrafinowanej
technice wyszukiwania, zwanej przeszukiwaniem drzewa Monte Carlo. Przed ogłoszeniem systemu
firma DeepMind zatrudniła Fan Hui, mistrza Europy w Go, do gry przeciwko AlphaGo: system pokonał
go pięć gier do zera. To był pierwszy raz, kiedy program Go pokonał ludzkiego mistrza w pełnej grze.
Wkrótce potem firma DeepMind ogłosiła, że AlphaGo zmierzy się z Lee Sedolem, mistrzem świata w
Go, w pięciomeczowym konkursie, który odbędzie się w Seulu w Korei w marcu 2016 r. Nauka o
AlphaGo jest fascynująca, a naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją - byli zaintrygowani, żeby
zobaczyć, co się stanie. (Dla porządku, przypuszczałem, że AlphaGo może wygrać co najwyżej jeden lub
dwa mecze, ale Sedol zdecydowanie wygrałby zawody.) Nikt z nas się nie spodziewał, że to zupełnie
bezprecedensowa fala rozgłosu, która otoczyła konkurencję. Wydarzenie trafiło na pierwsze strony
gazet na całym świecie, a historia konkursu została nawet przerobiona na film fabularny. W przypadku
AlphaGo pokonał Lee Sedola cztery mecze do jednego: Lee przegrał pierwsze trzy, wrócił, aby wygrać
czwartą, ale przegrał piątą. Podsumowując, Lee był oszołomiony, że przegrał pierwszą grę - spodziewał
się łatwej wygranej. Niejeden wtedy żartował, że AlphaGo celowo przegrał czwarty mecz, żeby Lee nie
czuł się tak źle. W różnych momentach zawodów komentatorzy zwracali uwagę na dziwne posunięcia
AlphaGo. Najwyraźniej „nie były to ruchy, które mógłby wykonać człowiek”. Oczywiście, kiedy
próbujemy przeanalizować, jak grał AlphaGo, robimy to z bardzo ludzkiego punktu widzenia.
Instynktownie szukamy motywów i strategii, których używalibyśmy, grając w grę: antropomorfizujemy.
Próba zrozumienia AlphaGo w ten sposób jest bezcelowa; AlphaGo to program zoptymalizowany do
robienia jednej rzeczy - grania w grę Go. Chcemy przypisać programowi motywy, rozumowanie i
strategię, ale takich nie ma: niezwykłe możliwości AlphaGo są zawarte w wagach w sieciach
neuronowych. Te sieci neuronowe to nic innego jak bardzo długie listy liczb i nie mamy żadnego
sposobu na wydobycie lub zracjonalizowanie wiedzy, którą one uosabiają. Można by pomyśleć, że
wystarczyły dwa przełomowe osiągnięcia, ale zaledwie osiemnaście miesięcy później DeepMind
ponownie pojawiło się w wiadomościach, tym razem z uogólnieniem AlphaGo o nazwie AlphaGo Zero.
Niezwykłą rzeczą w AlphaGo Zero jest to, że nauczył się grać na nadludzkim poziomie bez jakiejkolwiek
ludzkiej kontroli: po prostu grał przeciwko sobie. Aby być uczciwym, musiał dużo grać sam, ale mimo
to był to uderzający wynik, który został dodatkowo uogólniony w kolejnym systemie o nazwie
AlphaZero, który nauczył się grać w wiele innych gier, w tym w szachy. Po zaledwie dziewięciu
godzinach samodzielnej gry AlphaZero był w stanie konsekwentnie pokonać lub zremisować ze
Sztokfiszem, jednym z wiodących na świecie wyspecjalizowanych programów szachowych. Ekscytującą
rzeczą była tutaj ogólność podejścia: AlphaGo mogło grać tylko w Go i pomimo całego swojej sprytu
wymagało to znacznego wysiłku, aby zbudować system specjalnie do tego celu. Wydawało się, że
AlphaZero można zamienić na wiele różnych rodzajów gier planszowych. Oczywiście musimy uważać,
aby nie czytać zbyt wiele z tych wyników. Po pierwsze, chociaż AlphaZero uosabia imponujący stopień
ogólności (jest to znacznie bardziej ogólny program do gier eksperckich niż jakikolwiek inny program
wcześniejszy), sam w sobie nie stanowi znaczącego postępu w kierunku ogólnej inteligencji. Nie ma
nawet odlegle tego samego rodzaju inteligentnych możliwości, jakie wszyscy mamy. Potrafi znakomicie
grać w gry planszowe, ale nie może rozmawiać, żartować, gotować omletu, jeździć na rowerze ani
wiązać sznurowadeł. Jego niezwykłe zdolności są nadal bardzo wąskie. I oczywiście gry planszowe są
bardzo abstrakcyjne - są dalekie od prawdziwego świata, jak szybko przypomniałby nam Rodney
Brooks.

W KIERUNKU OGÓLNEJ SI?
Uczenie głębokie okazało się ogromnym sukcesem w tym sensie, że umożliwiło nam zbudowanie
programów, których nie mogliśmy sobie wyobrazić kilka lat temu. Ale chociaż te osiągnięcia naprawdę
są godne pochwały, nie są one magicznym składnikiem, który popchnie sztuczną inteligencję w
kierunku wielkiego marzenia. Spróbuję wyjaśnić, dlaczego. W tym celu przyjrzymy się dwóm szeroko
stosowanym zastosowaniom technik głębokiego uczenia: podpisom graficznym i automatycznym
tłumaczeniom. W przypadku problemu z podpisami graficznymi chcemy, aby komputer mógł wziąć
maga i podać tekstowy opis. Systemy, które do pewnego stopnia mają tę możliwość, są teraz w
powszechnym użyciu - ostatnia aktualizacja oprogramowania Apple Mac dała mi aplikację do
zarządzania zdjęciami, która porządnie klasyfikuje moje zdjęcia w kategoriach takich jak „Scena na
plaży”, „Impreza” ," i tak dalej.

Przed zapoznaniem się z odpowiedzią CaptionBot zatrzymaj się na chwilę, aby spojrzeć na obrazek.
Jeśli jesteś Brytyjczykiem lub fanem science fiction, to najprawdopodobniej rozpoznasz dżentelmena
po prawej stronie zdjęcia: to Matt Smith, aktor, który grał tytułowego Doctor Who w latach 2010-2013
w programie telewizyjnym BBC. CaptionBot interpretował zdjęcie w następujący sposób: Myślę, że to
Matt Smith pozuje do zdjęcia i wydają się: -): - ) CaptionBot poprawnie zidentyfikował kluczowy
element obrazu i poszedł w pewien sposób do rozpoznania otoczenia (stojąc; pozując do zdjęcia;
uśmiechając się). Jednak ten sukces może łatwo wprowadzić nas w błąd, aby sądzić, że CaptionBot robi
coś, czego z pewnością nie robi - a to, czego nie robi, to zrozumienie. Aby zilustrować ten punkt,
zastanów się, co oznacza dla systemu identyfikacja Matta Smitha. Jak widzieliśmy wcześniej, systemy
uczenia maszynowego, takie jak CaptionBot, są szkolone, przekazując im bardzo dużą liczbę
przykładów szkoleniowych, z których każdy składa się z obrazu wraz z tekstowym wyjaśnieniem obrazu.
Ostatecznie, po wyświetleniu wystarczającej liczby zdjęć zawierających Matta Smitha, wraz z tekstem
wyjaśniającym „Matt Smith”, system jest w stanie poprawnie wygenerować tekst „Matt Smith”, ilekroć
jest przedstawiany ze zdjęciem samego mężczyzny.
Ale CaptionBot nie „rozpoznaje” Matta Smitha w żadnym sensownym sensie. Aby to zrozumieć,
załóżmy, że poprosiłem cię o zinterpretowanie tego, co widzisz na obrazku. Możesz wrócić z takim
wyjaśnieniem:
Widzę Matta Smitha, aktora, który grał Doktora Who, obejmującego ramieniem starszego mężczyznę
- nie wiem, kim on jest. Oboje się uśmiechają. Matt jest ubrany jak jego postać z Doctor Who, więc
prawdopodobnie gdzieś kręci. W kieszeni ma zwiniętą kartkę papieru, więc prawdopodobnie będzie to
skrypt. Trzyma papierowy kubek, więc prawdopodobnie ma przerwę na herbatę. Za nimi niebieskie
pudełko to TARDIS, statek kosmiczny / wehikuł czasu, którym podróżuje Doktor Who. Są na zewnątrz,
więc Matt prawdopodobnie gdzieś filmuje. Gdzieś w pobliżu musi być ekipa filmowa, kamery i światła.
CaptionBot nie był w stanie tego zrobić. Chociaż był w stanie zidentyfikować Matta Smitha w sensie
prawidłowego stworzenia tekstu „Matt Smith”, nie był w stanie wykorzystać tego do późniejszej
interpretacji i zrozumienia tego, co dzieje się na obrazku. I właśnie tutaj chodzi o brak zrozumienia.

Oprócz tego, że systemy takie jak CaptionBot mają jedynie ograniczoną możliwość interpretacji
wyświetlanych obrazów, istnieje jeszcze jeden sens, w którym nie potrafią i obecnie nie mogą wykazać
takiego zrozumienia, jakie my potrafimy. Kiedy spojrzałeś na zdjęcie Matta Smitha przebranego za
Doktora Who, prawdopodobnie doświadczyłbyś szeregu myśli i emocji, wykraczających poza zwykłe
zidentyfikowanie aktora i zinterpretowanie tego, co się dzieje. Gdybyś był fanem Doctor Who, mógłbyś
czule wspominać swój ulubiony odcinek Doctor Who z Mattem Smithem w roli tytułowej. Być może
pamiętałeś oglądanie Matta Smitha jako Doktora Who z rodzicami lub dziećmi. Mogłeś pamiętać, że
bałeś się potworów w programie i tak dalej. Może przypominać ci o okazji, gdy byłeś na planie
filmowym lub widziałeś ekipę filmową. Twoje rozumienie obrazu jest zatem zakorzenione w twoich
doświadczeniach jako osoby na świecie. Takie zrozumienie nie jest możliwe w przypadku CaptionBot,
ponieważ CaptionBot nie ma takiego uziemienia (i oczywiście nie ma o tym mówić). CaptionBot jest
całkowicie pozbawiony ciała i, jak przypomniał nam Rodney Brooks, inteligencja jest ucieleśnieniem.
Podkreślam, że nie jest to argument, że systemy sztucznej inteligencji nie mogą wykazać zrozumienia,
ale raczej, że zrozumienie oznacza coś więcej niż możliwość odwzorowania określonego wejścia
(obrazu przedstawiającego Matta Smitha) na określone wyjście (tekst „Matt Smith”). Taka zdolność
może być częścią zrozumienia, ale w żadnym wypadku nie jest to cała historia. Automatyczne
tłumaczenie z jednego języka na inny to kolejny obszar, w którym głębokie uczenie się doprowadziło
do szybkiego postępu w ciągu ostatniej dekady. Przyjrzenie się temu, co te narzędzia mogą, a czego
nie, pomaga nam zrozumieć ograniczenia głębokiego uczenia się. Tłumacz Google to prawdopodobnie
najbardziej znany system tłumaczenia automatycznego. Pierwotnie udostępniony jako produkt w 2006
roku, najnowsze wersje Tłumacza Google wykorzystują głębokie uczenie się i sieci neuronowe.
Szkolenie systemu polega na przekazywaniu mu dużych ilości przetłumaczonych tekstów. Zobaczmy,
co się stanie, gdy iteracja Tłumacza Google z 2019 r. Napotka nieracjonalnie trudny problem:
przetłumaczenie pierwszego akapitu À la recherche du temps perdu (W poszukiwaniu straconego
czasu), klasycznej powieści z początku XX wieku autorstwa francuskiego autora Marcel Proust. Oto
pierwszy akapit w oryginalnym francuskim:
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se
fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire: »Je m’endors.« Et, une demi-heure après, la
pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait; je voulais poser le volume que je croyais
avoir encore dans les main et souffler ma lumière; je n’avais pas cessé en dormant de faire des
réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu partulier; il me
semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage: une église, un quatuor, la rivalité de François
Ier et de Charles Quint.
Wstydzę się powiedzieć, że pomimo dziesięcioletnich wysiłków ciężko pracującej grupy lektorów,
bardzo słabo rozumiem francuski: w powyższym tekście mogę odczytać tylko dziwne, pojedyncze
zdanie i bez pomocy nie mam żadnego sensu co oznacza cały tekst.
Oto pierwszy akapit, przetłumaczony na język angielski przez profesjonalnego tłumacza:
For a long time I used to go to bed early. Sometimes, when I had put out my candle, my eyes would
close so quickly that I had not even time to say “I’m going to sleep.” And half an hour later the thought
that it was time to go to sleep would awaken me; I would try to put away the book which, I imagined,
was still in my hands, and to blow out the light; I had been thinking all the time, while I was asleep, of
what I had just been reading, but my thoughts had run into a channel of their own, until I myself
seemed actually to have become the subject of my book: a church, a quartet, the rivalry between
François I and Charles V.

Dużo lepiej! Ale co ciekawe, chociaż jest to pięknie napisany angielski, znaczenie wciąż nie jest
całkowicie jasne, przynajmniej dla mnie. Co autor ma na myśli, pisząc: I … seemed actually to have
become the subject of my book: a church, a quartet, the rivalry between François I and Charles V”? Jak
możesz „become” kościołem? Co ma na myśli mówiąc „quartet”? Jaką „rivalry” między Franiszkiem I i
Karolem V ma na myśli? A dla kogoś, kto używa oświetlenia elektrycznego: co to znaczy „zdmuchnąć”
światło? Zobaczmy teraz, co zrobił z tego Tłumacz Google:
Long time, I went to bed early. Sometimes, when my candle, my eyes would close so quickly that I
had no time to say: “I fall asleep.” And half an hour later the thought that it was time to go to sleep
would awaken me; I wanted to ask the volume that I thought I had in my hands and blow my light; I
had not ceased while sleeping to reflections on what I had read, but these reflections had taken a
rather peculiar turn; I felt that I myself was what spoke the book: a church, a quartet, the rivalry
between Francis I and Charles V.
Jest to rozpoznawalnie ten sam tekst, co profesjonalne tłumaczenie, więc Tłumacz Google robi coś
wyrafinowanego. Ale nie musisz być zawodowym tłumaczem ani znawcą literatury, żeby dostrzec jej
ograniczenia. Wyrażenie „dmuchnij moje światło” nie ma sensu w języku angielskim, a zdania, które
po nim następują, też nie mają sensu. Rzeczywiście, są raczej komiczne. Tłumaczenie zawiera zwroty,
których nigdy nie użyłby native speaker języka angielskiego. Ogólne wrażenie, jakie otrzymujemy, to
rozpoznawalna, ale nienaturalnie zniekształcona wersja tekstu. Oczywiście daliśmy Tłumaczowi Google
nieracjonalnie trudny problem, a tłumaczenie Prousta byłoby ogromnym wyzwaniem nawet dla
profesjonalnego tłumacza z francuskiego na angielski. Dlaczego więc tak jest i dlaczego tak trudno jest
rozwiązać zautomatyzowane narzędzia tłumaczeniowe? Chodzi o to, że tłumacz klasycznej powieści
Prousta wymaga czegoś więcej niż tylko zrozumienia francuskiego. Mógłbyś być najbardziej
kompetentnym czytelnikiem francuskiego na świecie i nadal być oszołomionym przez Prousta, i to nie
tylko z powodu jego szczerze wyczerpującego stylu prozy. Aby właściwie zrozumieć Prousta - a co za
tym idzie, właściwie przetłumaczyć Prousta - trzeba mieć również dużą wiedzę podstawową. Wiedza o
społeczeństwie i życiu francuskim na początku XX wieku (na przykład trzeba by wiedzieć ,że używali
świec do oświetlenia); znajomość historii Francji (Franciszek I i Karol V oraz rywalizacji między nimi);
znajomość literatury francuskiej początku XX wieku (ówczesny styl pisania, aluzje, jakie mogli poczynić
autorzy); i wiedza o samym Proustu (jakie były jego główne zmartwienia?). Sieć neuronowa typu
używanego w Tłumaczu Google nic takiego nie ma. To spostrzeżenie - że zrozumienie tekstu Prousta
wymaga różnego rodzaju wiedzy - nie jest nowe. Natrafiliśmy na to już wcześniej, w kontekście
projektu Cyc. Pamiętaj, że Cyc miał otrzymać wiedzę odpowiadającą całej konsensusowej
rzeczywistości, a hipoteza Cyc była taka, że zapewni to ogólną inteligencję na poziomie ludzkim.
Badacze zajmujący się sztuczną inteligencją opartą na wiedzy chcieliby, abym zwrócił uwagę na to, że
dziesiątki lat temu przewidzieli dokładnie ten problem. (Ostra riposta ze strony społeczności sieci
neuronowych byłaby wtedy taka, że techniki zaproponowane przez społeczność sztucznej inteligencji
opartej na wiedzy nie zadziałały tak dobrze, prawda?) Ale nie jest oczywiste, że dalsze udoskonalanie
technik głębokiego uczenia się rozwiąże ten problem. Głębokie uczenie będzie częścią rozwiązania, ale
wydaje mi się, że właściwe rozwiązanie będzie wymagało czegoś znacznie więcej niż tylko większej sieci
neuronowej lub większej mocy obliczeniowej lub większej liczby danych szkoleniowych w formie
nudnych powieści francuskich. Będzie to wymagało przełomów co najmniej tak dramatycznych, jak
samo głębokie uczenie się. Podejrzewam, że te przełomy będą wymagały wyraźnie przedstawionej
wiedzy, a także głębokiego uczenia się: w jakiś sposób będziemy musieli wypełnić lukę między światem
jawnie reprezentowanej wiedzy a światem głębokiego uczenia się i sieci neuronowych.

AI dzisiaj
GŁĘBOKIE UCZENIE SIĘ otworzyło śluzy dla zastosowań sztucznej inteligencji. W drugiej dekadzie XXI
wieku sztuczna inteligencja wzbudziła większe zainteresowanie niż jakakolwiek nowa technologia od
czasu powstania World Wide Web w latach 90. Wszyscy, którzy mieli dane i problem do rozwiązania,
zaczęli pytać, czy głębokie uczenie może im pomóc - iw wielu przypadkach odpowiedź była twierdząca.
Sztuczna inteligencja zaczęła odciskać swoją obecność w każdym aspekcie naszego życia. Wszędzie
tam, gdzie ta technologia jest wykorzystywana, sztuczna inteligencja znajduje zastosowania: w
edukacji, nauce, przemyśle, handlu, rolnictwie, służbie zdrowia, rozrywce, mediach i sztuce i nie tylko.
Podczas gdy niektóre zastosowania sztucznej inteligencji będą bardzo widoczne w przyszłości, inne nie.
Systemy sztucznej inteligencji zostaną osadzone w całym naszym świecie, w taki sam sposób, w jaki są
dziś komputery. W ten sam sposób, w jaki komputery i sieć WWW zmieniły nasz świat, zmieni się też
sztuczna inteligencja. Nie potrafię powiedzieć więcej, jaki będzie pełen zakres zastosowań sztucznej
inteligencji, niż mógłbym opowiedzieć o wszystkich zastosowaniach komputerów, ale oto kilka moich
ulubionych przykładów, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat. W kwietniu 2019 roku być może
pamiętacie pierwsze w historii zdjęcia czarnej dziury. W zadziwiającym eksperymencie astronomowie
wykorzystali dane zebrane z ośmiu radioteleskopów na całym świecie do skonstruowania obrazu
czarnej dziury o średnicy czterdziestu miliardów mil i odległej o pięćdziesiąt pięć milionów lat
świetlnych. Obraz przedstawia jedno z najbardziej dramatycznych osiągnięć naukowych tego stulecia.
Ale możesz nie wiedzieć, że było to możliwe tylko dzięki sztucznej inteligencji: do rekonstrukcji obrazu
wykorzystano zaawansowane algorytmy widzenia komputerowego, „przewidując” brakujące elementy
obrazu. W 2018 roku naukowcy z firmy Nvidia zajmującej się procesorami komputerowymi
zademonstrowali zdolność oprogramowania AI do tworzenia całkowicie przekonujących, ale
całkowicie fałszywych zdjęć ludzi. Obrazy zostały wywołane przez nowy typ sieci neuronowej, zwanej
generatywną siecią przeciwstawną. Zdjęcia są niesamowite: na pierwszy rzut oka wyglądają całkowicie
realistycznie i trudno uwierzyć, że nie są prawdziwymi ludźmi. Świadectwa naszych oczu mówią nam,
że tak - ale zostały stworzone przez sieć neuronową. Ta zdolność, niewyobrażalna na przełomie
wieków, będzie w przyszłości kluczowym elementem narzędzi wirtualnej rzeczywistości: sztuczna
inteligencja jest na najlepszej drodze do tworzenia przekonujących alternatywnych rzeczywistości. Pod
koniec 2018 roku badacze DeepMind na konferencji w Meksyku ogłosili AlphaFold, system pozwalający
zrozumieć fundamentalną kwestię w medycynie zwaną fałdowaniem białek. Składanie białek polega
na przewidywaniu kształtu, jaki przyjmą określone cząsteczki. Zrozumienie kształtów, jakie będą
formować, jest niezbędne do postępu w leczeniu schorzeń, takich jak choroba Alzheimera. Niestety
problem jest przerażająco trudny. AlphaFold wykorzystał klasyczne techniki uczenia maszynowego, aby
nauczyć się przewidywać kształty białek i stanowi obiecujący krok na drodze do zrozumienia tego
rodzaju niszczycielskich warunków. W pozostałej części chciałbym bardziej szczegółowo przyjrzeć się
dwóm z najbardziej znaczących możliwości związanych ze sztuczną inteligencją: pierwszą jest
zastosowanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej; druga to od dawna marzenie o samochodach
bez kierowcy.
OPIEKA ZDROWOTNA ZASILANA AI
Każdy, kto choćby najmniej interesuje się polityką i ekonomią, uzna, że zapewnienie opieki zdrowotnej
jest jednym z najważniejszych globalnych problemów finansowych prywatnych obywateli i rządów. Z
jednej strony poprawa opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich dwóch stuleci jest prawdopodobnie
najważniejszym osiągnięciem metody naukowej w świecie uprzemysłowionym: od 1800 r. Oczekiwana
długość życia kogoś w Europie wynosiłaby mniej niż pięćdziesiąt lat; ktoś urodzony w dzisiejszej Europie
może rozsądnie oczekiwać, że dożyje późnych lat siedemdziesiątych. Oczywiście ta poprawa opieki
zdrowotnej i oczekiwanej długości życia nie dotarła jeszcze do wszystkich części świata, ale ogólnie

rzecz biorąc, trend jest pozytywny i jest to oczywiście powód do świętowania. Ale te mile widziane
postępy stworzyły wyzwania. Po pierwsze, przeciętnie populacje się starzeją. Osoby starsze zazwyczaj
wymagają więcej opieki zdrowotnej niż osoby młodsze, co oznacza, że ogólny koszt opieki zdrowotnej
wzrósł. Po drugie, gdy opracowujemy nowe leki i metody leczenia chorób i innych dolegliwości,
zwiększa się ogólny zakres schorzeń, które możemy leczyć, co również prowadzi do dodatkowych
kosztów opieki zdrowotnej. Oczywiście kluczowym powodem wydatku na opiekę zdrowotną jest to, że
zasoby potrzebne do świadczenia opieki zdrowotnej są drogie i jest niewiele osób posiadających
umiejętności i kwalifikacje, aby to robić.
Z powodu tych problemów opieka zdrowotna - a zwłaszcza finansowanie opieki zdrowotnej - jest
odwiecznym problemem, z którym politycy muszą się zmagać. Czy nie byłoby zatem cudownie, gdyby
istniało technologiczne rozwiązanie problemu opieki zdrowotnej? Pomysł AI dla opieki zdrowotnej nie
jest niczym nowym - widzieliśmy wcześniej, że przełomowy system ekspercki MYCIN zyskał szerokie
uznanie po wykazaniu lepszych niż człowiek wyników w diagnozowaniu przyczyn chorób krwi u ludzi.
Nic więc dziwnego, że po MYCIN-u nastąpiła fala podobnych systemów eksperckich związanych z
opieką zdrowotną, chociaż można uczciwie powiedzieć, że stosunkowo niewielu z nich znalazło się
daleko od swoich laboratoriów badawczych. Ale w dzisiejszych czasach zainteresowanie sztuczną
inteligencją w służbie zdrowia powraca z zemstą i tym razem jest kilka wydarzeń, które sugerują, że ma
ona większe szanse powodzenia na dużą skalę. Jedną z ważnych nowych możliwości dla opieki
zdrowotnej opartej na sztucznej inteligencji jest to, co moglibyśmy nazwać osobistym zarządzaniem
opieką zdrowotną. Zarządzanie osobistą opieką zdrowotną stało się możliwe dzięki pojawieniu się
inteligentnych zegarków do noszenia, takich jak Apple Watch, oraz monitorów aktywności /
sprawności, takich jak Fitbit. Urządzenia te stale monitorują cechy naszej fizjologii, takie jak tętno i
temperatura ciała. Ta kombinacja cech stwarza fascynującą perspektywę posiadania przez dużą liczbę
ludzi ciągłego generowania strumieni danych dotyczących ich aktualnego stanu zdrowia. Te strumienie
danych mogą być następnie analizowane przez systemy AI, lokalnie (za pośrednictwem smartfona,
który nosisz w kieszeni) lub przesyłając je do systemu AI w Internecie. Ważne jest, aby nie lekceważyć
potencjału tej technologii. Po raz pierwszy w historii możemy stale monitorować stan naszego zdrowia.
Na najbardziej podstawowym poziomie nasze systemy opieki zdrowotnej oparte na sztucznej
inteligencji mogą następnie zapewnić bezstronne porady dotyczące zarządzania naszym zdrowiem. To
w pewnym sensie to, co już robią urządzenia takie jak Fitbit - monitorują naszą aktywność, a także
mogą wyznaczać nam cele. Urządzenia do noszenia na rynku masowym są w powijakach, ale wiele
wskazuje na to, co ma nadejść. We wrześniu 2018 roku Apple przedstawił czwartą generację swojego
Apple Watch, która po raz pierwszy zawierała monitor pracy serca. Aplikacje do elektrokardiogramu w
telefonie mogą monitorować dane dostarczane przez czujnik tętna i mogą zidentyfikować objawy
chorób serca, być może nawet wezwać karetkę w Twoim imieniu, jeśli to konieczne. Jedną z możliwości
jest monitorowanie nieuchwytnych objawów migotania przedsionków - nieregularnego bicia serca które może być prekursorem udaru lub innego stanu nagłego krążenia. Akcelerometr w telefonie może
służyć do identyfikacji podpisu upadającej osoby, potencjalnie wzywającej pomocy w razie potrzeby.
Takie systemy wymagają tylko dość prostych technik sztucznej inteligencji: to, co czyni je teraz
praktycznymi, to fakt, że możemy nosić ze sobą potężny komputer, który jest stale podłączony do
Internetu i który można połączyć z urządzeniem do noszenia wyposażonym w szereg fizjologicznych
czujniki.
Niektóre zastosowania w osobistej opiece zdrowotnej mogą nawet nie wymagać czujników, wystarczy
zwykły smartfon. Moi koledzy z Uniwersytetu Oksfordzkiego uważają, że pojawienie się demencji
można wykryć po prostu na podstawie sposobu, w jaki ktoś korzysta ze swojego smartfona. Zmiany w
sposobie korzystania z telefonu przez ludzi lub zmiany wzorców zachowań rejestrowanych przez
telefon mogą wskazywać na początek choroby, zanim jakakolwiek inna osoba zauważy te objawy i na

długo przed postawieniem formalnej diagnozy. Demencja jest wyniszczającym stanem i stanowi
ogromne wyzwanie dla społeczeństw o starzejących się populacjach. Narzędzia, które mogą pomóc we
wczesnej diagnostyce lub leczeniu byłyby bardzo mile widziane. Taka praca jest wciąż na bardzo
wstępnym etapie, ale dostarcza jeszcze jednego wskaźnika tego, co może nadejść. To wszystko jest
bardzo ekscytujące, ale możliwości stwarzane przez te nowe technologie wiążą się również z pewnymi
potencjalnymi pułapkami. Najbardziej oczywistym z nich jest prywatność. Technologia noszenia jest
intymna: nieustannie nas obserwuje, a chociaż dane, które uzyskuje, mogą nam pomóc, stwarza
również nieograniczone możliwości niewłaściwego wykorzystania. Jedną z dziedzin, które są
przedmiotem bezpośredniego zainteresowania, jest branża ubezpieczeniowa. W 2016 roku firma
zajmująca się ubezpieczeniami zdrowotnymi Vitality zaczęła oferować Apple Watches wraz z polisami
ubezpieczeniowymi. Zegarki monitorują Twoją aktywność, a składki ubezpieczeniowe są następnie
ustalane w zależności od tego, ile ćwiczeń wykonujesz. Jeśli w ciągu miesiąca zdecydowałeś się zostać
kanapowcem i nie wykonywałeś żadnych ćwiczeń, możesz zapłacić pełną składkę; ale możesz to
zrównoważyć w następnym miesiącu, wpadając w szał sprawności, co prowadzi do obniżenia składki.
Być może nie ma nic bezpośrednio złego w takim schemacie, ale sugeruje on znacznie bardziej
niewygodne scenariusze. Na przykład we wrześniu 2018 r. Amerykańska firma ubezpieczeniowa John
Hancock ogłosiła, że w przyszłości będzie oferować polisy ubezpieczeniowe tylko osobom, które są
przygotowane do noszenia technologii śledzenia aktywności. Ogłoszenie zostało szeroko
skrytykowane. Idąc dalej tego rodzaju scenariuszem, co by było, gdybyśmy mogli uzyskać dostęp do
krajowych programów opieki zdrowotnej (lub innych świadczeń krajowych) tylko wtedy, gdy
zgodziliśmy się na monitorowanie i osiąganie codziennych celów związanych z ćwiczeniami. Chcesz
opieki zdrowotnej? Następnie musisz przejść dziesięć tysięcy kroków dziennie! Niektórzy ludzie nie
widzą nic złego w takim scenariuszu; dla innych stanowi głęboką ingerencję i nadużycie naszych
podstawowych praw człowieka. Diagnostyka automatyczna to kolejne ekscytujące potencjalne
zastosowanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej. Wykorzystanie uczenia maszynowego do
analizy danych z urządzeń do obrazowania medycznego, takich jak aparaty rentgenowskie i skanery
ultradźwiękowe, zyskało ogromną uwagę w ciągu ostatniej dekady. W chwili pisania tego tekstu wydaje
się, że ogłoszono nowy artykuł naukowy pokazujący, że systemy sztucznej inteligencji mogą skutecznie
identyfikować nieprawidłowości na podstawie obrazów medycznych każdego dnia. Jest to klasyczne
zastosowanie uczenia maszynowego: szkolimy program uczenia maszynowego, pokazując mu
przykłady normalnych obrazów i przykłady nieprawidłowych obrazów. Program uczy się rozpoznawać
obrazy z nieprawidłowościami. Dobrze nagłośniony przykład tej pracy pochodzi z DeepMind. W 2018
roku firma ogłosiła, że współpracuje ze szpitalem Moorfields Eye Hospital w Londynie w celu
opracowania technik automatycznej identyfikacji chorób i nieprawidłowości na podstawie skanów
oczu. analiza tych skanów to duża część pracy szpitala. System DeepMind wykorzystywał dwie sieci
neuronowe, pierwszą do „segmentacji” skanu (identyfikując różne elementy obrazu), a drugą do
diagnozy. Pierwsza sieć została wyszkolona na około dziewięciuset obrazach, które pokazały, w jaki
sposób ludzki ekspert podzieli obraz; druga sieć została przeszkolona na około piętnastu tysiącach
przykładów. Próby eksperymentalne wykazały, że system działał na poziomie lub powyżej poziomu
ekspertów-ludzi. Nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć wiele innych uderzających przykładów
wykorzystania obecnych technik sztucznej inteligencji do tworzenia systemów o podobnych
możliwościach - do identyfikacji guzów nowotworowych na zdjęciach rentgenowskich, diagnozowania
chorób serca na podstawie USG i wielu innych przykładów. Wielu wzywało do ostrożności w naciskach
na wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej. Po pierwsze, zawód służby zdrowia to
przede wszystkim zawód ludzki: być może bardziej niż jakakolwiek inna rola wymaga umiejętności
interakcji z ludźmi i odnoszenia się do nich. Lekarz rodzinny musi umieć „czytać” swoich pacjentów,
rozumieć kontekst społeczny, w którym się z nimi spotyka, rozumieć rodzaje planów leczenia, które
prawdopodobnie sprawdzą się w przypadku tego konkretnego pacjenta, w porównaniu z tymi, które

nie są, i tak na. Wszystkie dowody wskazują, że możemy teraz budować systemy, które mogą osiągnąć
ludzką wydajność ekspercką w analizie danych medycznych - ale to tylko niewielka część (aczkolwiek
fenomenalnie ważna część) tego, co robią pracownicy służby zdrowia. Innym argumentem przeciwko
stosowaniu sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej jest to, że niektórzy ludzie woleliby polegać na
ocenie człowieka, a nie maszyny. Woleliby raczej zajmować się osobą. Myślę, że należy tu poruszyć
dwie kwestie. Po pierwsze, beznadziejnie naiwnością jest traktowanie ludzkiego osądu jako pewnego
rodzaju standardu złota. Wszyscy mamy wady. Nawet najbardziej doświadczony i sumienny lekarz
czasami się męczy i emocjonuje. I jakkolwiek bardzo się staramy, wszyscy padamy ofiarą uprzedzeń i
uprzedzeń, a często po prostu nie jesteśmy zbyt dobrzy w racjonalnym podejmowaniu decyzji. Maszyny
mogą niezawodnie stawiać diagnozy, które są tak samo dobre, jak diagnozy ekspertów - wyzwaniem /
szansą w opiece zdrowotnej jest jak najlepsze wykorzystanie tej zdolności. Uważam, że sztuczną
inteligencję najlepiej jest wykorzystywać nie do zastępowania pracowników służby zdrowia, ale do
zwiększania ich możliwości - aby uwolnić ich od rutynowych zadań i pozwolić im skupić się na naprawdę
trudnych częściach ich pracy; pozwolić im skupić się na ludziach, a nie na papierkowej pracy; i
przedstawić inną opinię - inny głos w sali - aby nadać dalszy kontekst ich pracy. Po drugie, pomysł, że
mamy wybór między kontaktem z lekarzem lub programem opieki zdrowotnej AI, wydaje mi się
problemem pierwszego świata. Wiele osób w innych częściach świata może zamiast tego wybierać
między opieką zdrowotną zapewnianą przez system sztucznej inteligencji lub nic. AI ma tutaj wiele do
zaoferowania. Daje możliwość przekazania wiedzy medycznej ludziom w częściach świata, którzy
obecnie nie mają do niej dostępu. Ze wszystkich możliwości, jakie daje nam sztuczna inteligencja, to
właśnie ta może mieć największy wpływ społeczny.
SAMOCHODY BEZ KIEROWCY
Na całym świecie w wypadkach samochodowych ginie ponad milion ludzi rocznie. Kolejne pięćdziesiąt
milionów ludzi zostaje co roku rannych w wypadkach samochodowych. Są to zdumiewające statystyki,
a jednak wydaje się, że jesteśmy przyzwyczajeni do niebezpieczeństw związanych z podróżowaniem
po drogach - akceptujemy to ryzyko jako zawodowe zagrożenie życia we współczesnym świecie. Ale
sztuczna inteligencja daje realną perspektywę radykalnego zmniejszenia tego ryzyka: samochody bez
kierowcy są realną możliwością w perspektywie średnioterminowej i ostatecznie mają potencjał do
ratowania życia na masową skalę. Oczywiście istnieje wiele innych dobrych powodów, dla których
warto chcieć pojazdów autonomicznych. Komputery można zaprogramować tak, aby wydajnie
napędzały samochody, lepiej wykorzystując rzadkie i drogie paliwo lub zasoby energii, co skutkuje
bardziej przyjaznymi dla środowiska samochodami o niższych kosztach eksploatacji. Komputery
mogłyby również potencjalnie lepiej wykorzystywać sieci drogowe, na przykład, umożliwiając znacznie
większą przepustowość w zatłoczonych węzłach drogowych. A jeśli samochody staną się
bezpieczniejsze, zapotrzebowanie na drogie i ciężkie podwozie ochronne zostanie ponownie
zmniejszone prowadząc do tańszych, bardziej wydajnych paliwowo pojazdów. Istnieje nawet
argument, że samochody bez kierowcy sprawią, że posiadanie samochodu stanie się zbędne: taksówki
bez kierowcy będą tak tanie, jak twierdzi argument, że posiadanie własnego samochodu nie będzie
miało sensu ekonomicznego. Z tych wszystkich powodów, a nawet więcej, samochody bez kierowcy są
oczywistym i przekonującym pomysłem, dlatego nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, że istnieje długa
historia badań w tej dziedzinie. Ponieważ samochody stały się produktami masowymi w latach
dwudziestych i trzydziestych XX wieku, skala zgonów i obrażeń, które wynikały - głównie z powodu
błędów ludzkich - natychmiast wywołała dyskusję na temat możliwości zautomatyzowanych
samochodów. Chociaż od lat czterdziestych XX wieku przeprowadzono szereg eksperymentów w tej
dziedzinie, dopiero od pojawienia się technologii mikroprocesorowych w latach siedemdziesiątych XX
wieku zaczęły one być wykonalne. Ale wyzwanie związane z samochodami bez kierowcy jest ogromne,
a podstawowym problemem jest percepcja. Gdybyś mógł znaleźć sposób, aby samochód dokładnie

wiedział, gdzie jest i co się dzieje wokół niego, rozwiązałbyś problem samochodów bez kierowcy.
Rozwiązaniem tego problemu miały być nowoczesne techniki uczenia maszynowego: bez nich
samochody bez kierowców nie byłyby możliwe. Projekt PROMETHEUS, finansowany przez
ogólnorządową organizację EUREKA w Europie, jest powszechnie postrzegany jako prekursor
dzisiejszej technologii samochodów bez kierowcy. PROMETHEUS, który trwał od 1987 do 1995 roku,
doprowadził do demonstracji w 1995 roku, podczas której samochód przyjechał z Monachium w
Niemczech do Odense w Danii i z powrotem. Interwencje ludzkie były wymagane średnio co około pięć
i pół mili; najdłuższy odcinek, który udało się pokonać bez interwencji człowieka, wynosił około stu mil.
To był niezwykły wyczyn - tym bardziej niezwykły ze względu na ograniczoną moc komputera dostępną
w tamtym czasie. Chociaż PROMETHEUS był tylko dowodem na to, że ta koncepcja może zadziałać, a
zatem daleko od w pełni ukończonego pojazdu, wyniki projektu doprowadziły do innowacji, które są
obecnie konwencjonalne w samochodach komercyjnych, takich jak inteligentne systemy tempomatu.
A przede wszystkim, PROMETHEUS zasygnalizował, że ta technologia będzie ostatecznie komercyjnie
opłacalna. Do 2004 r. postęp był taki, że amerykańska wojskowa agencja badawcza DARPA
zorganizowała wielkie wyzwanie, zapraszając naukowców do udziału w konkursie, w którym pojazdy
autonomicznie przemierzają 150 mil amerykańskiej wsi. Do konkursu zgłosiło się łącznie 106 zespołów
z uniwersytetów i firm, z których każdy ma nadzieję na zdobycie nagrody w wysokości 1 miliona
dolarów oferowanej przez DARPA. Zostało zredukowanych do piętnastu finalistów, ale tak naprawdę
żaden z piętnastu finalistów nie ukończył więcej niż osiem mil trasy. Niektórym pojazdom nie udało się
nawet opuścić obszaru startowego. Najbardziej udane wejście, Sandstorm z Carnegie Mellon
University, pokonało zaledwie siedem i pół mili, zanim zboczyło z kursu i utknęło na nasypie. Większość
badaczy sztucznej inteligencji uznała Grand Challenge 2004 za dowód na to, że technologia
samochodowa bez kierowcy wciąż nie była praktyczna. Byłem trochę zaskoczony, słysząc, że DARPA
natychmiast ogłosiła kolejny konkurs na rok 2005, w którym nagroda pieniężna została podwojona do
2 milionów dolarów.
Na konkurs w 2005 roku zgłoszono znacznie więcej zgłoszeń - łącznie 195 zgłoszeń, które zmniejszyły
się do 23 finalistów. Finałowe zawody odbyły się 8 października 2005 roku, a celem pojazdów było
pokonanie 132 mil pustyni Nevada. Tym razem kurs ukończyło pięć zespołów. Zwyciężył robot Stanley,
zaprojektowany przez zespół z Uniwersytetu Stanforda, kierowany przez Sebastiana Thruna. Stanley
ukończył kurs w niecałe siedem godzin, średnio około dwudziestu mil na godzinę. Przebudowany
Volkswagen Touareg Stanley był wyposażony w siedem komputerów pokładowych, które interpretują
dane z czujników GPS, dalmierze laserowe, radar i wideo. Wielkie Wyzwanie 2005 było jednym z
największych osiągnięć technologicznych w historii ludzkości. Tego dnia samochody bez kierowcy stały
się rozwiązanym problemem, w ten sam sposób, w jaki samolot cięższy od powietrza stał się
problemem rozwiązanym w Kitty Hawk nieco ponad sto lat wcześniej. Pierwszy lot braci Wright trwał
zaledwie dwanaście sekund, w tym czasie Wright Flyer przeleciałem zaledwie 120 stóp. Ale po tej
dwunastosekundowej podróży lot z silnikiem cięższym od powietrza stał się rzeczywistością - tak samo
było z samochodami bez kierowcy po Wielkim Wyzwaniu 2005. Po Wielkim Wyzwaniu 2005 r. nastąpiła
seria innych wyzwań, z których prawdopodobnie najważniejszym był Urban Challenge 2007. Podczas
gdy konkurs w 2005 r. testował pojazdy na drogach wiejskich, wyzwanie z 2007 r. miało na celu
przetestowanie ich w zabudowanych środowiskach miejskich. Samochody bez kierowcy były
zobowiązani do ukończenia kursu, przestrzegając przepisów ruchu drogowego Kalifornii i radzenia
sobie w codziennych sytuacjach, takich jak parkowanie, skrzyżowania i korki. Trzydzieści sześć drużyn
dotarło do krajowych zawodów kwalifikacyjnych, z których jedenastu zostało wybranych do finału,
które odbyło się na nieużywanym byłym lotnisku 3 listopada 2007 r. Sześć drużyn pomyślnie ukończyło
wyzwanie, ze zwycięzca, z Carnegie Mellon University, wykonując średnio około czternaście mil na
godzinę przez całe czterogodzinne wyzwanie. Od tamtego czasu byliśmy świadkami ogromnych

inwestycji w technologię samochodów bez kierowcy, zarówno ze strony uznanych firm
motoryzacyjnych, które desperacko pragną tego nie robić nic zostać w tyle i od nowszych firm, które
postrzegają okazjęa, aby ukraść marsz tradycyjnym producentom. W 2014 roku Amerykańskie
Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych dostarczyło przydatny schemat klasyfikacji do
scharakteryzowania różnych poziomów autonomii w pojeździe:
Poziom 0: Brak autonomii: samochód nie ma żadnych funkcji automatycznego sterowania. Kierowca
przez cały czas ma pełną kontrolę nad pojazdem (chociaż pojazd może wyświetlać ostrzeżenia i inne
dane, aby pomóc kierowcy). Poziom 0 obejmuje ogromną większość samochodów poruszających się
obecnie po drogach.
Poziom 1: Wspomaganie kierowcy: w tym przypadku samochód zapewnia kierowcy pewien poziom
kontroli, zazwyczaj w rutynowych sprawach, ale oczekuje się, że kierowca będzie zwracał pełną uwagę.
Przykładem pomocy kierowcy może być adaptacyjny tempomat, który może utrzymywać prędkość
samochodu za pomocą hamulców i pedału przyspieszenia.
Poziom 2: Częściowa automatyzacja: na tym poziomie samochód przejmuje kontrolę nad kierownicą i
prędkością, chociaż ponownie oczekuje się, że kierowca będzie stale monitorował środowisko jazdy i
był gotowy do interwencji w razie potrzeby.
Poziom 3: Automatyzacja warunkowa: na tym poziomie od ludzkiego kierowcy nie oczekuje się już
ciągłego monitorowania środowiska jazdy, chociaż samochód może poprosić użytkownika o przejęcie
kontroli, jeśli napotka sytuację, z którą nie może sobie poradzić.
Poziom 4: Wysoka automatyzacja: Tutaj samochód przejmuje kontrolę w normalnych warunkach,
chociaż kierowca nadal może interweniować.
Poziom 5: Pełna automatyzacja: To marzenie o samochodach bez kierowcy: wsiadasz do samochodu,
określasz miejsce docelowe, a samochód robi wszystko stamtąd. Nie ma kierownicy.
Jednym z najnowocześniejszycch systemem dostępnej komercyjnie technologii samochodowej bez
kierowcy jest prawdopodobnie Autopilot Tesli, początkowo dostępny w samochodzie Tesla Model S.
Wydany w 2012 roku Model S był flagowym pojazdem w gamie samochodów elektrycznych Tesli o
wysokich parametrach, a w momencie premiery był to prawdopodobnie najbardziej zaawansowany
technologicznie dostępny na rynku samochód elektryczny na świecie. Od września 2014 r. wszystkie
pojazdy Tesla Model S były wyposażone w kamery, radar i akustyczne czujniki zasięgu. Cel tego
zaawansowanego technologicznie sprzętu został wyjaśniony w październiku 2015 r., Kiedy Tesla
wypuściła oprogramowanie dla samochodu, które umożliwiło korzystanie z funkcji Autopilota ograniczonych możliwości jazdy automatycznej. Media szybko zaczęły okrzykiwać Autopilota jako
pierwszy samochód bez kierowcy, chociaż Tesla bardzo się starał zwrócić uwagę na ograniczenia tej
technologii. W szczególności Tesla nalegał, aby kierowcy trzymali ręce na kierownicy przez cały czas,
gdy włączony był autopilot. Jeśli chodzi o poziomy autonomii przedstawione powyżej, Autopilot
wydawał się być na poziomie 2. Jakkolwiek dobra była technologia, było oczywiste, że w końcu dojdzie
do poważnych wypadków z udziałem Autopilota i że pierwsza ofiara śmiertelna z udziałem Autopilota
trafi na pierwsze strony gazet na całym świecie. I rzeczywiście tak się stało, gdy w maju 2016 roku
właściciel Tesli na Florydzie zginął, gdy jego samochód wjechał w osiemnastokołową ciężarówkę.
Raporty sugerowały, że czujniki samochodu zostały zdezorientowane widokiem białej ciężarówki na
jasnym niebie: w konsekwencji oprogramowanie AI samochodu nie rozpoznało obecności innego
pojazdu i wjechało bezpośrednio do ciężarówki z dużą prędkością, natychmiast zabijając kierowca.

Inne incydenty uwypuklają to, co wydaje się być kluczowym problemem związanym z obecną
technologią samochodów bez kierowcy. Na poziomie autonomii 0 jest całkowicie jasne, czego oczekuje
się od kierowcy: wszystko. W przypadku autonomii na poziomie 5 jest to podobnie oczywiste: oczekuje
się, że kierowca nic nie zrobi. Ale między tymi dwoma skrajnościami jest znacznie mniej oczywiste,
czego kierowcy muszą się spodziewać, a anegdotyczne dowody z incydentu na Florydzie i gdzie indziej
wskazują, że kierowcy zbytnio polegają na technologii, traktując ją tak, jakby była na poziomie 4 lub 5.
, podczas gdy w rzeczywistości jest znacznie poniżej tego. Ta rozbieżność między oczekiwaniami
kierowcy a rzeczywistością tego, co system może zrobić, wydaje się być napędzana przynajmniej
częściowo przez nadmiernie podekscytowaną prasę, która nie wydaje się być zbyt dobra w zrozumieniu
lub komunikowaniu subtelności możliwości technologicznych. (Prawdopodobnie nie pomaga to, że
Tesla nazwał system na podczerwień Autopilotem). W marcu 2018 r. Kolejny głośny wypadek z
udziałem samochodów bez kierowcy wzbudził dalsze wątpliwości co do technologii. 18 marca 2018 r.
W Tempe w Arizonie samochód bez kierowcy, należący do Ubera, uderzył i zabił
czterdziestopięcioletniego pieszego Elaine Herzberg w trybie bez kierowcy. Jak to zwykle bywa w
przypadku tego rodzaju wypadków, było kilka przyczyn. Samochód jechał szybciej, niż mógł sobie z tym
poradzić automatyczny system hamowania awaryjnego, więc zanim samochód zorientował się, że
konieczne jest hamowanie awaryjne, było już za późno, aby cokolwiek z tym zrobić. Chociaż czujniki
samochodu rozpoznały, że istnieje „przeszkoda” (ofiara, Elaine Herzberg), która wezwała do
hamowania awaryjnego, wydaje się, że oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby tego uniknąć
(co sugeruje pewne zamieszanie lub przynajmniej dość dziwny zestaw priorytetów w świadomości
programistów). Ale co najważniejsze, „kierowca bezpieczeństwa” w samochodzie, którego głównym
celem była interwencja w tego typu wypadkach, najwyraźniej oglądał telewizję na swoim smartfonie,
nie zwracając uwagi na otoczenie zewnętrzne. Możliwe, że była też zbyt pewna możliwości samochodu
bez kierowcy. Tragicznej śmierci Elaine Herzberg można było całkowicie uniknąć - ale porażka była
ludzka, a nie technologiczna. Wydaje się przygnębiająco nieuniknione, że takich tragedii będzie więcej,
zanim zobaczymy praktyczne, bezzałogowe samochody przeznaczone na rynek masowy. Musimy
zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przewidzieć i uniknąć takich tragedii. Ale w każdym przypadku
wystąpią; a kiedy już to zrobią, musimy wyciągnąć z nich lekcje. Rozwój technologii, takich jak samoloty
typu fly-by-wire, sugeruje, że w dłuższej perspektywie będziemy mieć znacznie bezpieczniejsze
pojazdy. Obecna lawina aktywności wokół pojazdów autonomicznych sugeruje, że technologia jest
kusząco bliska - ale jak blisko? Kiedy będziesz mógł wskoczyć do samochodu bez kierowcy i podać
miejsce docelowe?
Jeden z najbardziej bezstronnych wskaźników w tym zakresie pochodzi z informacji, które firmy
produkujące samochody autonomiczne są zobowiązane przekazać stanowi Kalifornia w celu uzyskania
licencji na testowanie swoich samochodów w tym stanie. Najważniejszą taką informacją jest raport o
wyłączeniu pojazdu autonomicznego. Raport o odłączeniu musi wskazywać, ile kilometrów dany
samochód, z którego firma przejechał w trybie bez kierowcy, i ile wyłączeń wystąpiło podczas tych
testów. Wycofanie się to sytuacja, w której osoba musiała interweniować, aby przejąć kontrolę nad
samochodem - co powinno było mieć miejsce w przypadku Elaine Herzberg. Wycofanie się
niekoniecznie musi oznaczać, że dana osoba musiała interweniować, aby uniknąć wypadku - a tym
bardziej śmierci - niemniej jednak dane te wskazują, jak dobrze działa technologia. Im mniej wyłączeń
na przejechaną milę autonomiczną, tym lepiej. W 2017 roku dwadzieścia firm złożyło raporty o
wycofaniu się ze stanu Kalifornia. Wyraźnym liderem pod względem liczby przejechanych mil i
najmniejszej liczby wyłączeń na 1000 mil była firma Waymo, która zgłaszała wycofywanie się średnio
co około 5000 mil; Najgorsze wyniki osiągnął gigant samochodowy Mercedes, który zgłosił nie mniej
niż 774 wyłączenia na 1000 mil. Waymo to firma Google zajmująca się samochodami bez kierowców.
Pierwotnie był to wewnętrzny projekt Google, prowadzony przez Sebastiana Thruna, zwycięzcę DARPA

Grand Challenge z 2005 r., i stał się częścią spółki zależnej Google w 2016 r. W 2018 r. Waymo
poinformował, że przebył 11 000 mil między przerwami. Co więc mówią nam te dane? A w
szczególności, jak szybko samochody autonomiczne staną się codziennością? Cóż, pierwszy wniosek,
jaki możemy wyciągnąć ze stosunkowo słabych wyników gigantów motoryzacyjnych, takich jak BMW,
Mercedes i Volkswagen, jest taki, że historyczne osiągnięcia w branży motoryzacyjnej nie są kluczowym
warunkiem sukcesu w technologii samochodów bez kierowcy. Po zastanowieniu nie powinno to dziwić:
kluczem do samochodów autonomicznych nie jest silnik spalinowy, ale oprogramowanie AI. Nic więc
dziwnego, że amerykański gigant motoryzacyjny General Motors przejął w 2016 roku firmę Cruise
Automation, zajmującą się samochodami bez kierowcy, za nieujawnioną (ale oczywiście bardzo dużą)
kwotę, podczas gdy Ford zainwestował 1 miliard dolarów w samojezdną firmę Argo AI. Obie firmy
ogłosiły bardzo ambitne twierdzenia dotyczące wprowadzenia komercyjnych samochodów
autonomicznych: Ford przewidywał, że do 2021 r. będą miały „w pełni autonomiczny pojazd
eksploatowany komercyjnie”. Oczywiście nie znamy dokładnych kryteriów, na podstawie których firmy
decydują, kiedy następuje odłączenie. Może się zdarzyć, że na przykład Mercedes jest zbyt ostrożny.
Wydaje się jednak, że trudno uniknąć wniosku, że Waymo znacznie wyprzedza innych. Interesujące jest
porównanie raportów o wycofaniu się ze stanu Kalifornia z tym, co wiemy o wynikach człowiekakierowcy. Wydaje się, że nie ma żadnych ostatecznych danych statystycznych na temat tego
ostatniego, ale wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych ludzie pokonują średnio setki tysięcy mil
między poważnymi incydentami - być może nawet milion. Sugeruje to, że nawet lider rynku, Waymo,
musiałby ulepszyć swoją technologię nawet o dwa rzędy wielkości, zanim osiągną poziom
bezpieczeństwa na drodze porównywalny z poziomem bezpieczeństwa kierowców. Oczywiście nie
wszystkie przypadki wycofania się z działalności zgłoszone przez Waymo doprowadziłyby do
wypadków, więc porównanie nie jest naukowe, ale przynajmniej daje jakąś wskazówkę co do skali
wyzwań, przed jakimi wciąż stoją firmy motoryzacyjne. Mówiąc anegdotycznie do inżynierów
pracujących z samochodami autonomicznymi, wydaje się, że kluczową trudnością dla technologii jest
radzenie sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami. Możemy szkolić samochody, aby poradzić sobie z
większością ewentualności - ale co się dzieje, gdy samochód napotyka sytuację, która nie przypomina
niczego, co spotkało go na treningu? Podczas gdy większość scenariuszy jazdy jest rutynowych i
oczekiwanych, istnieje długi ogon całkowicie nieprzewidywalnych sytuacji, które mogą wystąpić. W
takiej sytuacji ludzki kierowca miałby własne doświadczenie świata, na którym mógłby się oprzeć.
Mogą pomyśleć, jak sobie z tym poradzić, a jeśli nie mają czasu na myślenie, mogą odwołać się do
swoich instynktów. Samochody bez kierowcy nie mają tego luksusu - i nie będzie, nie w dającej się
przewidzieć przyszłości.
Innym poważnym wyzwaniem jest to, jak przejść od obecnego stanu rzeczy na naszych drogach
(wszystkie pojazdy na drogach są prowadzone przez ludzi) poprzez scenariusz mieszany (niektóre
samochody z napędem ludzkim, niektóre bez kierowcy) do przyszłości całkowicie bez kierowcy. Z jednej
strony pojazdy autonomiczne po prostu nie zachowują się jak ludzie podczas jazdy, a to dezorientuje i
denerwuje ludzkich kierowców, z którymi dzielą drogi. Z drugiej strony, ludzcy kierowcy są
nieprzewidywalni i niekoniecznie przestrzegają zasad drogi co do litery, co utrudnia oprogramowaniu
sztucznej inteligencji zrozumienie ich zachowania i bezpieczną interakcję z nimi. Biorąc pod uwagę
moją optymistyczną ocenę postępu w technologii samochodów autonomicznych, może to zabrzmieć
zaskakująco pesymistycznie. Pozwólcie więc, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wyjaśnić, jak
moim zdaniem wydarzenia mogą się rozwinąć w nadchodzących dziesięcioleciach. Po pierwsze,
uważam, że technologia samochodów autonomicznych w jakiejś formie będzie wkrótce w codziennym
użyciu - prawdopodobnie w ciągu następnej dekady. Nie oznacza to jednak, że autonomia na poziomie
5 jest nieuchronna. Zamiast tego myślę, że zaczniemy widzieć, jak technologia będzie wdrażana w
określonych „bezpiecznych” obszarach niszowych i że stopniowo zacznie ona przedostawać się na

szerszy świat. Więc, jak sądzę, w jakich niszach zobaczymy technologię w powszechnym użyciu?
Jednym z przykładów jest górnictwo. Być może w gigantycznych kopalniach odkrywkowych w Australii
Zachodniej lub w Albercie w Kanadzie: jest tam stosunkowo mało ludzi - znacznie mniej pieszych i
rowerzystów zachowujących się nieregularnie. W rzeczywistości przemysł wydobywczy już teraz na
dużą skalę wykorzystuje technologię pojazdów autonomicznych. Na przykład brytyjsko-australijska
grupa wydobywcza Rio Tinto stwierdziła w 2018 r., że ponad miliard ton rudy i minerałów zostało
przetransportowanych przez ich flotę gigantycznych autonomicznych ciężarówek w regionie Pilbara w
Zachodniej Australii9, chociaż z publicznie dostępnych informacji, wygląda na to, że ciężarówki są dość
daleko od autonomii poziomu 5 - bardziej „zautomatyzowane” niż „autonomiczne”. Niemniej jednak
wydaje się, że jest to dobry przykład wykorzystania pojazdów bez kierowcy z wielkim skutkiem w
ograniczonym środowisku. W podobny sposób fabryki, porty i instalacje wojskowe wydają się dobrze
przystosowane do pojazdów bez kierowców. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku lat w
tych obszarach będziemy świadkami rozpowszechnienia się technologii bezzałogowej na dużą skalę. W
przypadku technologii bez sterowników w codziennym użytkowaniu, wykraczających poza te niszowe
zastosowania, istnieje kilka możliwych scenariuszy, z których niektóre lub wszystkie mogą nadejść.
Wydaje się całkiem prawdopodobne, że zobaczymy wolnoobrotowe „taksówki” w dobrze
odwzorowanych, ograniczonych środowiskach miejskich lub na określonych trasach. W rzeczywistości
kilka firm testuje podobne usługi, aczkolwiek w bardzo ograniczonym zakresie (i na razie z ludzkimi
„kierowcami bezpieczeństwa” obecnymi w samochodach w celu radzenia sobie w sytuacjach
awaryjnych). Ograniczanie takich pojazdów do niskich prędkości jest trudne ale może być postrzegane
jako problem w miastach takich jak Londyn, gdzie ruch uliczny i tak porusza się bardzo wolno. Inną
możliwością są specjalne pasy dla samochodów bez kierowców w miastach i na głównych
autostradach. Większość miast ma już pasy dla autobusów i ścieżki rowerowe, dlaczego więc nie pasy
dla samochodów bez kierowców? Takie pasy mogą być wzmocnione przez czujniki i inne technologie
wspomagające pojazdy autonomiczne. Obecność takich pasów byłaby również wyraźnym sygnałem dla
kierowców dzielących drogi z pojazdami autonomicznymi: uwaga kierowców robotów! Jeśli chodzi o
kwestię autonomii na poziomie 5, obawiam się, że nadal jesteśmy daleko. Ale to jest nieuniknione.
Domyślam się, że przynajmniej tak będzie dwadzieścia lat od momentu napisania tego, zanim pojazdy
autonomiczne poziomu 5 stały się powszechnie dostępne. Jestem jednak przekonany, że moje wnuki
będą zachwycone pomysłem, że ich dziadek sam prowadził samochód z mieszaniną przerażenia i
rozbawienia.

Jak wyobrażamy sobie, że coś może się nie udać
SZYBKI POSTĘP, jakiego byliśmy świadkami w dziedzinie sztucznej inteligencji od przełomu wieków,
przyniósł wiele doniesień prasowych. Część tego zakresu jest wyważona i rozsądna; większość z nich
jest, szczerze mówiąc, raczej głupia. Niektóre z nich mają charakter informacyjny i konstruktywny;
większość z nich to nic innego jak wywołanie paniki. Na przykład w lipcu 2017 r. szeroko donoszono, że
Facebook zamknął dwa systemy sztucznej inteligencji po tym, jak zaczęli rozmawiać we własnym
wymyślonym języku (który był najwyraźniej niezrozumiały dla ich projektantów). W tamtym czasie
Facebook zamknął systemy, ponieważ obawiali się, że tracą kontrolę. W rzeczywistości eksperyment
na Facebooku był całkowicie rutynowy i całkowicie nieszkodliwy. Był to rodzaj eksperymentu, który
student mógł podjąć jako projekt. Nie było więcej możliwości, że systemy Facebooka działają w amoku,
niż twój toster, który przekształci się w zabójczego robota. To było, po prostu niemożliwe. Chociaż z
jednej strony relacja z incydentu na Facebooku wydała mi się dość komiczna, to również mnie głęboko
sfrustrowało. Problem polega na tym, że tego rodzaju raportowanie idzie w parze z narracją
Terminatora dotyczącą sztucznej inteligencji: że tworzymy coś, czego nie będziemy w stanie
kontrolować--, która może stanowić egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości (niemal można usłyszeć
głos Arnolda Schwarzeneggera w jego klasycznej roli). Ta narracja nadal dominuje w debacie o
przyszłości sztucznej inteligencji, która jest obecnie rutynowo omawiana w tonach zarezerwowanych
wcześniej dla broni jądrowej. Elon Musk, przedsiębiorca-miliarder i współzałożyciel PayPal i Tesli, był
wystarczająco zaniepokojony tym pomysłem, że wygłosił serię publicznych oświadczeń, w których
wyraził swoje obawy i przekazał 10 milionów dolarów na finansowanie badań w celu wsparcia
odpowiedzialnej sztucznej inteligencji; W 2014 roku Stephen Hawking, wówczas najsłynniejszy
naukowiec świata, publicznie stwierdził, że obawia się, że sztuczna inteligencja stanowi egzystencjalne
zagrożenie dla ludzkości. Narracja Terminatora jest szkodliwa z kilku powodów. Po pierwsze, sprawia,
że martwimy się o rzeczy, którymi prawdopodobnie nie musimy się martwić. Ale po drugie, odwraca
uwagę od kwestii poruszanych przez sztuczną inteligencję, którymi powinniśmy się martwić. Mogą one
nie trafiać na dobre nagłówki gazet, takie jak Terminator, ale prawdopodobnie są to kwestie, którymi
powinniśmy się teraz martwić. Dlatego w tym rozdziale chcę odnieść się do głównych obaw związanych
ze sztuczną inteligencją: możliwości wystąpienia scenariuszy Terminatora i tego, jak sztuczna
inteligencja może się nie udać. Zacznę w następnej sekcji od bezpośredniego zmierzenia się z tą
narracją. Omówimy, jak to się może stać i jakie jest prawdopodobieństwo. Prowadzi to nas do dyskusji
na temat etycznej sztucznej inteligencji - możliwości działania systemów sztucznej inteligencji jako
agentów moralnych oraz różnych zaproponowanych ram etycznej sztucznej inteligencji. Na
zakończenie zwrócę uwagę na jedną szczególną cechę systemów sztucznej inteligencji, w których są
one podatne na awarie, choć nie na bardzo przerażającym poziomie: jeśli chcemy, aby system sztucznej
inteligencji działał w naszym imieniu, musimy mu przekazać, co chcemy. Ale okazuje się, że jest to
trudne do zrobienia, a jeśli nie będziemy uważać, komunikując nasze pragnienia, możemy otrzymać to,
o co prosiliśmy, ale nie to, czego naprawdę chcieliśmy.
ZAKOŃCZENIE TERMINATORA
We współczesnej sztucznej inteligencji narracja Terminatora jest najczęściej kojarzona z ideą zwaną
osobliwością, która została wprowadzona przez amerykańskiego futurologa Raya Kurzweila w jego
książce z 2005 roku The Singularity Is Near: Kluczową ideą leżącą u podstaw zbliżającej się Osobliwości
jest to, że tempo zmian naszej technologii stworzonej przez człowieka przyspiesza, a jej moce
rozszerzają się w tempie wykładniczym.… w ciągu kilku dziesięcioleci technologie informacyjne obejmą
całą ludzką wiedzę i biegłość, ostatecznie włączając w to zdolności rozpoznawania wzorców,
umiejętności rozwiązywania problemów oraz inteligencję emocjonalną i moralną samego ludzkiego
mózgu. Chociaż wizja osobliwości Kurzweila jest dość szeroka, termin ten utożsamiono z jedną

konkretną ideą: osobliwość jest hipotetycznym punktem, w którym inteligencja komputerowa (w
ogólnym sensie) przewyższa inteligencję ludzką. Sugeruje się, że w tym momencie komputery mogłyby
zacząć wykorzystywać swoją własną inteligencję do doskonalenia się, a proces ten zacznie się wtedy
sam odżywiać. Następnie te ulepszone maszyny wykorzystają swoją ulepszoną inteligencję do dalszego
doskonalenia się i tak dalej. Od tego momentu, jak głosi argumentacja, nie będzie możliwe, aby zwykła
ludzka inteligencja odzyskała kontrolę.
To bardzo przekonujący pomysł i głęboko niepokojący. Ale zatrzymajmy się na chwilę, aby zbadać
logikę stojącą za osobliwością. Krótko mówiąc, główny argument Kurzweila opiera się na idei, że sprzęt
komputerowy (procesory i pamięć) rozwija się w takim tempie, że zdolność przetwarzania informacji
komputerów wkrótce przekroczy zdolność ludzkiego mózgu. Jego argument wywodzi się z dobrze
znanego powiedzenia w informatyce zwanego prawem Moore'a, nazwanego na cześć Gordona
Moore'a, współzałożyciela Intela, który sformułował je w połowie lat 60-tych XX wieku. Prawo Moore'a
stanowi, że liczba tranzystorów, które mogą zmieścić się w ustalonym obszarze półprzewodnika,
podwaja się mniej więcej co osiemnaście miesięcy. Praktyczny skutek prawa Moore'a jest taki, że
mówiąc prościej, można oczekiwać, że procesory komputerowe będą mniej więcej podwajać moc co
osiemnaście miesięcy. Prawo Moore'a ma kilka ważnych konsekwencji, między innymi można
oczekiwać, że moc obliczeniowa komputera będzie stawać się coraz tańsza w tym samym tempie, a
same procesory będą się stopniowo zmniejszać. Prawo Moore'a okazało się bardzo wiarygodne przez
prawie pięćdziesiąt lat, chociaż niektóre obecne technologie procesorowe zaczęły przekraczać fizyczne
granice swoich możliwości około 2010 roku. Teraz argument Kurzweila w sposób pośredni łączy
nieuchronność osobliwości z dostępnością surowej mocy komputera, na którą wskazuje prawo
Moore'a. Ale ten związek jest wątpliwy. Zanurz się na chwilę eksperymentem myślowym. Wyobraź
sobie, że moglibyśmy załadować twój mózg do komputera (jesteśmy tutaj oczywiście w sferze czystej
fantazji) i przypuśćmy, że komputer, do którego ściągamy twój mózg, jest najszybszym i
najpotężniejszym komputerem wszechczasów. Mając do dyspozycji całą tę niesamowitą moc
obliczeniową, czy byłbyś superinteligentny? Na pewno byłbyś w stanie „myśleć szybko” - ale czy to
czyni cię bardziej inteligentnym? Wydaje mi się, że w jakimś trywialnym sensie tak, ale nie w sensie
inteligencji i osobliwości3. Innymi słowy, surowa moc obliczeniowa komputera nie doprowadzi
nieuchronnie do osobliwości. Prawdopodobnie jest to wymóg konieczny (nie osiągniemy inteligencji
na poziomie ludzkim bez komputerów o dużej mocy), ale nie jest to wymaganie wystarczające (samo
posiadanie komputerów o dużej mocy nie zapewni nam inteligencji na poziomie ludzkim). Innymi
słowy, oprogramowanie AI (na przykład programy do uczenia maszynowego) poprawia się w znacznie,
znacznie wolniejszym tempie niż sprzęt. Istnieją inne powody, by wątpić, czy osobliwość jest w
perspektywie. Po pierwsze, nawet jeśli systemy sztucznej inteligencji stały się tak inteligentne jak
ludzie, to prawda nie oznacza, że byłyby w stanie poprawić się w stopniu przekraczającym nasze
możliwości zrozumienia. W ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat poczyniliśmy jedynie raczej powolne
postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji - jakie są dowody na to, że ogólna sztuczna inteligencja na
poziomie ludzkim będzie w stanie przyspieszyć postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji? Podobny
argument dotyczy idei współpracy systemów AI w celu osiągnięcia inteligencji wykraczającej poza
naszą zdolność jej zrozumienia lub kontrolowania (porównaj incydent na Facebooku, o którym
wspomniałem na początku). Ale ja też nie uważam tego argumentu za przekonujący. Załóżmy, że masz
razem tysiąc klonów Einsteina. Czy ich zbiorowa inteligencja byłaby tysiąc razy większa niż Einsteina?
Właściwie podejrzewam ,że ich zbiorowa inteligencja byłaby znacznie mniejsza. I znowu, chociaż nasz
tysiąc Einsteinów byłby w stanie wspólnie robić pewne rzeczy szybciej niż jeden Einstein, to nie to
samo, co bycie mądrzejszym. Z tych i innych powodów wielu badaczy sztucznej inteligencji jest
sceptycznie nastawionych do osobliwości, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie
znamy żadnej ścieżki, która zaprowadzi nas z miejsca, w którym jesteśmy teraz, jeśli chodzi o

technologie komputerowe i sztuczną inteligencję, do osobliwości. Jednak niektórzy poważni
komentatorzy nadal są zaniepokojeni i twierdzą, że te argumenty są samozadowoleniem. Wskazują na
doświadczenia związane z energetyką jądrową. Na początku lat trzydziestych naukowcy wiedzieli, że w
jądrach atomów znajduje się ogromna ilość energii, ale nie mieli pojęcia, jak ją uwolnić, a nawet czy
jest to możliwe. Niektórzy naukowcy mieli skrajnie lekceważący pomysł, że energia jądrowa może
zostać wykorzystana: Lord Rutherford, jeden z najsłynniejszych naukowców tego wieku, powiedział, że
wyobrażenie sobie, że będziemy w stanie podłączyć się do tego źródła energii, jest „jak bimber”. Jednak
dzień po tym, jak Rutherford odrzucił możliwość wykorzystania energii jądrowej, fizyk Leo Szilard
przechodził przez ulicę w Londynie, rozważając oświadczenie Rutherforda, kiedy nagle przyszedł mu
do głowy pomysł nuklearnej reakcji łańcuchowej. Nieco ponad dekadę później dwa japońskie miasta
zostały zniszczone przez bomby zasilane w ten sposób w jaki Szilard wyobraził sobie w ułamku sekundy.
Czy w AI mógł być moment Leo Szilarda - nagły wgląd, który szybko doprowadziłby nas do osobliwości?
Oczywiście nie możemy tego wykluczyć, ale jest to wysoce nieprawdopodobne. Łańcuchowa reakcja
jądrowa jest w rzeczywistości bardzo prostym mechanizmem - może to zrozumieć licealista.
Całe doświadczenie badań nad sztuczną inteligencją w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat mówi nam,
że sztuczna inteligencja na poziomie ludzkim nie jest. Ale co z odległą przyszłością - sto czy tysiąc lat do
przodu? Tutaj muszę przyznać, że sprawy są znacznie mniej jasne. Nierozsądne byłoby przewidywanie,
do czego będzie zdolna technologia komputerowa za sto, a tym bardziej za mniej niż tysiąc lat. Ale
wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne, że jeśli pojawi się osobliwość, zaskoczy nas, jak w narracji
Terminatora. Aby użyć analogii Rodneya Brooksa, pomyśl o inteligencji na poziomie ludzkim jako
Boeing 747. Czy jest prawdopodobne, że wynaleźlibyśmy Boeinga 747 przez przypadek? Albo że
opracujemy Boeinga 747, nie spodziewając się tego? Odpowiedzią jest to, że chociaż mogłoby to być
mało prawdopodobne, konsekwencje dla nas wszystkich, gdyby do tego doszło, byłyby tak
dramatyczne, że usprawiedliwia to myślenie i planowanie z wyprzedzeniem w odniesieniu do
osobliwości już teraz.
MUSIMY ROZMAWIAĆ O ASIMOWIE
Ilekroć omawiam narrację Terminatora ze świecką publicznością, ktoś sugeruje, że potrzebujemy
czegoś w rodzaju Trzech Praw Robotyki, sformułowanych przez znanego autora science fiction Isaaca
Asimova. Trzy prawa zostały wymyślone przez Asimova w serii opowieści o robotach wyposażonych w
wersję silnej sztucznej inteligencji za pośrednictwem tego, co nazwał mózgami pozytonowymi. Asimov
po raz pierwszy sformułował prawa w 1939 roku, a przez następne cztery dekady dostarczyli mu
genialnego urządzenia fabularnego dla tego, co ostatecznie miało stać się słynną serią opowiadań i
rozczarowujący hollywoodzki film. „Nauka” sztucznej inteligencji w opowieściach Asimova pozytronowe mózgi - jest bez znaczenia, chociaż oczywiście historie są z tego powodu zabawne. Dla
naszych celów interesujące są same prawa:
1. Robot nie może zranić człowieka lub poprzez bezczynność pozwolić człowiekowi wyrządzić mu
krzywdę.
2. Robot musi wykonywać rozkazy wydawane przez ludzi, z wyjątkiem przypadków, w których byłoby
to sprzeczne z pierwszym prawem.
3. Robot musi chronić swoje istnienie, o ile nie jest to sprzeczne z pierwszym lub drugim prawem.
Prawa są pięknie sformułowane i na pierwszy rzut oka wydają się genialnie solidne. Czy moglibyśmy
zaprojektować systemy AI z wbudowanymi tymi prawami? Cóż, pierwszą rzeczą, którą należy
powiedzieć o prawach Asimova, jest to, że chociaż są one genialne, wiele historii Asimova opierało się
na sytuacjach, w których prawa okazały się wadliwe lub doprowadziły do sprzeczności. Na przykład w

opowiadaniu „Runaround” robot zwany SPD-13 wydaje się być przeznaczony do nieskończonego
okrążania kałuży stopionego selenu z powodu konfliktu między potrzebą wykonania rozkazu (Drugie
prawo) a potrzebą obrony ( Trzecie prawo) - krąży po orbicie w ustalonej odległości, ponieważ jeśli się
zbliża, pojawia się potrzeba ochrony, a jeśli oddala się dalej, potrzeba posłuszeństwa kopniakom. Jest
wiele innych przykładów w jego historiach (a jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam do ich
przeczytania). Zatem same prawa, choć są genialne, z pewnością nie są w żaden sposób szczelne. Ale
większy problem z prawami Asimova polega na tym, że wdrożenie ich w systemie sztucznej inteligencji
po prostu jest niewykonalne. Pomyśl, na przykład, co oznaczałoby wdrożenie pierwszego prawa. Za
każdym razem, gdy system sztucznej inteligencji rozważał działanie, musiałby to zrobić i zastanowić się,
jakie skutki może mieć to działanie, przypuszczalnie na wszystkich ludziach (czy może tylko niektórzy
mają znaczenie?), a także w przyszłości (czy też zależy ci tylko na tu i teraz?). To nie jest wykonalne.
Klauzula „lub przez bezczynność” jest równie problematyczna - czy system powinien stale rozważać
wszystkie możliwe działania w odniesieniu do każdej osoby, aby zobaczyć, czy odpowiednie działanie
zapobiega krzywdzie? Ponownie, to po prostu nie zadziała. Nawet uchwycenie pojęcia „krzywdy” jest
trudne. Pomyśl: lecąc samolotem z Londynu do Los Angeles, zużywasz duże ilości zasobów naturalnych
i generujesz po drodze dużo zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. To prawie na pewno komuś szkodzi,
ale w taki sposób, że nie można tego dokładnie określić ilościowo. Myślę, że robot, który dosłownie
przestrzegał praw Asimova, nie dałby się przekonać do samolotu ani do pojazdu. Właściwie wątpię, by
był w stanie zrobić bardzo dużo - prawdopodobnie skuliłby się gdzieś w kącie, chowając się przed
światem, sparaliżowany niezdecydowaniem. Więc jeśli prawa Asimova - i inne dobrze przemyślane
systemy zasad etycznych dla sztucznej inteligencji - niekoniecznie nam pomagają, jak powinniśmy
myśleć o akceptowalnym zachowaniu systemów sztucznej inteligencji?
MUSIMY PRZESTAĆ MÓWIĆ O PROBLEMIE WÓZKA
Prawa Asimova można postrzegać jako pierwszą i najbardziej znaną próbę sformułowania nadrzędnych
ram rządzących procesem decyzyjnym w systemach sztucznej inteligencji. Chociaż nie było to
pomyślane jako poważne ramy etyczne dla sztucznej inteligencji, możemy postrzegać je jako przodka
całego szeregu takich ram, które pojawiły się wraz z niedawnym rozwojem sztucznej inteligencji i były
przedmiotem poważnych badań. W pozostałej części przyjrzymy się tej pracy i omówimy, czy zmierza
we właściwym kierunku. Naszą ankietę rozpoczniemy od jednego konkretnego scenariusza, który
przyciągnął więcej uwagi społeczności etycznej sztucznej inteligencji niż być może jakikolwiek inny.
Problem wózka to eksperyment myślowy w filozofii etyki, pierwotnie wprowadzony przez brytyjskiego
filozofa Philippa Foota pod koniec lat sześćdziesiątych. Jej celem, wprowadzając problem wózka, było
rozwikłanie niektórych wysoce emocjonalnych kwestii związanych z moralnością aborcji. Tam Istnieje
wiele wersji problemu z wózkiem Foot, ale najczęstsza wersja wygląda mniej więcej tak (patrz rysunek):

Wózek (tj. tramwaj) wymknął się spod kontroli i jedzie z dużą prędkością w kierunku pięciu osób, które
nie są w stanie się poruszać . Przy torze jest dźwignia; jeśli pociągniesz za dźwignię, wózek zostanie
skierowany w dół alternatywnego toru, na którym jest tylko jedna osoba (która również nie może się

poruszać). Jeśli pociągniesz za dźwignię, ta osoba zostanie zabita, ale pozostałych pięciu zostanie
uratowanych. Należy pociągnąć za dźwignię, czy nie?
Problem z wózkami zyskał ostatnio na znaczeniu z powodu nieuchronnego pojawienia się samochodów
bez kierowcy. Eksperci szybko zauważyli, że samochody bez kierowcy mogą znaleźć się w sytuacji takiej
jak problem z wózkiem, a oprogramowanie AI zostanie wówczas wezwane do dokonania niemożliwego
wyboru. „Samojezdne samochody już decydują, kogo zabić” zamieścił jeden z nagłówków w Internecie
w 2016 r. W Internecie wybuchła fala udręczonej debaty, a kilku moich znajomych filozofów było
zaskoczonych i zaszczyconych, gdy odkryli, że nagle pojawiła się uważna publiczność na ich opinie na
temat co do tej pory było raczej niejasnym problemem w filozofii etyki. Pomimo pozornej prostoty
problem wózka rodzi zaskakująco złożone kwestie. Moja intuicyjna odpowiedź na problem jest taka,
że wszystkie inne rzeczy są równe, pociągnąłbym za dźwignię, ponieważ lepiej byłoby, gdyby umarła
tylko jedna osoba, a nie pięć. Filozofowie nazywają ten rodzaj rozumowania konsekwencjalistycznym
(ponieważ ocenia moralność działań na podstawie ich konsekwencji). Najbardziej znaną teorią
konsekwencjalizmu jest utylitaryzm. Ma swoje korzenie w pracach XVIII-wiecznego brytyjskiego
filozofa Jeremy'ego Benthama i jego ucznia Johna Stuarta Milla. Sformułowali ideę zwaną największą
zasadą szczęścia, która mówiąc w przybliżeniu mówi, że należy wybrać dowolne działanie
maksymalizujące „zagregowane szczęście świata”. Chociaż ogólna zasada wydaje się atrakcyjna,
sprecyzowanie idei „zagregowanego szczęścia świata” nie jest łatwe. Załóżmy na przykład, że pięć osób
w problemie wózka to zło masowi mordercy, podczas gdy druga osoba to niewinne małe dziecko. Czy
życie pięciu złych masowych morderców przeważa nad życiem niewinnego małego dziecka? Jeśli nie
pięciu, przypuśćmy, że było dziesięciu masowych morderców - czy to wystarczy, abyś zdecydował się
pociągnąć za dźwignię i uratować zabójców kosztem życia dziecka? Alternatywny punkt widzenia jest
taki, że działanie jest dopuszczalne, jeśli jest zgodne z jakąś ogólną „dobrą” zasadą, a typowym
przykładem jest to, że odbieranie życia jest złe. Jeśli trzymasz się zasady, że odbieranie życia jest złe, to
jakiekolwiek działanie powodujące śmierć byłoby niedopuszczalne. Ktoś, kto zaakceptowałby taką
zasadę, nie podjąłby działań w odpowiedzi na problem z wózkiem, ponieważ jego działanie
spowodowałoby czyjąś śmierć - nawet jeśli brak działania prowadzi do pięciu innych zgonów. Trzeci
punkt widzenia opiera się na idei etyki cnoty. Z tego punktu widzenia możemy zidentyfikować „osobę
cnotliwą”, która uosabia cnoty, do których dążymy jako decydent, a następnie powiedzieć, że właściwy
wybór to wybór, jakiego dokonałaby tego rodzaju osoba w takim otoczeniu. Oczywiście w sztucznej
inteligencji decydentem byłby agent - samochód bez kierowcy, który musi wybierać między jazdą na
wprost i zabiciem pięciu osób lub skręceniem i zabiciem jednego. Więc co by zrobił i co powinien zrobić
agent AI w obliczu problemu z wózkiem czy coś w tym stylu? Cóż, po pierwsze, powinniśmy zadać sobie
pytanie, czy rozsądne jest oczekiwanie od systemu sztucznej inteligencji więcej niż oczekiwalibyśmy od
osoby w takiej sytuacji. Jeśli najwięksi myśliciele filozoficzni na świecie nie mogą ostatecznie rozwiązać
problemu wózka, to czy rozsądnie jest oczekiwać, że zrobi to system sztucznej inteligencji? Po drugie,
powinienem zaznaczyć, że jeżdżę samochodami od dziesięcioleci i przez cały ten czas nigdy nie miałem
problemu z wózkiem. Nie ma też nikogo, kogo znam. Co więcej, to, co wiem o etyce i etyce problemu
z wózkiem, jest mniej więcej tym, co przeczytałeś wcześniej: nie musiałem zdawać egzaminu z etyki,
aby uzyskać prawo jazdy. Jak dotąd nie stanowiło to dla mnie problemu. Prowadzenie samochodu nie
wymaga głębokiego rozumowania etycznego, dlatego wymaganie, aby samochody bez kierowcy mogły
rozwiązać problem z wózkiem, zanim wyjeżdżamy na drogi, wydaje mi się więc trochę absurdalne. Po
trzecie, prawda jest taka, że bez względu na to, jak oczywiste mogą się wydawać odpowiedzi na
problemy etyczne, inni ludzie będą mieli inne odpowiedzi, które wydają się im równie oczywiste. Choć
niewątpliwie jest to intrygujące i pomysłowe, problem z wózkiem nie ma, jak sądzę, zbytniej wartości,
aby powiedzieć nam o oprogramowaniu AI do samochodów bez kierowcy. Nie wierzę, że samochody
bez kierowców, które prawdopodobnie napotkamy w nadchodzących dziesięcioleciach, będą miały

tego rodzaju etyczne rozumowanie. Co więc zrobiłby w praktyce prawdziwy samochód bez kierowcy w
sytuacji takiej jak problem z wózkiem? Najbardziej prawdopodobnym skutkiem byłoby to, że samochód
po prostu zatrzasnąłby hamulce. I być może w praktyce to chyba wszystko, co udałoby się nam zrobić
w tej samej sytuacji.
WZROST ETYCZNEJ SI
Oczywiście istnieją znacznie szersze kwestie związane ze sztuczną inteligencją i etyką, które być może
mają bardziej bezpośrednie znaczenie i znaczenie niż prawdopodobnie raczej sztuczny problem z
wózkiem. Wydaje się, że każda firma technologiczna chce pokazać, że jej sztuczna inteligencja jest
bardziej etyczna niż wszyscy inni - zaledwie tydzień mija bez komunikatu prasowego ogłaszającego
nową inicjatywę etycznej sztucznej inteligencji. Warto się trochę nad tym zastanowić i rolę, jaką
prawdopodobnie odegrają w rozwoju sztucznej inteligencji w nadchodzących latach. Jedną z
pierwszych i najbardziej wpływowych ram etycznej sztucznej inteligencji były zasady Asilomar, które
zostały sformułowane przez grupę naukowców i komentatorów sztucznej inteligencji, którzy spotkali
się w kalifornijskim kurorcie o tej samej nazwie w 2015 i 2017 roku. Zasady, do których przestrzegania
zostali poproszeni naukowcy i programiści sztucznej inteligencji z całego świata. Większość zasad
Asilomara jest dość niekwestionowanych: po pierwsze, celem badań nad sztuczną inteligencją powinno
być stworzenie korzystnej inteligencji; po szóste, systemy SI powinny być bezpieczne; po drugie, ludzie
powinni mieć prawo dostępu, zarządzania i kontroli danych, które ich dotyczą. Jednak niektóre z zasad
wydają się raczej aspiracyjne: na przykład piętnasta wymaga, aby „dobrobyt gospodarczy stworzony
przez sztuczną inteligencję był szeroko udostępniany, z korzyścią dla całej ludzkości”. Osobiście nie
mam trudności z przypisaniem tej zasady, ale obawiam się, że myślę, że naiwnością jest wyobrażanie
sobie, że wielki biznes zrobi coś więcej niż tylko deklaracje. Duże firmy inwestują w sztuczną
inteligencję, ponieważ mają nadzieję, że da im to przewagę konkurencyjną, która przyniesie korzyści
ich udziałowcom, a nie dlatego, że chcą przynosić korzyści ludzkości. Pięć ostatnich zasad dotyczy
długoterminowej przyszłości sztucznej inteligencji:
* Przestroga dotycząca możliwości: nie mając konsensusu, powinniśmy unikać mocnych założeń
dotyczących górnych limitów przyszłych możliwości sztucznej inteligencji.
* Znaczenie: Zaawansowana sztuczna inteligencja może oznaczać głęboką zmianę w historii życia na
Ziemi i powinna być planowana i zarządzana z odpowiednią opieką i zasobami.
* Zagrożenia: Ryzyka stwarzane przez systemy SI, w szczególności ryzyka katastroficzne lub
egzystencjalne, muszą być przedmiotem planowania i działań łagodzących współmiernie do ich
spodziewanego wpływu.
* Rekurencyjne samodoskonalenie: systemy SI zaprojektowane do rekurencyjnej samodoskonalenia
(automatycznie poprawiają swoją inteligencję, a następnie wykorzystują ich ulepszoną inteligencję do
dalszego doskonalenia) lub samoreplikują się w sposób, który może prowadzić do szybkiego wzrostu
jakości lub ilości, rygorystycznym środkom bezpieczeństwa i kontroli.
* Wspólne dobro: superinteligencja powinna być rozwijana wyłącznie w służbie szeroko podzielanym
ideałom etycznym i dla dobra całej ludzkości, a nie jednego państwa lub organizacji.
Ponownie, nie mam żadnych trudności z przypisaniem tych zasad, ale jesteśmy tak daleko od tego, aby
scenariusze, o których tu mowa, nie stały się rzeczywistością, że włączenie ich prawie sprowadza się
do siania paniki. Być może te kwestie okażą się warte stracenia snu w pewnym momencie w przyszłości,
ale nadanie im teraz znaczenia daje mylący obraz tego, gdzie jest sztuczna inteligencja i, co bardziej
niepokojące, odwraca naszą uwagę od problemów, którymi powinniśmy się martwić, którymi

będziemy się zajmować. omówić w następnym rozdziale. Oczywiście, ponieważ przedstawione tutaj
scenariusze mogą być dalekie w przyszłości, rejestracja w nich nic nie kosztuje firm, a to zapewnia
dobrą reklamę. W 2018 roku Google wydało własne wytyczne dotyczące etycznej sztucznej inteligencji.
Nieco bardziej zwięzłe niż zasady Asilomar, obejmują one większość tego samego terytorium
(przynoszą korzyści, unikają uprzedzeń, są bezpieczne) i pomocne, Google dostarczyło również
konkretnych wskazówek dotyczących najlepszych praktyk w rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego. Kolejna struktura została zaproponowana przez Unię Europejską pod koniec 2018 r ., a
kolejną przez IEEE (kluczową organizację zawodową w dziedzinie informatyki i informatyki). ; wiele
dużych firm - nie tylko informatycznych - również wydało własne wytyczne dotyczące etycznej
sztucznej inteligencji. To oczywiście wspaniałe, że duże firmy deklarują swoje zaangażowanie w etyczną
sztuczną inteligencję. Trudność polega jednak na dokładnym zrozumieniu tego, do czego się
zobowiązali. Aspiracje na wysokim szczeblu, takie jak dzielenie się korzyściami ze sztucznej inteligencji,
są mile widziane, ale przełożenie tego na konkretne działania nie jest łatwe. Motto firmy używane przez
Google przez ponad dekadę brzmiało „Nie bądź zły”. Co to dokładnie oznacza dla pracowników Google?
Oni potrzebują o wiele bardziej szczegółowe wskazówki, jeśli mają uniemożliwić Google przejście na
Ciemną Stronę.
W różnych zaproponowanych ramach pewne tematy powracają i wokół nich panuje coraz większa
zgoda. Virginia Dignum z Uniwersytetu Umeå w Szwecji zajęła się tymi kwestiami i dzieli je na trzy
kluczowe pojęcia: odpowiedzialność, rozliczalność i przejrzystość. Rozliczalność w tym sensie oznacza,
że np. jeśli system AI podejmie decyzję, która w znaczący sposób na kogoś wpłynie, to ma on prawo do
wyjaśnienia tej decyzji. Ale to, co liczy się jako wyjaśnienie, to trudna kwestia, która będzie miała różne
odpowiedzi w różnych ustawieniach, a obecne systemy uczenia maszynowego nie są w stanie
dostarczyć wyjaśnień. Odpowiedzialność oznacza, że zawsze powinno być jasne, kto jest
odpowiedzialny za decyzję oraz, co najważniejsze, nie powinniśmy próbować twierdzić, że system
sztucznej inteligencji był „odpowiedzialny” za decyzję: stroną odpowiedzialną będą osoby lub
organizacje, które wdrożyły system. Wskazuje to na głębszy problem filozoficzny, dotyczący tylko
kwestii moralnej sprawczości. Podmiot moralny jest powszechnie rozumiany jako byt, który jest w
stanie odróżnić dobro od zła i zrozumieć konsekwencje swoich działań w odniesieniu do takich
rozróżnień. W powszechnej dyskusji często wyobraża się sobie, że systemy sztucznej inteligencji są lub
mogą być agentami moralnymi i mogą być pociągane do odpowiedzialności za swoje działania. Ogólny
pogląd społeczności sztucznej inteligencji jest taki, że tak nie jest: oprogramowanie nie może być
pociągnięte do odpowiedzialności. Odpowiedzialność musi raczej spoczywać na tych, którzy
opracowują i wdrażają technologię. Mówiąc bardziej ogólnie, odpowiedzialność w AI nie oznacza
budowania maszyn, które same są moralnie odpowiedzialne, ale raczej rozwijanie systemów AI w
odpowiedzialny sposób. Na przykład rozpowszechnianie agenta oprogramowania podobnego do Siri,
który wprowadzał użytkowników w błąd, aby uwierzyli, że wchodzą w interakcję z inną osobą, byłoby
nieodpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez jej twórców. Oprogramowanie nie
jest tutaj winne: ci, którzy je rozwijają i wdrażają. Odpowiedzialny projekt oznaczałby, że sztuczna
inteligencja zawsze dawałaby jasno do zrozumienia, że nie jest człowiekiem. Wreszcie, przejrzystość
oznacza, że dane o nas, z których korzysta system, powinny być dla nas dostępne, a algorytmy
stosowane w ich ramach również powinny być dla nas jasne.
UWAŻAJ O CO PROSISZ
Dyskusja na temat etycznej sztucznej inteligencji czasami sprawia, że zapominamy o jednej z bardziej
przyziemnych rzeczywistości dotyczących tego, jak coś może pójść nie tak: oprogramowanie sztucznej
inteligencji to, cóż, oprogramowanie i nie potrzebujemy żadnych wymyślnych nowych technologii, aby
oprogramowanie mogło się nie udać. Problem tworzenia oprogramowania wolnego od błędów jest

ogromnym obszarem badawczym w dziedzinie informatyki, a znajdowanie i eliminowanie błędów jest
jedną z głównych czynności związanych z tworzeniem oprogramowania. Ale sztuczna inteligencja
zapewnia nowe sposoby wprowadzania błędów. Jeden z najważniejszych z nich wynika z faktu, że jeśli
oprogramowanie AI ma działać w naszym imieniu, to musimy mu powiedzieć, co chcemy, aby robiło.
Często nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Problem polega na tym: chcemy przekazać nasze
pragnienia komputerowi, aby ten mógł realizować je w naszym imieniu, ale przekazywanie naszych
pragnień komputerowi jest głęboko problematycznym procesem z kilku powodów. Po pierwsze, sami
możemy nie wiedzieć, czego tak naprawdę chcemy - przynajmniej nie wprost - iw tym przypadku
artykułowanie naszych pragnień będzie niemożliwe. Często nasze pragnienia będą sprzeczne - w takim
przypadku, jak system sztucznej inteligencji ma je nadawać?
Co więcej, określenie naszych preferencji w toto może być niemożliwe, więc często najlepiej jest nam
dać migawkę naszych preferencji, pozostawiając luki w ogólnym obrazie. Jak zatem system sztucznej
inteligencji powinien wypełnić luki? Ale wreszcie, a być może najważniejsze, kiedy komunikujemy się z
ludźmi, zwykle zakładamy, że podzielamy wspólne wartości i normy. Nie podajemy ich wprost za
każdym razem, gdy wchodzimy w interakcję. Ale system sztucznej inteligencji nie wie o tych
wartościach i normach. Więc albo muszą być wyraźnie określone, albo musimy w jakiś sposób upewnić
się, że system sztucznej inteligencji ma je w tle. Jeśli ich tam nie ma, możemy nie dostać tego, czego
naprawdę chcieliśmy. W powyższym scenariuszu z pociągiem przekazałem swój cel, że pociągi mają
unikać zderzeń, ale zapomniałem przekazać, że nadal powinny się poruszać. Zapomniałem, że chociaż
człowiek prawie na pewno w sposób dorozumiany zrozumie, że taki był mój zamiar, system
komputerowy tego nie zrobi. Takie scenariusze spopularyzował filozof z Oxfordu Nick Bostrom w
swojej bestsellerowej książce Superintelligence z 2014 roku. Nazywa swoją perwersyjną instancję:
komputer robi to, o co prosiłeś, ale nie w sposób, w jaki się tego spodziewałeś. Godzinami zabawy
można wymyślać inne perwersyjne scenariusze instancji: prosisz robota, aby zapobiegał zgonom z
powodu raka, aby mordował wszystkich i tak dalej. Oczywiście jest to problem, który napotykamy
wielokrotnie w życiu codziennym: ilekroć ktoś opracuje system zachęt, które mają zachęcić do
określonego zachowania, ktoś inny znajdzie sposób na grę w ten system, zdobywając nagrody bez
zachowywania się zgodnie z zamierzeniami. Przypomina mi się (prawdopodobnie apokryficzna)
historia z czasów sowieckiej Rosji. Rząd rosyjski chciał zachęcić do produkcji sztućców i dlatego
zdecydował się nagradzać fabryki, które produkowały sztućce, w zależności od wagi produkowanych
przez nie sztućców. Co się stało? Fabryki sztućców szybko zaczęły produkować bardzo ciężkie sztućce…
Miłośnicy klasycznych filmów Disneya mogą dostrzec blisko powiązany typ problemu. Film Disneya
Fantasia z 1940 roku zawiera fragment, w którym naiwna młoda uczennica czarnoksiężnika (Myszka
Miki) jest zmęczona pracą związaną z wnoszeniem wody do domu ze studni. Aby uwolnić się od ciężaru,
ożywia miotłę, aby zrobić to za niego. Ale Mickey zasypia, a po przebudzeniu jego próby powstrzymania
miotły przynoszącej wodę, wiadro po wiadrze, skutkują coraz bardziej magicznymi miotłami
zalewającymi jego piwnicę. Rozwiązanie problemu wymaga interwencji jego pana, czarownika. Mickey
dostał to, o co prosił, ale nie to, czego chciał. Bostrom rozważał również te typy scenariuszy. Wyobraził
sobie system sztucznej inteligencji, który kontroluje produkcję spinaczy do papieru. System ma za
zadanie zmaksymalizować produkcję spinaczy do papieru, co zajmuje dosłownie, przekształcając
najpierw Ziemię, a następnie resztę wszechświata w spinacze. Ponownie, ostatecznie problem dotyczy
komunikacji: w tym przypadku, kiedy komunikujemy nasz cel, musimy mieć pewność, że zrozumiałe są
dopuszczalne granice. Wyzwaniem we wszystkich tych scenariuszach jest zrozumienie przez komputer,
czego naprawdę chcemy. Dziedzina uczenia się ze wzmocnieniem odwrotnym jest skierowana na ten
problem. Widzieliśmy regularne uczenie się o wzmocnieniu: agent działa w jakimś środowisku i
otrzymuje nagrodę; wyzwaniem w nauce jest znalezienie sposobu działania, który zmaksymalizuje
otrzymaną nagrodę. W uczeniu się z odwrotnym wzmocnieniem, zamiast tego widzimy „idealne”

zachowanie (co osoba by zrobiła); wyzwaniem jest zatem ustalenie, jakie są odpowiednie nagrody dla
oprogramowania AI. Krótko mówiąc, chodzi o spojrzenie na ludzkie zachowanie jako na nasz model
pożądanego zachowania.

Jak naprawdę może się nie udać
Chociaż JESTEM sceptykiem w odniesieniu do możliwości zbliżającej się osobliwości, nie oznacza to, że
uważam, że nie mamy się czego obawiać ze strony sztucznej inteligencji. W końcu sztuczna inteligencja
jest technologią ogólnego przeznaczenia: jej zastosowania ogranicza tylko nasza wyobraźnia.
Wszystkie takie technologie mają niezamierzone konsekwencje, odczuwalne przez dziesięciolecia lub
nawet wieki w przyszłości, a wszystkie takie technologie mogą być nadużywane. Naszym anonimowym
prehistorycznym przodkom, którzy jako pierwsi ujarzmili ogień, z pewnością należy wybaczyć, że nie
przewidzieli zmian klimatycznych, które wynikałyby ze spalania paliw kopalnych. Brytyjski naukowiec
Michael Faraday, wynalazca generatora elektrycznego w 1831 roku, prawdopodobnie nie przewidział
krzesła elektrycznego. Karl Benz, który opatentował samochód w 1886 roku, z pewnością nie mógł
przewidzieć milionów zgonów rocznie, które jego wynalazek spowoduje sto lat w przyszłości. A Vint
Cerf, wynalazca internetu, prawdopodobnie nie wyobrażał sobie grup terrorystycznych
udostępniających filmy z ścięciem głów za pośrednictwem jego niewinnego dzieła. Jak wszystkie te
technologie, sztuczna inteligencja będzie miała negatywne konsekwencje, które będą odczuwane w
skali globalnej i jak wszystkie te technologie będzie nadużywana. Konsekwencje te mogą nie być tak
dramatyczne, jak narracja Terminatora, którą starałem się rozwiać wcześniej , ale to są te, z którymi
my i nasi potomkowie będziemy musieli się zmagać w nadchodzących dziesięcioleciach. Dlatego w tym
rozdziale omówię z kolei to, co wydaje mi się być głównymi obszarami poważnych obaw związanych
ze sztuczną inteligencją i jej konsekwencjami na przyszłość. Mam nadzieję, że na koniec zgodzisz się,
że chociaż coś może pójść nie tak, jest mało prawdopodobne, że pójdą źle w sposób, jaki wyobraża
sobie Hollywood.
ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE
Po narracji Terminatora, prawdopodobnie najbardziej dyskutowanym i budzącym największe obawy
aspektem sztucznej inteligencji jest to, jak wpłynie ona na przyszłość pracy. Komputery się nie męczą,
nie pojawiają się na kacu lub spóźnieni, nie kłócą się, nie narzekają, nie wymagają związków
zawodowych, a co ważniejsze, nie trzeba im płacić. Łatwo zrozumieć, dlaczego pracodawcy są
zainteresowani, a pracownicy są zdenerwowani. Chociaż nagłówki „AI Will Make You Redundant”
obfitowały w ciągu ostatnich kilku lat, ważne jest, aby zrozumieć, że to, co się teraz dzieje, nie jest
niczym nowym. Automatyzacja pracy ludzkiej na dużą skalę sięga przynajmniej czasów rewolucji
przemysłowej, która miała miejsce od około 1760 do 1840 roku. Rewolucja przemysłowa stanowiła
głęboką zmianę w sposobie wytwarzania dóbr, przechodząc od produkcji na małą skalę ( „chałupniczy”)
do wielkoskalowej produkcji fabrycznej, jaką znamy obecnie. System fabryczny, który został
zapoczątkowany przez rewolucję przemysłową, przyniósł ze sobą fundamentalną zmianę w
charakterze pracy dla większości populacji. Przed rewolucją przemysłową większość ludzi była
zatrudniona, bezpośrednio lub pośrednio, w rolnictwie. Rewolucja przemysłowa zabrała ludzi ze wsi
do miast, w których znajdowały się fabryki i przenieśli pracę z pól i chałup na halę produkcyjną.
Charakter ich pracy zmienił się na rodzaj pracy, którą znamy do dziś: praca w fabryce przy
specjalistycznym, wysoce powtarzalnym zadaniu, w ramach procesu produkcyjnego o wysokim stopniu
automatyzacji. Nastąpiły sejsmiczne zmiany społeczne, które nie zostały powszechnie przyjęte. Przez
kilka lat we wczesnych dekadach XIX wieku powstał ruch zwany luddytami - luźno zorganizowana
grupa, która buntowała się przeciwko industrializacji, paląc i niszcząc maszyny, które uważali za
odbierające im środki do życia. Ale był to krótkotrwały ruch, zdławiony przez przerażony rząd brytyjski,
który w 1812 roku uczynił zniszczenie maszyn zbrodnią karaną śmiercią. Oczywiście, rewolucja
przemysłowa lat 1760–1840 była pierwszą rewolucją przemysłową, ponieważ od tego czasu
technologia stale się rozwijała, a podobnie sejsmiczne zmiany w charakterze pracy miały miejsce w
ciągu dwóch stuleci, odkąd luddyści wściekli się przeciwko industrializacji. Jak na ironię (i niestety) te

same miasta przemysłowe, które rozkwitły podczas pierwszej rewolucji przemysłowej, zostały
zdewastowane pod koniec lat 70. i na początku lat 80. przez kolejną rewolucję przemysłową. W tamtym
czasie za upadkiem tradycyjnych gałęzi przemysłu wpłynęło wiele czynników. Globalizacja gospodarki
międzynarodowej oznaczała, że towary wytwarzane w tradycyjnych przemysłowych centrach Europy i
Ameryki Północnej były teraz taniej produkowane w gospodarkach wschodzących po drugiej stronie
świata, a wolnorynkowa polityka gospodarcza, której pionierami były Stany Zjednoczone i Wielka
Brytania, była niekorzystny dla tradycyjnej produkcji.
Jednak kluczowym wkładem technologicznym był rozwój mikroprocesorów, umożliwiających
automatyzację ogromnych obszarów niewykwalifikowanych miejsc pracy w fabrykach w całym
uprzemysłowionym świecie. Chociaż skutki automatyzacji były dla wielu katastrofalne, należy
pamiętać, że efektem netto nowej technologii, takiej jak mikroprocesory, będzie wzrost aktywności
gospodarczej. Nowe technologie stwarzają nowe możliwości dla firm, usług i tworzenia bogactwa. I
rzeczywiście tak było w przypadku mikroprocesorów: ostatecznie stworzono więcej miejsc pracy i
bogactwa niż zniszczono. Ale ogólnie rzecz biorąc, te prace nie były wykonywane w tradycyjnych
centrach przemysłowych. Obecna obawa polega oczywiście na tym, że podczas gdy poprzednia
automatyzacja i mechanizacja w dużej mierze zajęły miejsca pracy robotników niewykwalifikowanych,
być może sztuczna inteligencja przejmie wykwalifikowane role. A jeśli to zrobi, to jakie role pozostaną
ludziom? Wydaje się, że sztuczna inteligencja zmieni charakter pracy. O wiele mniej jasne jest, czy
skutki będą tak dramatyczne i fundamentalne, jak skutki rewolucji przemysłowej, czy też będą stanowić
skromniejszą zmianę. Debatę w tej dziedzinie ożywił raport z 2013 r. Zatytułowany The Future of
Employment, napisany Carla Freya i Michaela Osborne'a. Raczej zaskakująca prognoza zawarta w ich
raporcie głosi, że do 47 procent miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych było podatnych na
automatyzację przez sztuczną inteligencję i powiązane technologie w stosunkowo bliskiej przyszłości.
Frey i Osborne sklasyfikowali 702 zawody według tego, co widzieli jako prawdopodobieństwo, że praca
może zostać zautomatyzowana. W raporcie zasugerowano, że do zawodów najwyższego ryzyka
należeli telemarketerzy, kanaliści, ubezpieczyciele, osoby wprowadzające dane (i rzeczywiście wielu
innych urzędników), operatorzy telefoniczni, sprzedawcy, grawerzy i kasjerzy. Ryzykowali przynajmniej
terapeuci, dentyści, doradcy, lekarze i chirurdzy oraz nauczyciele. Doszli do wniosku: „Nasz model
przewiduje, że większość pracowników zajmujących się transportem i logistyką, wraz z większością
pracowników biurowych i administracyjnych oraz pracowników w zawodach produkcyjnych, jest
zagrożona”. Frey i Osborne zidentyfikowali również trzy cechy zawodów, które ich zdaniem opierają
się automatyzacji. Po pierwsze, co być może nie jest zaskakujące, zasugerowali, że prace wymagające
znacznego stopnia kreatywności umysłowej byłyby bezpieczne. Zawody kreatywne obejmują sztukę,
media i naukę. Po drugie, bezpieczne byłyby również miejsca pracy wymagające wysokich umiejętności
społecznych. Prace, które wymagają od nas zrozumienia subtelności i złożoności interakcji
międzyludzkich i relacji międzyludzkich oraz zarządzania nimi, stawiają zatem opór automatyzacji. Na
koniec zasugerowali, że prace wymagające wysokiego stopnia spostrzegawczości i sprawności
manualnej byłyby trudne do zautomatyzowania. Tutaj problemem dla sztucznej inteligencji jest to, że
chociaż poczyniono wielkie postępy w postrzeganiu maszyn, ludzie są w tym znacznie lepsi niż maszyny.
Potrafimy szybko nadać sens wysoce złożonym i nieustrukturyzowanym środowiskom. Roboty radzą
sobie w ustrukturyzowanych i regularnych środowiskach, ale walczą z czymkolwiek, co wykracza poza
zakres ich szkolenia. Podobnie, ludzka ręka pozostaje znacznie bardziej zręczna niż najlepsza ręka
robota. Przynajmniej na razie ci, którzy wykonują prace wymagające dużej zręczności manualnej,
prawdopodobnie będą bezpieczni. Chociaż wydaje mi się, że najbardziej pesymistyczne prognozy
zawarte w raporcie są mało prawdopodobne w perspektywie średnioterminowej, jestem głęboko
przekonany, że sztuczna inteligencja i powiązane technologie zaawansowanej automatyzacji i robotyki
spowodują zwolnienie wielu osób w najbliższej przyszłości. Jeśli Twoja praca polega na sprawdzeniu

danych w formularzu i podjęciu decyzji (na przykład o udzieleniu pożyczki, czy nie), to boję się
powiedzieć, że sztuczna inteligencja prawdopodobnie sprawi, że będziesz zwolniony. Jeśli twoja praca
polega na rozmowie z klientem za pomocą dobrze zdefiniowanego skryptu (jak ma to miejsce w
przypadku wielu zadań w call center), to przykro mi, że sztuczna inteligencja prawdopodobnie sprawi,
że będziesz zwolniony. Jeśli Twoja praca obejmuje tylko rutynowe poruszanie się po ograniczonym,
dobrze zmapowanym obszarze miejskim, prawdopodobnie sztuczna inteligencja sprawi, że będziesz
nadmiarowy. Tylko nie pytaj mnie kiedy. Jednak dla większości z nas głównym efektem nowej
technologii będzie charakter pracy, którą wszyscy wykonujemy. Większość z nas nie zostanie
zastąpiona systemami sztucznej inteligencji - zaczniemy po prostu korzystać z narzędzi sztucznej
inteligencji, które czynią nas lepszymi i bardziej wydajnymi w tym, co robimy. W końcu wynalazek
ciągnika nie zastąpił rolników: po prostu uczynił ich bardziej wydajnymi rolnikami. Również wynalazek
edytora tekstu nie zastąpił sekretarek; po prostu uczyniło ich bardziej wydajnymi sekretarkami. Gdy
zajmiemy się niekończącą się papierkową robotą i wypełnianiem formularzy, które zajmują tak dużą
część świata pracy, znajdziemy się w interakcji z agentami oprogramowania, którzy mogą zarządzać i
przyspieszać ten męczący proces.
Sztuczna inteligencja zostanie osadzona we wszystkich narzędziach, których używamy do wykonywania
naszej pracy, podejmowania decyzji w naszym imieniu na nieskończoną liczbę sposobów, z których
wiele nie będzie nawet widocznych. Mówiąc słowami Andrew Ng: „Jeśli typowa osoba może wykonać
zadanie umysłowe z mniej niż jedną sekundą myśli, prawdopodobnie możemy je zautomatyzować za
pomocą sztucznej inteligencji teraz lub w niedalekiej przyszłości ”. To dużo zadań. Chociaż wiele osób
obawia się, że sztuczna inteligencja zajmie wszystkie nasze miejsca pracy, co doprowadzi do dystopijnej
przyszłości globalnej ,bezrobocie i nierówności, optymiści technologiczni mają nadzieję, że sztuczna
inteligencja, robotyka i zaawansowana automatyzacja doprowadzą nas do zupełnie innej przyszłości.
Ci utopiści wierzą, że AI uwolni nas (w końcu!) od harówki i nudy pracy - że w przyszłości cała praca (a
przynajmniej cała brudna, niebezpieczna, ponura lub inaczej niepopularna) zostanie wykonana przez
maszyny, pozostawiając nam ludziom swobodę pisania wierszy, dyskutowania o Platonie, wspinaczki
górskiej lub czegokolwiek innego. To urzekający sen, choć znowu nie nowy - utopijna sztuczna
inteligencja zajmuje czołowe miejsce w science fiction (choć, co ciekawe, nie tak często jak dystopijna
sztuczna inteligencja - być może trudniej jest napisać ciekawą historię o przyszłości, w której wszyscy
są szczęśliwi, zdrowi i dobrze wykształcony). W tym miejscu warto zastanowić się nad wpływem
technologii mikroprocesorowej opracowanej w latach siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych
XX wieku. Jak omówiliśmy powyżej, pojawienie się mikroprocesorów doprowadziło do fali
automatyzacji fabryk, a debata publiczna w tamtym czasie na temat implikacji technologii
mikroprocesorowej miała podobny charakter, jak obecna debata na temat implikacji sztucznej
inteligencji. Z ufnością przewidywano, że w niezbyt odległej przyszłości będziemy spędzać znacznie
mniej czasu na płatnym zatrudnieniu - trzydniowy tydzień pracy lub coś w tym rodzaju stanie się normą,
a czas wolny odpowiednio się wydłuży. Sprawy nie potoczyły się w ten sposób. Dlaczego nie? Jedna z
teorii głosi, że zamiast pozwalać automatyzacji, komputerom i innym postępom technologicznym na
zwolnienie naszych godzin pracy, pracowaliśmy dłużej, aby zarobić więcej pieniędzy, aby zapłacić za
więcej towarów i usług. Tak więc argumentuje się, że gdybyśmy wszyscy byli gotowi zaakceptować
prostszy styl życia, z mniejszą liczbą dóbr konsumpcyjnych i bardziej podstawowym standardem życia,
być może wszyscy musielibyśmy mniej pracować. Alternatywnym wyjaśnieniem jest to, że korzyści
ekonomiczne wynikające z automatyzacji po prostu nie zostały przeniesione: bogaci się wzbogacili, a
nierówności wzrosły. Bez względu na dokładne powody, oczywisty i nieco przygnębiający wniosek z
doświadczenia lat 70. jest taki, że przynajmniej w najbliższej przyszłości technologia prawdopodobnie
nie stworzy spokojnej utopii dla prawie wszystkich z nas. Chociaż sztuczna inteligencja jest ważnym
czynnikiem w zmieniającym się krajobrazie pracy, nie jest bynajmniej jedynym takim czynnikiem. Może

nawet nie jest to najważniejsze. Po pierwsze, nieubłagany walec globalizacji nie osiągnął jeszcze końca
swojej podróży i zanim to zrobi, będzie nadal wstrząsał naszym światem w sposób, którego nie możemy
sobie jeszcze wyobrazić. A sam komputer w żadnym wypadku nie osiągnął końca swojej ewolucji - w
dającej się przewidzieć przyszłości komputery będą coraz tańsze, mniejsze i coraz bardziej połączone,
a same te zmiany będą nadal zmieniać nasz świat i sposób, w jaki żyjemy i pracować w tym. A w tle
nieustannie zmieniający się społeczny, gospodarczy i polityczny krajobraz naszego coraz bardziej
połączonego świata: zmniejszające się zasoby paliw kopalnych, zmiany klimatyczne i wzrost
populistycznej polityki. Wszystkie te siły będą miały konsekwencje dla zatrudnienia i społeczeństwa, a
ich skutki odczujemy tak samo, jak, jeśli nie bardziej, niż skutki sztucznej inteligencji.
ALGORYTMICZNA ALIENACJA I ZMIENNY CHARAKTER PRACY
Możesz być zaskoczony (i w zależności od twojego światopoglądu, być może trochę zaniepokojony),
widząc nazwisko Karola Marksa w książce o sztucznej inteligencji, ale współautor Manifestu
komunistycznego zajmował się kwestiami ściśle związanymi z obecną debatą o tym, gdzie AI zabiera
pracę i społeczeństwo. Szczególne znaczenie ma teoria alienacji Marksa, którą opracował w połowie
XIX wieku - tuż po pierwszej rewolucji przemysłowej. Jego teoria alienacji dotyczyła związku
pracownika z pracą i społeczeństwem oraz tego, jak system kapitalistyczny wpłynął na tę relację.
Zauważył, że pracownicy systemu fabrycznego, który wyłonił się podczas rewolucji przemysłowej,
wykonywali powtarzalne, nudne i ostatecznie niespełniające się zadania za niskie zarobki. Nie mieli
możliwości zorganizowania swojej pracy; w rzeczywistości żadnej kontroli nad tym. To był,
argumentował Marks, nienaturalny tryb życia. Praca robotników była w bardzo realnym sensie bez
znaczenia; ale nie mieli innego wyjścia, jak tylko podjąć taką niespełniającą się i dla nich bezsensowną
pracę.
Możesz zauważyć, że kiwasz głową, rozpoznając te objawy. Jednak szybki rozwój sztucznej inteligencji
i powiązanych technologii ukazuje nowy wymiar teorii Marksa, który wynika z możliwości, że w
przyszłości naszym szefem może być algorytm. Pół wieku temu nie było niczym niezwykłym, że firma,
w której pracowałeś, kończąc szkołę, była firmą, w której pracowałeś do emerytury. Długoterminowe
stosunki pracy to normalni pracownicy, którzy szybko przechodzili z jednej pracy do drugiej a sukcesję
traktowano z podejrzliwością. Jednak długoterminowe stosunki pracy stają się coraz mniej
powszechne, zastępowane przez krótkoterminową pracę, pracę na akord i dorywcze kontrakty ekonomia pracy. Jednym z powodów, dla których gospodarka koncertowa nabrała rozpędu w ciągu
ostatnich dwudziestu lat, jest rozwój technologii komputerów mobilnych, za pomocą których można
koordynować dużą liczbę pracowników dorywczych na skalę globalną. Lokalizacja pracownika w
dowolnym momencie może być monitorowana przez czujniki GPS wbudowane w jego telefon, a
instrukcje mogą być przekazywane w każdej chwili za pośrednictwem tego samego telefonu. Wszystko,
co robią w ciągu dnia, łącznie z liczbą naciśnięć klawiszy na swoich komputerach i tonem wysyłanych
wiadomości e-mail, może być monitorowane i kierowane, sekunda po sekundzie przez program
komputerowy. Jedną z firm, która jest często krytykowana za wymagające, ściśle monitorowane i ściśle
kontrolowane środowisko pracy, jest Amazon, gigant zakupów online. Oto dość typowy raport z
Financial Times z 2013 roku opisujący pracę magazyniera:
Oprogramowanie firmy Amazon oblicza najbardziej efektywną trasę pieszą, aby zebrać wszystkie
elementy potrzebne do zapełnienia wózka, a następnie po prostu kieruje pracownika z jednego miejsca
na półkę za pomocą instrukcji wyświetlanych na ekranie ręcznego urządzenia nawigacyjnego. Nawet
przy tych wydajnych trasach jest dużo chodzenia.… „Jesteś trochę jak robot, ale w ludzkiej postaci” powiedział Amazon [pracownik]. „Jeśli wolisz, to ludzka automatyzacja”.

Myślę, że gdyby Marks żył dzisiaj, użyłby tego raportu jako doskonałej ilustracji pojęcia alienacji, które
próbował wyjaśnić. Oto koszmar automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji:
praca ludzka jest systematycznie redukowana tylko do tych zadań, których nie da się zautomatyzować
przez maszynę lub oprogramowanie, a to, co pozostaje, jest drobiazgowo monitorowane i
nadzorowane, bez miejsca na innowacje kreatywność, indywidualność, a nawet myślenie.
I wyobraź sobie, jak byś się czuł, gdyby twoja coroczna ocena obejmowała program komputerowy, być
może nawet program, który mógłby zdecydować, czy cię zwolnić. Nieco cynicznie kusi mnie, aby
zasugerować, że nie powinniśmy się jednak zbytnio przejmować tymi problemami, ponieważ te prace
nie będą istnieć zbyt długo: wkrótce zostaną w pełni zautomatyzowane przez sztuczną inteligencję,
robotykę, i zaawansowana automatyzacja. (Amazon intensywnie inwestuje w robotykę magazynową).
Perspektywa dużej części światowej populacji pracujących na takich stanowiskach nie jest atrakcyjna,
chociaż, jak mam nadzieję, teraz powinno być jasne, nie jest to nic fundamentalnie nowego - to
sztuczna inteligencja wymiar dodany do trendów, które rozpoczęły się w rewolucji przemysłowej. I
oczywiście wiele osób w dzisiejszym świecie pracy jest zatrudnionych w znacznie gorszych warunkach
niż w magazynie Amazona, który opisałem powyżej. Technologia jest neutralna, jeśli chodzi o sposób
jej wdrażania. Od pracodawców, rządów, związków i organów regulacyjnych zależy, czy zaczną myśleć
o tych aspektach sztucznej inteligencji - jak wpłynie ona na osoby pracujące i jakie liczy się jako godne
warunki pracy - podobnie jak kwestia bezrobocia, która zdominowała dotychczasową debatę na temat
sztucznej inteligencji i pracy.
PRAWA CZŁOWIEKA
Powyższa dyskusja pokazuje, jak systemy SI przejmujące kontrolę nad naszym życiem zawodowym
mogą być głęboko wyobcowane. Jednak o wiele większe obawy budzi wykorzystanie sztucznej
inteligencji, która stanowi wyzwanie dla naszych najbardziej podstawowych praw człowieka. Jedną
rzeczą jest mieć system sztucznej inteligencji jako szefa, który mówi ci, kiedy możesz, a kiedy nie
możesz zrobić sobie przerwy, wyznacza ci cele i moment po chwili krytykuje twoje życie zawodowe;
ale co by było, gdyby system sztucznej inteligencji miał moc decydowania, czy poszedłeś do więzienia?
Ponownie, nie jest to zbyt daleko idące - obecnie w użyciu są systemy sztucznej inteligencji, które robią
coś podobnego. Na przykład w Wielkiej Brytanii policja w Durham ogłosiła w maju 2017 r., że zaczną
korzystać z narzędzia oceny ryzyka szkód (HART) , systemu AI, który ma pomóc funkcjonariuszom policji
w podjęciu decyzji, czy ktoś podejrzany o popełnienie przestępstwa powinien zostać zwolniony lub
zatrzymany w areszcie. HART to klasyczna aplikacja uczenia maszynowego. Został przeszkolony na
podstawie pięcioletnich danych dotyczących opieki - około 104 000 „zdarzeń związanych z opieką” uzyskanych w latach 2008–2012 i przetestowany na podstawie danych dotyczących opieki uzyskanych
w 2013 r. Z całego roku (dane wykorzystane w badaniu nie zostały wykorzystane do szkolenia program)
6: system okazał się dokładny w 98 procentach przypadków w przypadkach niskiego ryzyka i dokładny
w 88 procentach w przypadkach wysokiego ryzyka. Co ciekawe, system został zaprojektowany tak, aby
zachować ostrożność w przypadkach wysokiego ryzyka (na przykład tych dotyczących brutalnych
przestępstw), co wyjaśnia rozbieżność między tymi dwoma typami spraw. System został przeszkolony
przy użyciu trzydziestu czterech różnych funkcji obudowy. Większość z nich dotyczy historii sprawcy
podejrzanego, ale obejmują one również wiek, płeć i adres zamieszkania. Nie ma sugestii, że policja w
Durham delegowała HART wszystkie decyzje dotyczące tego, kto powinien przebywać w areszcie.
System był używany jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, wspomagające decyzje
podejmowane przez funkcjonariuszy dozoru. Niemniej jednak, pojawiło się wiele niepokoju, gdy użycie
HART zostało upublicznione. Jedną z głównych obaw było to, że HART przygląda się bardzo wąskiemu
zestawowi cech przypadku. Nie ma takiego samego zrozumienia ludzi i procesów, jak doświadczony
funkcjonariusz ds. Opieki. Ważne decyzje podejmowane są na podstawie dość wąskich danych.

Niepokój budził również brak przejrzystości decyzji (klasyczny przypadek programu uczenia
maszynowego, który najwyraźniej jest w stanie dobrze działać bez możliwości wyjaśnienia swoich
decyzji). I oczywiście możliwość odchylenia w danych szkoleniowych i wybranym zestawie funkcji
została podniesiona jako problem (a dodatkowo fakt, że program wykorzystywał adres podejrzanego
jako jedną z funkcji, jest szczególnie niepokojący: martwi się, że to doprowadzi do tego, że system
będzie niesprawiedliwy wobec osób z mniej uprzywilejowanych dzielnic). Kolejnym problemem było
to, że chociaż narzędzie miało wspierać podejmowanie decyzji, w pewnym momencie w przyszłości
możemy znaleźć się w sytuacji, w której HART stanie się głównym decydentem: zmęczony,
zdezorientowany lub leniwy funkcjonariusz może zrzekają się odpowiedzialności za samodzielne
podejmowanie decyzji i bez dalszych postępów stosują się do zaleceń HART . Ale myślę, że u podstaw
wszystkich tych obaw leży poczucie, że systemy takie jak HART podważają rolę ludzkiego osądu.
Ostatecznie wielu z nas czuje się bardziej komfortowo, wiedząc, że człowiek podejmuje decyzję, która
ma poważne konsekwencje dla innego człowieka. W końcu podstawowe prawa człowieka, którymi się
cieszymy, takie jak prawo do sądu naszych rówieśników, zostały z trudem zdobyte i słusznie są wysoko
cenione. Posiadanie komputera oceniającego nas w sposób, w jaki robi to HART, może wydawać się,
że odrzucamy te prawa na twardo. Takich kroków nie należy lekceważyć. Są to wszystkie uzasadnione
obawy, chociaż, jak sądzę, nie sugerują, że powinniśmy po prostu wprowadzić ogólny zakaz używania
narzędzi takich jak HART. Istnieją jednak niezwykle ważne zastrzeżenia dotyczące ich stosowania. Po
pierwsze, jak zostało to wyraźnie zamierzone w przypadku HART, takie narzędzia powinny być używane
raczej do wspierania ludzkich decydentów niż ich zastępowania. Decydenci zajmujący się uczeniem
maszynowym nie są idealni: od czasu do czasu podejmują decyzje, które dana osoba od razu uzna za
bezsensowne, a jedną z frustracji związanych z obecnym uczeniem maszynowym jest to, że trudno jest
określić, kiedy prawdopodobnie to zrobią. Zrób to. Ślepe przestrzeganie ich zaleceń w miejscach, które
mają poważne konsekwencje dla ludzi, jest zatem głęboko nierozsądne. Kolejna obawa dotyczy
naiwnego rozwoju i wykorzystania tego rodzaju technologii. HART został opracowany przez
doświadczony zespół badawczy, który najwyraźniej dokładnie przemyślał różne kwestie, które mogą
spowodować opracowanie takiego narzędzia. Nie wszyscy programiści są tak doświadczeni i
przemyślani. Martwi się zatem, że systemy podejmujące ważne decyzje w imieniu ludzi będą
budowane bez opieki i rozważania, które trafiły do HART.
HART to tylko jeden z przykładów szerokiej gamy systemów wykorzystywanych przez organy ścigania,
czym organizacje zajmujące się prawami człowieka są poważnie zaniepokojone. Metropolitan Police w
Londynie jest krytykowany za używanie narzędzia zwanego Gangs Matrix, systemu, który rejestruje
tysiące osób i łączy te dane w prosty wzór matematyczny, aby przewidzieć prawdopodobieństwo, że
te osoby będą zaangażowane w przemoc gangów. Wydaje się, że znaczna część systemu Gangs Matrix
składa się z tradycyjnej technologii obliczeniowej i nie jest oczywiste, w jakim stopniu wykorzystuje się
sztuczną inteligencję - ale trend wydaje się jasny. Amnesty International określiła ten system jako
„rasistowską bazę danych, która kryminalizuje całe pokolenie czarnych mężczyzn”. Zarzuca się, że
robienie niczego poza wykazaniem skłonności do słuchania określonych rodzajów muzyki może
spowodować, że zostaniesz umieszczony w bazie danych. W Stanach Zjednoczonych firma PredPol
sprzedaje oprogramowanie wspierające „predykcyjne działania policyjne” - oprogramowanie ma
przewidywać obszary zagrożone przestępczością. Ponownie, korzystanie z takiego oprogramowania
rodzi podstawowe kwestie związane z prawami człowieka: Co zrobić, jeśli dane są stronnicze? A jeśli
oprogramowanie jest źle zaprojektowane? A jeśli policja zacznie na nim polegać? Jeszcze inny system,
COMPAS, ma na celu przewidywanie prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa9.
System służy do informowania o decyzjach o skazaniu. Ekstremalny przykład tego, jak takie pomysły
mogą pójść beznadziejnie źle, wyszedł na jaw w 2016 roku, kiedy dwóch badaczy opublikowało artykuł,
w którym twierdzili, że są w stanie wykryć przestępczość po prostu patrząc na twarz. Takie systemy

prowadzą nas z powrotem do teorii o przestępczości, które zostały zdyskredytowane sto lat temu.
Późniejsze badanie sugerowało, że system może oceniać przestępczość na podstawie tego, czy dana
osoba się uśmiechała, czy nie: osoby na policyjnych zdjęciach do kubków używane do szkolenia
systemu zwykle nie uśmiechały się.
KILLER ROBOTS
Przekonywałem - i mam nadzieję, że się zgodzisz - że posiadanie systemu AI jako szefa byłoby
zrażeniem, a posiadanie systemu AI które podejmowałoby decyzje, takie jak to, czy powinieneś zostać
zatrzymany przez policję, jest potencjalnie obrazą twoich praw człowieka. Co więc sądzisz o programie
AI, który miał moc decydowania o tym, czy żyjesz, czy umierasz? Ponieważ sztuczna inteligencja zyskała
na znaczeniu, obawy związane z tą perspektywą odbiły się szerokim echem w prasie, co najmniej
częściowo podsycane przez naszego starego wroga, narrację o Terminatorze. Temat broni
autonomicznej jest głęboko zapalny. Wiele osób ma niezwykle silne, instynktowne poglądy, że takie
systemy są odrażające i niemoralne i nigdy nie należy ich budować. Osoby wyznające takie poglądy
często całkowicie zaskakują, że wielu innych ludzi o dobrym charakterze w rzeczywistości nie ma takich
samych opinii. A więc - stąpając tak cicho, jak tylko potrafię, ponieważ wiem, jak emocjonalny jest ten
temat - przyjrzyjmy się problemom związanym z potencjałem autonomicznej broni zasilanej sztuczną
inteligencją. Wiele dyskusji na temat broni autonomicznej wywodzi się z coraz częstszego
wykorzystywania dronów w działaniach wojennych. Drony to bezzałogowe statki powietrzne, które w
warunkach wojskowych noszą broń, taką jak pociski. Ponieważ nie muszą przewozić ludzkich pilotów,
drony mogą być mniejsze, lżejsze i tańsze niż konwencjonalne statki powietrzne, a ponieważ latanie
nimi nie stanowi zagrożenia dla osób pilotujących je zdalnie, mogą być używane w sytuacjach, które
byłyby uznane za zbyt ryzykowne dla pilotów. pojazdy. Wszystkie te cechy sprawiają, że drony są w
naturalny sposób atrakcyjną opcją dla organizacji wojskowych. Chociaż w ciągu ostatnich pięćdziesięciu
lat podjęto kilka prób opracowania wojskowych dronów, dopiero w tym stuleciu stały się one
praktyczne. Od 2001 roku są wykorzystywane w operacjach w Afganistanie, Pakistanie i Jemenie.
Zdalnie sterowane drony same w sobie powodują różnego rodzaju poważne problemy etyczne. Na
przykład, ponieważ pilotowi sterującemu dronem nie grozi fizyczne niebezpieczeństwo, mogą podjąć
działania, których nie rozważaliby, gdyby byli fizycznie obecni, a także, co jest równie ważne w ich
konsekwencjach, nie traktować konsekwencji swoich działań tak poważnie. jak gdyby byli fizycznie
obecni. Z tych i wielu innych powodów użycie zdalnie sterowanych dronów jest kontrowersyjne.
Jednak możliwość istnienia autonomicznych dronów podniosła te obawy na inny poziom.
Autonomiczne drony nie byłyby sterowane zdalnie: wykonywałyby misje w dużej mierze bez
kierownictwa lub interwencji człowieka. W ramach tych misji mogą mieć moc decydowania o tym, czy
odebrać ludzkie życie.
Idea autonomicznych dronów i innych odmian autonomicznej broni od razu przywodzi na myśl
narrację, którą znasz już tak dobrze: armie robotów zabijających z nieustającą, śmiercionośną
dokładnością i bez jakiegokolwiek ludzkiego miłosierdzia, współczucia czy zrozumienia. Widzieliśmy
już, dlaczego takie scenariusze Terminatora prawdopodobnie nie są czymś, nad czym powinniśmy teraz
tracić sen, ale możliwość zepsucia autonomicznej broni ze śmiertelnymi konsekwencjami jest jednak
ważnym argumentem przeciwko ich rozwojowi i użyciu. Ale jest wiele innych powodów, dla których
warto martwić się o autonomiczną broń. Po pierwsze, naród posiadający taką broń może być mniej
zaniepokojony pójściem na wojnę, ponieważ jego obywatele nie znajdują się już na linii ognia. W ten
sposób autonomiczna broń może ułatwić decyzję o rozpoczęciu wojny, a tym samym uczynić ją bardziej
powszechną. Ale najczęstszym zarzutem jest to, że autonomiczna broń jest niemoralna: po prostu
niewłaściwe jest budowanie maszyn, które mogą decydować o odebraniu ludzkiego życia. Warto
zaznaczyć, że autonomiczna broń zasilana sztuczną inteligencją jest teraz całkowicie możliwa przy

obecnej technologii. Rozważmy następujący scenariusz: Mały quasi-helikopter dron, powszechnie i
tanio dostępnego typu, został wyposażony w kamerę i nawigację GPS, mały komputer pokładowy oraz
bryłę materiału wybuchowego wielkości granatu ręcznego. Dron został zaprogramowany do
przemierzania ulic miasta w poszukiwaniu ludzi. Nie musi rozpoznawać osoby, po prostu identyfikować
ludzką postać. A kiedy zidentyfikuje ludzką postać, leci do niej i zdetonuje jej materiał wybuchowy.
Sztuczna inteligencja w tym niepokojącym scenariuszu wymaga jedynie umiejętności poruszania się po
ulicach, identyfikowania ludzkich postaci i latania do nich. Wydaje mi się, że kompetentny absolwent
sztucznej inteligencji, dysponujący odpowiednimi zasobami, byłby w stanie zbudować działający
prototyp. A ich produkcja na dużą skalę byłaby bardzo tania. Teraz wyobraź sobie, co by się stało, gdyby
tysiące z nich wyszły na ulice Londynu, Paryża, Nowego Jorku, Delhi czy Pekinu. Wyobraź sobie rzeź;
wyobraź sobie terror. Z tego, co wiemy, ktoś już go zbudował. Chociaż dla wielu ludzi nie ma racjonalnej
debaty na temat zalet autonomicznej broni, niemniej jednak toczy się debata. Jednym z najbardziej
znanych bohaterów tej debaty jest Ron Arkin, profesor w Georgia Tech. Twierdził, że autonomiczna
broń jest z pewnością nieunikniona (ktoś gdzieś w końcu ją zbuduje) i dlatego najlepszą odpowiedzią
jest rozważenie, w jaki sposób można ją zaprojektować, aby zachowywała się bardziej etycznie niż
ludzcy żołnierze. W końcu, podkreśla, historycznie rzecz biorąc, ludzcy żołnierze nie mieli doskonałych
wyników w zakresie etycznego zachowania, a nawet jeśli „doskonała” etycznie autonomiczna broń jest,
przyznaje, niemożliwa, to jednak uważa, że moglibyśmy zbudować autonomiczną broń, która mogłaby,
ogólnie rzecz biorąc, być bardziej etyczna niż żołnierze.
Istnieją inne argumenty przemawiające za autonomiczną bronią. Na przykład argumentowano, że z
pewnością lepiej byłoby, gdyby roboty angażowały się w podłą działalność wojenną. Sprzeciwianie się
autonomicznej broni, ale nie konwencjonalnym metodom prowadzenia wojny, jest moralnie
zdezorientowane. Na przykład, kiedy bombowiec B-52 zrzuca swój ładunek bombowy, bombardier
odpowiedzialny za ich uwolnienie nie wie dokładnie, gdzie wylądują uwolnione bomby - ani na kogo
wylądują. Dlaczego więc ktoś miałby sprzeciwiać się autonomicznej broni, która wyraźnie decyduje,
kogo zabić, ale nie sprzeciwiać się konwencjonalnym bombardowaniom, takim jak to, które zabijają
losowo? Odpowiedź, jak sądzę, jest taka, że należy sprzeciwić się obu, ale w praktyce bombardowanie
konwencjonalne wydaje się być mniej kontrowersyjne niż idea śmiercionośnej broni autonomicznej.
Bez względu na to, jakie argumenty można by przedstawić na ich korzyść, mam zdecydowane wrażenie,
że większość badaczy z międzynarodowej społeczności sztucznej inteligencji jest zdecydowanie
przeciwna opracowywaniu śmiercionośnej broni autonomicznej. Argument, że autonomiczna broń
może być zaprojektowana tak, aby była bardziej etyczna niż ludzcy żołnierze, nie jest powszechnie
akceptowany. To ciekawy pomysł w teorii, ale w rzeczywistości po prostu nie wiemy, jak to zrobić, i
wkrótce nie będzie to możliwe (zobacz dyskusje w poprzednim rozdziale). Chociaż śmiem twierdzić, że
ten argument został wysunięty z najlepszymi intencjami, a także z najwyższą szczerością, istnieje
obawa, że został on przejęty przez tych, którzy chcą teraz usprawiedliwić budowanie autonomicznej
broni.
W ciągu ostatniej dekady wśród naukowców, grup praw człowieka i innych pojawił się ruch mający na
celu powstrzymanie rozwoju autonomicznej broni. Kampania na rzecz zatrzymania zabójczych robotów
została założona w 2012 roku i ma wsparcie głównych międzynarodowych organizacji zajmujących się
prawami człowieka, takich jak Amnesty International. Deklarowanym celem kampanii jest osiągnięcie
globalnego zakazu opracowywania, produkcji i używania w pełni autonomicznej broni. Kampania
otrzymała duże wsparcie społeczności AI. W lipcu 2015 r. prawie cztery tysiące naukowców
zajmujących się sztuczną inteligencją i ponad dwadzieścia tysięcy innych podpisało list otwarty
popierający zakaz; po liście pojawiło się wiele innych podobnych inicjatyw i są oznaki, że organizacje
rządowe słyszą podnoszone obawy. W kwietniu 2018 r. chińska delegacja przy ONZ zaproponowała
zakaz używania śmiercionośnej broni autonomicznej, a niedawny raport rządu Wielkiej Brytanii

stanowczo zalecał, aby systemy sztucznej inteligencji nigdy nie były uprawnione do ranienia lub
zabijania ludzi. Z powodów, które powinny być już aż nazbyt oczywiste, śmiercionośna broń
autonomiczna stanowi zagrożenie, jak również trudności moralne. Wydaje mi się zatem wysoce
pożądany zakaz podobny do traktatu ottawskiego, który zakazuje opracowywania, składowania i
wykorzystywania min przeciwpiechotnych. Ale to może nie być łatwe: poza naciskiem ze strony tych
grup, które starają się zbudować taką broń, sformułowanie zakazu może nie być proste. W swoim
raporcie z 2018 r. Brytyjska Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji Izby Lordów zwróciła uwagę, że
raczej trudno jest podać dobrą funkcjonalną definicję śmiercionośnej broni autonomicznej, a to będzie
główną przeszkodą dla każdego ustawodawstwa. A z czysto praktycznego punktu widzenia bardzo
trudno byłoby zakazać broni, która po prostu wykorzystuje techniki sztucznej inteligencji
(zaryzykowałbym przypuszczenie, że wiele systemów broni konwencjonalnej korzysta już z
oprogramowania AI w takiej czy innej formie). Ponadto jest mało prawdopodobne, aby zakaz
stosowania określonych technologii sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe, był
egzekwowalny, ponieważ programiści mogą łatwo ukryć techniki, których używają w swoim kodzie.
Zatem nawet jeśli istnieje wola publiczna i polityczna, aby kontrolować lub zakazać opracowywania i
używania śmiercionośnej broni autonomicznej, sformułowanie i wdrożenie takiego prawodawstwa
może być trudne. Ale dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej są oznaki, że rządy są skłonne
spróbować.
SKARGI ALGORYTMICZNE
Możemy mieć nadzieję, że systemy sztucznej inteligencji będą wolne od uprzedzeń, które nękają ludzki
świat, ale obawiam się, że tak nie jest. W ciągu ostatniej dekady, gdy systemy uczenia maszynowego
były wdrażane w coraz większej liczbie obszarów zastosowań, zaczęliśmy rozumieć, w jaki sposób mogą
wykazywać błąd algorytmiczny zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji . Obecnie jest to
główna dziedzina badań, w której wiele grup boryka się ze zrozumieniem problemów, jakie stwarza i
jak ich uniknąć. Błąd algorytmiczny, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sytuacji, w których program
komputerowy - nie tylko systemy sztucznej inteligencji, ale każdy program komputerowy - wykazuje
jakąś formę stronniczości przy podejmowaniu decyzji. Kate Crawford, jedna z czołowych badaczy w tej
dziedzinie, zidentyfikowała dwa rodzaje szkód, które mogą powodować stronnicze programy.
Alokacyjna szkoda jest widoczna, gdy grupie odmawia się (lub faworyzuje) w odniesieniu do jakiegoś
zasobu. Na przykład banki mogą uznać, że systemy sztucznej inteligencji mogą być przydatne do
przewidywania, czy potencjalni klienci będą dobrymi klientami, spłacającymi swoje długi na czas itd.
Mogą trenować program AI, korzystając z rekordów dobrych i złych klientów, a po pewnym czasie
system AI może być w stanie przyjrzeć się szczegółom potencjalnego klienta i przewidzieć, czy klient
prawdopodobnie będzie dobry, czy zły - klasyczna maszyna aplikacja do nauki. Ale jeśli program jest
stronniczy, może odmówić kredytu hipotecznego określonej grupie lub faworyzować inną grupę i
przyznać jej. W tym przypadku stronniczość prowadzi do możliwej do zidentyfikowania niekorzystnej
sytuacji ekonomicznej (lub korzyści) dla odpowiedniej grupy. Z drugiej strony szkoda reprezentacyjna
występuje, gdy system działa w celu tworzenia lub wzmacniania stereotypów lub uprzedzeń. Jeden z
niesławnych przykładów miał miejsce w 2015 r., Kiedy system klasyfikacji zdjęć Google oznaczył zdjęcia
czarnych ludzi jako „goryle”, wzmacniając w ten sposób głęboko nieprzyjemne stereotypy rasowe. Ale
komputery, jak widzieliśmy wcześniej, to nic innego jak maszyny do wykonywania instrukcji. Jak więc
mogą być stronniczy? Najważniejszą drogą, przez którą można wprowadzić uprzedzenia, są dane.
Programy uczenia maszynowego są uczone przy użyciu danych, a jeśli te dane są obciążone, program
nauczy się odchylenia ukrytego w danych. Dane szkoleniowe mogą być obciążone na różne sposoby.
Najprostsza możliwość jest taka, gdy osoby konstruujące zestaw danych same mają odchylenie. W
takim przypadku prawdopodobnie osadzą to odchylenie w zbiorze danych. Uprzedzenia mogą nie być

wyraźne lub świadome. Faktem jest, jakkolwiek wyważeni i rozsądni moglibyśmy pomyśleć, że
jesteśmy, wszyscy mamy jakąś formę uprzedzeń. Te uprzedzenia nieuchronnie przejawiają się w
tworzonych przez nas danych szkoleniowych. Te kwestie są zbyt ludzkie, ale uczenie maszynowe może
również nieświadomie pomóc w tworzeniu uprzedzeń. Na przykład, jeśli dane szkoleniowe programu
uczenia maszynowego nie są reprezentatywne, program nieuchronnie zostanie wypaczony. (Na
przykład przypuśćmy, że bank wyszkolił swoje oprogramowanie pożyczkowe na zestawie danych z
jednego regionu geograficznego: wtedy program może być nieobiektywny wobec osób z innych
regionów). Źle zaprojektowane programy również mogą być stronnicze. Na przykład, wyobraź sobie,
że w powyższym przykładzie bankowym kluczową cechą danych, na których zdecydowałeś się
trenować swój program, było… pochodzenie rasowe. W takim razie nie byłoby zaskoczeniem, gdyby
powstały program podejmował beznadziejnie stronnicze decyzje dotyczące tego, kto powinien
otrzymać kredyt hipoteczny. (Nie sądzisz, że bank byłby na tyle głupi, żeby zrobić coś takiego? Poczekaj
tylko.) Błąd algorytmiczny jest obecnie szczególnie widocznym problemem, ponieważ, jak widzieliśmy,
jedną z cech obecnej fali systemów sztucznej inteligencji jest to, że są czarnymi skrzynkami: nie potrafią
wyjaśnić ani zracjonalizować podejmowanych decyzji w sposób, w jaki może to zrobić osoba. Ten
problem się pogłębia, jeśli pokładamy zbyt duże zaufanie w systemach, które budujemy - a istnieją
niepotwierdzone dowody na to, że robimy to właśnie z systemami sztucznej inteligencji. Nasz bank
buduje swój system, wykorzystuje go na kilku tysiącach przykładów i wydaje się, że podjął taką samą
decyzję, jaką podjęliby ich eksperci, więc zakładają, że działa on poprawnie i polegają na nim bez
dalszych rozważań. Czasami wydaje się, że każda firma na świecie gorączkowo stara się zastosować
uczenie maszynowe do swoich problemów biznesowych. Ale w tej szalonej pogoni za bardzo
prawdopodobne jest, że stworzą stronnicze programy, ponieważ tak naprawdę nie rozumieją
stawianych kwestii. Najważniejszym z nich jest uzyskanie odpowiednich danych.
RÓŻNORODNOŚĆ (BRAK)
Kiedy John McCarthy złożył do Rockefeller Institute swoją propozycję na letnią szkołę w Dartmouth
poświęconą sztucznej inteligencji, wymienił czterdzieści siedem osób, które chciał zaprosić na to
wydarzenie. „Nie wszyscy z tych ludzi przybyli na konferencję w Dartmouth” - napisał w 1996 roku.
„Byli to ludzie, o których myśleliśmy, że mogą być zainteresowani Artificial Intelligence." Pozwólcie, że
zadam wam pytanie: jak myślicie, ile kobiet uczestniczyło w wydarzeniu w Dartmouth, podczas którego
powstanie sztucznej inteligencji było dyscypliną naukową? Zgadza się: żadna. Bardzo wątpię, czy
jakakolwiek renomowana współczesna agencja finansująca badania naukowe rozważyłaby nawet
wsparcie wydarzenia, które nie zdało tego najbardziej podstawowego testu różnorodności.
Rzeczywiście, w dzisiejszych czasach standardową praktyką jest wymaganie od wnioskodawców
finansowania, aby wyraźnie zajęli się kwestią, w jaki sposób zapewnią równość i różnorodność.
Niemniej jednak jest dość uderzające, że podstawą sztucznej inteligencji była dość zdominowana przez
mężczyzn sprawa, a jeśli zwracałeś uwagę w tej książce, trudno nie zauważyć, że sztuczna inteligencja
wydaje się pozostawać w dużej mierze zdominowaną przez mężczyzn. dyscyplina od tamtej pory.
Patrząc z perspektywy czasu, możemy rozpoznać i żałować nierówności, które były powszechne
podczas czas, nie wydaje mi się, aby ocenianie wydarzenia, które odbyło się w połowie ubiegłego
wieku, przy użyciu standardów, do których osiągnięcia wciąż aspirujemy, nie ma większego sensu. O
wiele ważniejsze jest pytanie, czy sztuczna inteligencja jest dziś zasadniczo inna. I tutaj, chociaż są
dobre wieści, ogólny obraz jest nadal nieco mieszany. Z jednej strony, jeśli pójdziesz na jakąkolwiek
szanowaną międzynarodową konferencję poświęconą sztucznej inteligencji, z pewnością zobaczysz
mnóstwo badaczek i badaczek z mniejszości etnicznych. Ale z drugiej strony biali mężczyźni
prawdopodobnie będą stanowić większość: brak różnorodności pozostaje upartym problemem dla
sztucznej inteligencji, podobnie jak w wielu dziedzinach nauki i inżynierii.

Skład społeczności sztucznej inteligencji pod względem płci jest ważny z wielu różnych powodów. Po
pierwsze, społeczność naukowców zdominowana przez mężczyzn będzie zniechęcać potencjalne
kobiety naukowców, tym samym zaprzeczając dziedzinie cennych talentów. Ale być może ważniejsze,
jeśli sztuczna inteligencja jest projektowana wyłącznie przez mężczyzn, to z braku lepszego określenia
otrzymamy męską sztuczną inteligencję. Rozumiem przez to, że systemy, które zbudują, nieuchronnie
będą ucieleśniały jeden określony światopogląd, który nie będzie reprezentował kobiet ani nie
obejmował ich. Jeśli nie wierzysz mi w tej kwestii, zapraszam do przeczytania zaskakującej książki, która
otworzyła mi oczy na ten problem: Niewidzialne kobiety Caroline Criado Perez. Jej kluczową kwestią
jest to, że prawie wszystko w naszym świecie jest projektowane i produkowane przez model ludzi,
którzy odzwierciedlają tylko jedną płeć: mężczyzn. Twierdzi, że głównym powodem tego jest to, co
nazywa luką w danych: zbiory danych historycznych, które są rutynowo wykorzystywane do celów
produkcyjnych i projektowych, są w przeważającej mierze zorientowane na mężczyzn.
Większość zapisanej historii to jedna duża luka w danych. Zaczynając od… człowieka myśliwego,
kronikarze przeszłości zostawili niewiele miejsca na rolę kobiet w ewolucji ludzkości… Zamiast tego
życie mężczyzn zostało potraktowane jako ogólnie ludzkie. Jeśli chodzi o życie drugiej połowy ludzkości,
często nie ma nic poza ciszą… Te milczenie, te luki mają konsekwencje. Codziennie wpływają na życie
kobiet. Wpływ może być niewielki. Dreszcze w gabinetach ustawionych na męską normę
temperaturową,na przykład, lub walcząc o dotarcie do górnej półki ustawionej na męskiej normie
wzrostu… Ale nie zagraża życiu. Nie tak, jak rozbicie samochodu, którego środki bezpieczeństwa nie
uwzględniają wymiarów kobiet. To nie tak, że zawał serca pozostaje nierozpoznany, ponieważ objawy
są uważane za „nietypowe”. Dla kobiet w takich sytuacjach konsekwencje życia w świecie pełnym
męskich danych mogą być śmiertelne.
Criado Perez dokumentuje w druzgocących szczegółach, jak wszechobecny jest problem projektowania
zorientowanego na mężczyzn i męskie dane. W przypadku sztucznej inteligencji dane są oczywiście
niezbędne, ale uprzedzenia mężczyzn w zestawach danych są wszechobecne. Czasami odchylenie jest
wyraźne, na przykład w zestawie danych słów mówionych TIMIT, który jest szeroko stosowany do
trenowania programów rozumienia mowy. Zbiór danych zawiera 69 procent głosów męskich, co jest
nieuniknionym skutkiem, że systemy rozumienia mowy wykonują znacznie gorszą pracę w zakresie
interpretacji głosów żeńskich niż męskich. Ale czasami nastawienie jest subtelniejsze. Załóżmy, że
zbierasz razem zestaw zdjęć kuchni, aby wytrenować program uczenia maszynowego, i te zdjęcia
przedstawiają głównie kobiety; lub załóżmy, że zbierasz zestaw zdjęć prezesów firm, które głównie
przedstawiają mężczyzn. Do tej pory wynik będzie dla Ciebie oczywisty. Co więcej, jak wskazuje Criado
Perez, obie te rzeczy faktycznie się wydarzyły. Czasami uprzedzenia są zakorzenione w całej kulturze.
Jeden znany przykład odkryto w 2017 r., kiedy ujawniono, że Tłumacz Google czasami zmieniał płeć w
tekście podczas tłumaczenia. Okazało się, że jeśli przetłumaczyłeś angielskie zdania
On jest pielęgniarzem.
Ona jest lekarzem.
na turecki, a potem z powrotem na angielski, skończyłoby się to
Ona jest pielęgniarką.
On jest lekarzem.
Nie ma więc stereotypów dotyczących płci. Stronniczość jest problemem w sztucznej inteligencji, ale
jest to szczególny problem dla kobiet, ponieważ podstawa danych, na której budowana jest nowa
sztuczna inteligencja, ma tak silne męskie uprzedzenie; a zespoły, które budują nową sztuczną

inteligencję, nie zauważają tego, ponieważ również mają męskie uprzedzenia. Ostatnim wyzwaniem
dla sztucznej inteligencji jest to, że jeśli zbudujemy systemy, które zawierają pewne cechy ludzkie - tak
jak robimy, na przykład, gdy budujemy programy takie jak Siri i Cortana - możemy nieumyślnie
zbudować je w taki sposób, aby wzmocnić stereotypy dotyczące płci. Jeśli budujemy podporządkowane
systemy sztucznej inteligencji, które niewolniczo wykonują nasze rozkazy, a my sprawiamy, że
wyglądają i brzmią jak kobiety, wtedy będziemy propagować portret kobiet służących
FAKE NEWS
Fałszywe wiadomości to dokładnie to, co sugeruje nazwa: fałszywe, niedokładne lub wprowadzające
w błąd informacje, które są przedstawiane jako fakty. Oczywiście przed erą cyfrową świat miał wiele
źródeł fałszywych wiadomości, ale internet - a dokładniej media społecznościowe - okazały się
idealnym kanałem rozpowszechniania fałszywych wiadomości - a konsekwencje były dramatyczne.
Media społecznościowe służą do nawiązywania kontaktów między ludźmi, a nowoczesne platformy
mediów społecznościowych odnoszą spektakularny sukces na tym Facebooku i Twitterze na Zachodzie,
a WeChat w Chinach łącznie mają znaczną część światowej populacji zarejestrowanych jako
użytkownicy. Kiedy pojawiły się aplikacje społecznościowe, we wczesnych latach tego stulecia,
wydawało się, że wszystkie dotyczyły przyjaciół, rodziny i życia codziennego: było mnóstwo zdjęć dzieci
i mnóstwo zdjęć kotów. Ale media społecznościowe to bardzo potężne narzędzie i szybko zaczęto je
wykorzystywać do innych celów. Zjawisko fałszywych wiadomości, które zaczęło pojawiać się na
pierwszych stronach gazet w 2016 roku, pokazało, jak potężne są media społecznościowe i jak łatwo
można je wykorzystać do wpływania na wydarzenia w skali globalnej. Dwa wydarzenia sprawiły, że
fałszywe wiadomości stały się globalne nagłówki: wybory prezydenckie w USA w listopadzie 2016 r.,
które doprowadziły do wyborów Donalda Trumpa; oraz referendum narodowe Wielkiej Brytanii w
czerwcu 2016 r. w sprawie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej, które zakończyło się niewielką
liczbą głosów za opuszczeniem Unii. Media społecznościowe niewątpliwie odegrały znaczącą rolę w
obu kampaniach - Trump, niezależnie od tego, co myśli się o jego polityce lub osobistym zachowaniu,
jest biegły w wykorzystywaniu mediów społecznościowych do pozyskiwania swoich zwolenników. W
obu przypadkach pojawiły się sugestie, że platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, były
wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych wiadomości faworyzujących ostatecznych
zwycięzców. Sztuczna inteligencja jest ważną częścią historii z fałszywymi wiadomościami, ponieważ
ma kluczowe znaczenie dla sposobu propagowania fałszywych wiadomości. Wszystkie platformy
mediów społecznościowych polegają na tym, że spędzasz z nimi czas na interakcji - daje im to
możliwość wyświetlania reklam, dzięki czemu platformy te ostatecznie zarabiają pieniądze. Jeśli
podoba Ci się to, co widzisz na platformie, spędzisz nad tym więcej czasu niż w innym przypadku.
Dlatego platformy mediów społecznościowych mają motywację, aby nie pokazywać Ci prawdy, ale
pokazywać Ci to, co lubisz. Skąd wiedzą, co lubisz? Mówisz im, za każdym razem, gdy naciskasz przycisk
Lubię to. Odpowiednia platforma może wtedy poszukać innych podobnych historii, które
prawdopodobnie również Ci się spodobają. Platforma, która zrobiłaby to dobrze, stworzyłaby
(brutalnie szczery) obraz Ciebie i Twoich preferencji i wykorzystałaby go, aby zdecydować, jakie historie
Ci pokazać; John Doe to biały mężczyzna, który lubi brutalne filmy i ma tendencje rasistowskie… Jaką
historię pokaże platformie John Doe, jeśli chce, żeby to polubił? Rolą sztucznej inteligencji jest
ustalenie, jakie są Twoje preferencje na podstawie tego, co lubisz, a być może także na podstawie
komentarzy, które zostawiasz, linków, które obserwujesz itd., A następnie znalezienie nowych
przedmiotów, które również będziesz lubić. To wszystko są klasyczne problemy ze sztuczną
inteligencją, a wszystkie firmy zajmujące się mediami społecznościowymi będą miały zespoły
naukowców i programistów, którzy nad nimi pracują. Ale jeśli platformy mediów społecznościowych
zachowują się w ten sposób - zastanawiając się, co lubisz, pokazując ci więcej i ukrywając rzeczy,
których nie lubisz - jaki obraz świata media społecznościowe zaprezentują Johnowi Doe? Zobaczy świat

pełnych przemocy filmów i rasistowskich wiadomości. Nie uzyska wyważonego obrazu. Będzie istniał
we własnej bańce w mediach społecznościowych, a jego własny wypaczony pogląd na świat zostanie
wzmocniony: nazywa się to uprzedzeniem potwierdzającym. To, co sprawia, że jest to tak niepokojące,
to skala, w jakiej to się dzieje: media społecznościowe manipulują przekonaniami w skali globalnej i
niezależnie od tego, czy ta manipulacja jest celowa, czy czysto przypadkowa, z pewnością jest to alarm.
W dłuższej perspektywie sztuczna inteligencja może odegrać rolę w zmianie sposobu, w jaki
postrzegamy świat na jeszcze bardziej fundamentalnym poziomie. Każdy z nas uzyskuje informacje o
świecie za pośrednictwem naszych zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku) i wspólnie
wykorzystujemy te informacje do budowania zgodnego spojrzenia na rzeczywistość: szeroko
akceptowanego poglądu na to, jaki jest świat. Jeśli ty i ja jesteśmy świadkami konkretnego wydarzenia
w ten sam sposób, oboje otrzymujemy te same informacje o tym wydarzeniu i możemy wykorzystać
je, aby przedstawić nasz pogląd na rzeczywistość zgodną z konsensusem. Ale co się stanie, jeśli nie ma
wspólnego poglądu na świat? Co się stanie, jeśli każdy z nas postrzega świat w zupełnie inny sposób?
AI może to umożliwić. W 2013 roku Google wypuściło technologię komputerową do noszenia o nazwie
Google Glass. Przypominając codzienne okulary, Google Glass zostało wyposażone w aparat i mały
projektor, zapewniając użytkownikom wyświetlacz typu heads-up. Okulary połączone ze smartfonem
za pomocą połączenia Bluetooth. Po wydaniu pojawiły się natychmiastowe obawy, że „ukryty” aparat
w Google Glass może być używany do robienia zdjęć w nieodpowiednich sytuacjach, ale prawdziwy
potencjał urządzenia tkwi w wyświetlaczu heads-up, który może nakładać to, co użytkownik widzi, za
pomocą wyświetlanego obrazu. Możliwych zastosowań było nieskończenie wiele. Na przykład jedną
rzeczą, w której osobiście jestem bardzo zły, jest rozpoznawanie ludzi: jest to źródłem ciągłego
zażenowania, że spotykam ludzi, których dobrze znam, ale mimo to z trudem je rozpoznaję. Aplikacja
Google Glass, która mogłaby zidentyfikować osoby, na które patrzę, i dyskretnie przypomnieć mi ich
imiona, byłaby cudowna. Tego typu aplikacje nazywane są rozszerzoną rzeczywistością: pobierają
rzeczywisty świat i nakładają na niego informacje generowane komputerowo lub obrazy. A co z
aplikacjami, które nie rozszerzają rzeczywistości, ale całkowicie ją zmieniają w sposób niezauważalny
dla użytkowników? Mamy już systemy sztucznej inteligencji, które mogą generować obrazy, które dla
ludzi wydają się całkowicie rzeczywiste, ale w rzeczywistości zostały w całości skonstruowane przez
sieć neuronową. Na przykład w chwili pisania tego tekstu istnieje wiele obaw związanych z DeepFakes.
Są to zdjęcia lub filmy, które zostały zmienione przez sieć neuronową w celu uwzględnienia osób, które
nie były obecne w oryginale. DeepFakes były również używane do modyfikowania filmów
pornograficznych, umieszczając w nich „aktorów”, którzy w rzeczywistości nie brali udziału. W chwili
pisania tego tekstu jakość filmów DeepFake jest stosunkowo niska, ale stale się poprawia i wkrótce nie
będziemy w stanie stwierdzić, czy zdjęcie lub film jest prawdziwy, czy też DeepFake. W tym momencie
zasada, że zdjęcia lub filmy dostarczają wiarygodnego zapisu wydarzeń, przestanie obowiązywać. Jeśli
każdy z nas zamieszkuje nasz własny cyfrowy wszechświat oparty na sztucznej inteligencji, istnieje
realne niebezpieczeństwo, że społeczeństwa zbudowane na wspólnych wartościach i zasadach zaczną
się rozpadać. Fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych to dopiero początek.
FAKE AI
Widzieliśmy, jak agenci oprogramowania, tacy jak Siri, Alexa i Cortana, pojawili się w pierwszej
dekadzie tego wieku jako bezpośredni potomek badań nad agentami w latach 90. Wkrótce po
pojawieniu się Siri w popularnej prasie pojawiło się wiele historii, zgłaszanie niektórych
nieudokumentowanych funkcji systemu. Możesz powiedzieć Siri takie rzeczy, jak „Siri, jesteś moim
najlepszym przyjacielem”, a Siri wróci z czymś, co wyglądało na znaczącą odpowiedź (właśnie
spróbowałem: „OK, Michael. Będę twoim przyjacielem w ładna pogoda i paskudna ”). Prasa była
podekscytowana. Czy to ogólna sztuczna inteligencja? zastanawiali się. Więc nie. Jak było do
przewidzenia, wszystko, co robiła Siri, to wyciąganie zwykłej odpowiedzi na pewne kluczowe słowa i

stwierdzenia - prawie dokładnie to, co robiła ELIZA dekady wcześniej. W ogóle nie ma tam inteligencji.
Pozornie znaczące odpowiedzi były niczym innym jak fałszywą sztuczną inteligencją. Apple nie jest
jedyną firmą winną produkcji fałszywej sztucznej inteligencji. W październiku 2018 r. rząd brytyjski
ogłosił, że robot o imieniu Pepper będzie składał zeznania w parlamencie. Ale to był nonsens. Robot
Pepper był z pewnością obecny (i dla przypomnienia jest to świetny robot, za którym stoi wiele
wspaniałych badań). Ale Pepper po prostu odpowiadał na z góry określone pytania, udzielając
odpowiedzi, które zostały dla niego wcześniej napisane. To nie było nawet na poziomie ELIZA. Nie było
zamiaru oszukiwać w incydentach Siri lub Pepper - obaj byli dobroduszną zabawą. Ale wielu członków
społeczności sztucznej inteligencji było zirytowanych, ponieważ malują całkowicie fałszywy obraz tego,
o co chodzi w sztucznej inteligencji. Po pierwsze, jeśli ktokolwiek oglądający program Pepper myślał,
że robot naprawdę odpowiada na zadawane pytania, to miałby całkowicie mylący pogląd na to, co jest
obecnie możliwe dzięki systemom odpowiadania na pytania opartym na sztucznej inteligencji. Ale
wątpię, że wielu ludzi zostało wciągniętych - nietrudno było zobaczyć, co się naprawdę dzieje, a
problem polega na tym, że ludzie mogą pomyśleć, że tego rodzaju bzdury są tym, o co właściwie chodzi
w sztucznej inteligencji: fałszerstwem.
Podobny incydent miał miejsce w grudniu 2018 r., Kiedy „zaawansowanym technologicznie robotem”
tańczącym na młodzieżowym forum naukowym w Jarosławiu w Rosji okazał się… mężczyzna w
kombinezonie robota. Nie jest jasne, czy organizatorzy imprezy zamierzali oszukać, więc dajmy im
powód do wątpliwości. Ale rosyjska telewizja państwowa donosiła o „robocie” tak, jakby to był
prawdziwy. Każdy obserwujący mógłby rozsądnie dojść do wniosku, że reprezentuje to obecny stan
wiedzy w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji. Niestety, takie oszustwa są zbyt powszechne na
obrzeżach sztucznej inteligencji, ku intensywnej frustracji badaczy sztucznej inteligencji. W
październiku 2017 roku Arabia Saudyjska ogłosiła, że nadała obywatelstwo robotowi o imieniu Sophia,
a ogłoszenie to, co nie jest zaskakujące, wzbudziło duże zainteresowanie mediów. Wielu
komentatorów podkreślało ironię tego oświadczenia (nadanie maszynie obywatelstwa), biorąc pod
uwagę niezbyt idealne osiągnięcia Arabii Saudyjskiej w zakresie praw człowieka, a zwłaszcza praw
kobiet. Fałszywa sztuczna inteligencja polega zatem na tym, że ludzie są wprowadzani w błąd, aby
uwierzyć, że to, co widzą, jest sztuczną inteligencją, podczas gdy w rzeczywistości za kulisami są ludzkie
umysły. Słyszałem plotki, że start-upy AI, które nie mogą zmusić swojej technologii do pracy w
kluczowej wersji demonstracyjnej, będą uciekać się do fałszywej sztucznej inteligencji za kulisami. Nie
mam pojęcia, jak powszechna jest ta praktyka, ale fałszywa sztuczna inteligencja to prawdziwy problem
dla wszystkich i ogromna irytacja dla społeczności AI.

Świadome maszyny?
JEŚLI mi się udało zrobić jedną rzecz to mam nadzieję, że przekonałem cię, że chociaż ostatnie przełomy
w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym są prawdziwe i ekscytujące, to nie są one srebrną kulą
dla ogólnej sztucznej inteligencji. Głębokie uczenie się może być ważnym składnikiem ogólnej sztucznej
inteligencji, ale nie jest bynajmniej jedynym składnikiem. Rzeczywiście, nie wiemy jeszcze, jakie są inne
składniki, a tym bardziej nie wiemy, jak może wyglądać przepis na ogólną sztuczną inteligencję.
Wszystkie imponujące możliwości, które opracowaliśmy - rozpoznawanie obrazów, tłumaczenie
języków, samochody bez kierowcy - nie składają się na ogólną inteligencję. W tym sensie wciąż stoimy
przed problemem, który Rodney Brooks zwrócił uwagę w latach 80. XX wieku: mamy pewne elementy
inteligencji, ale nie mamy pojęcia, jak zbudować system, który je integruje. W każdym razie nadal
brakuje niektórych kluczowych komponentów: jak widzieliśmy, nawet najlepsze współczesne systemy
sztucznej inteligencji nie mogą wykazać żadnego znaczącego zrozumienia tego, co robią. Pomimo tego,
że mogą wyróżniać się w tym, co robią, są niczym więcej niż komponentami oprogramowania
zoptymalizowanymi do wykonywania określonego wąskiego zadania. Ponieważ uważam, że jesteśmy
bardzo daleko od ogólnej sztucznej inteligencji, naturalnie wynika z tego, że powinienem mieć jeszcze
większe wątpliwości co do perspektyw silnej sztucznej inteligencji: idei maszyn, które są, podobnie jak
my, świadomymi, samoświadomymi, prawdziwie autonomicznymi istotami. Mimo że silna sztuczna
inteligencja nie jest nigdzie w perspektywie, nadal możemy się dobrze bawić, myśląc o niej i spekulując,
jak możemy się do tego przyczynić. Wybierzmy się więc razem w podróż drogą do świadomych maszyn.
Wyobraźmy sobie, jak może wyglądać krajobraz, jakie przeszkody możemy napotkać i jakich zabytków
możemy się spodziewać po drodze. A co najważniejsze, porozmawiamy o tym, jak możemy wiedzieć,
kiedy zbliżamy się do końca drogi.
ŚWIADOMOŚĆ, UMYSŁ I INNE TAJEMNICE
W 1838 roku brytyjski naukowiec John Herschel przeprowadził prosty eksperyment, próbując
dowiedzieć się, ile energii wypromieniowuje nasze słońce. Wystawił pojemnik z wodą na działanie
promieni słonecznych i zmierzył, jak długo energia słoneczna podnosi temperaturę wody w pojemniku
o jeden stopień Celsjusza. Proste obliczenia pozwoliły następnie Herschelowi oszacować, ile energii
nasza gwiazda emituje w ciągu sekundy. Rezultaty były niezrozumiałe: w ciągu jednej sekundy słońce
wypromieniowuje niewyobrażalne ilości energii - niewiarygodnie większą ilość niż ta, która jest
generowana na Ziemi w ciągu całego roku. Ale to stworzyło naukową zagadkę: pojawiające się dowody
geologiczne wskazywały, że nasz świat (a tym samym i nasze Słońce) miał przynajmniej dziesiątki
milionów lat, ale nie był znany fizyczny proces, który mógłby zasilać Słońce przez tak ogromne okresy
czasu. Każde znane źródło energii spowodowałoby wypalenie słońca za co najwyżej kilka tysięcy lat.
Naukowcy tamtych czasów kręcili się wokół, wymyślając uroczo nieprawdopodobne teorie, próbując
pogodzić dowody prostego, łatwo powtarzalnego eksperymentu z dowodami zapisów geologicznych.
W rzeczywistości dopiero pod koniec XIX wieku i pojawienie się fizyki jądrowej naukowcy zaczęli
rozumieć okrutne moce ukryte w jądrze atomowym. Minęło całe sto lat po eksperymencie Herschela,
zanim fizyk Hans Bethe był w stanie w końcu przedstawić to, co jest obecnie powszechnie
akceptowanym opisem produkcji energii w gwiazdach za pomocą syntezy jądrowej. Kiedy zwracamy
się ku silnej sztucznej inteligencji - celem budowy maszyn, które naprawdę mają świadomy umysł,
samoświadomość i zrozumienie, w podobny sposób jak my - znajdujemy się w tej samej sytuacji, co
naukowcy z czasów Herschela: zjawiska umysłu i świadomości ludzi - jak ewoluowali, jak działają, a
nawet funkcjonalna rola, jaką odgrywają w naszym zachowaniu - są teraz tak samo tajemnicze, jak siły,
które zasilały słońce, były dla naukowców w tamtych czasach. Nie mamy odpowiedzi na żadne z tych
pytań, a żadne z nich nie są w najbliższej przyszłości. Obecnie mamy tylko kilka wskazówek i wiele
spekulacji. Rzeczywiście, zadowalające odpowiedzi na te pytania byłyby tam na górze, wraz ze

zrozumieniem pochodzenia i losów wszechświata w kategoriach znaczenia naukowego. To właśnie ten
fundamentalny brak zrozumienia sprawia, że silna sztuczna inteligencja jest tak trudna do osiągnięcia
- nie mamy pojęcia, gdzie i jak zacząć. W rzeczywistości sytuacja jest gorsza niż ta, ponieważ tak
naprawdę nawet nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Mimochodem używam takich terminów jak
świadomość, umysł i samoświadomość, ale tak naprawdę nie wiemy, czym one są. Wydają się
oczywistymi pojęciami - w końcu wszyscy ich doświadczamy - ale nie mamy naukowego aparatu, aby
o którymkolwiek z nich mówić. Nie możemy być pewni w sensie naukowym, że są one w ogóle
prawdziwe, biorąc pod uwagę wszystkie zdroworozsądkowe dowody naszych osobistych doświadczeń.
Herschel był w stanie podejść do swojego problemu za pomocą eksperymentu, używając dobrze
zrozumianych, mierzalnych pojęć fizycznych: temperatury, energii i tak dalej. Po prostu nie mamy
dostępnych testów do badania świadomości lub umysłu: nie nadają się one do obiektywnej obserwacji
ani pomiaru. Nie ma standardowej naukowej jednostki miary dla umysłu lub subiektywnego
doświadczenia, ani nawet żadnego bezpośredniego sposobu ich pomiaru - nie mogę zobaczyć, o czym
myślisz lub czego doświadczasz. Historycznie rzecz biorąc, większość naszego zrozumienia struktury i
działania ludzkiego mózgu uzyskaliśmy dzięki badaniu ludzi, których mózgi zostały w jakiś sposób
uszkodzone w wyniku choroby lub urazu - ale to raczej nie nadaje się do systematycznego programu
badawczego. Chociaż techniki neuroobrazowania, takie jak obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego (MRI), dają nam ważny wgląd w strukturę i działanie mózgu, nie zapewniają dostępu
do umysłu jednostki. Pomimo tego, że nie mamy żadnych dokładnych definicji, możemy zidentyfikować
pewne wspólne cechy, które pojawiają się w dyskusjach o świadomości. Prawdopodobnie
najważniejszą ideą jest to, że coś świadomego musi mieć zdolność do subiektywnego doświadczania
rzeczy. Subiektywnie, mam na myśli z twojej osobistej mentalnej perspektywy. Jednym z ważnych
aspektów tego jest odczuwanie wewnętrznych zjawisk psychicznych - co filozofowie nazywają
qualiami. To fantazyjna nazwa dla prostego pomysłu: qualia to mentalne doznania, których wszyscy
doświadczamy, jak zapach kawy. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym zapachu lub lepiej idź i zrób
sobie dobrą filiżankę. Wdychaj aromat. uczucie kapelusza, którego doświadczyłeś, było przykładem
jakości. Doświadczenie picia zimnego piwa w upalny dzień; uczucie, gdy pogoda zaczyna się zmieniać z
zimy na wiosnę; uczucie, kiedy moim dzieciom udaje się coś nowego. Wszystko to są qualia: możesz je
dobrze rozpoznać i cieszyć się nimi samemu - ale paradoks polega na tym, że chociaż uważamy, że
mówimy o tych samych doświadczeniach, nie ma sposobu, abyśmy mogli wiedzieć, czy doświadczasz
ich w tym samym sposób, w jaki to robię, ponieważ qualia - i inne doświadczenia psychiczne - są z
natury prywatne. Mentalne doznanie, które miałem, kiedy poczułem zapach kawy, było dostępne tylko
dla mnie; Nie potrafię stwierdzić, czy rzeczywiście miałeś podobne doświadczenie, nawet jeśli
używamy tych samych słów, aby je opisać. Jeden z najsłynniejszych wkładów w debatę o świadomości
dokonał amerykański filozof Thomas Nagel w 1974 roku. Nagel zaproponował test, za pomocą którego,
jak sugerował, można rozróżnić, czy coś jest świadome, czy nie. Załóżmy, że chcesz wiedzieć, czy
następujące ONE są świadome:
Istota ludzka
Orangutan
Pies
Szczur
Dżdżownica
Toster

Skała
Test, który zaproponował Nagel, polegał na rozważeniu, czy pytanie „Jak to jest być X?” ma sens, gdy
jest stosowany do jednostek takich jak te powyżej. Jeśli uważamy, że bycie X to coś podobnego (gdzie
X to człowiek, orangutan itp.), Nagel argumentował, że X, o którym mowa, jest świadomy. Patrząc na
naszą listę powyżej, pytanie ma znaczenie, gdy odnosi się do ludzi. A co z orangutanami? Myślę, że tak,
i to samo dla psów, ale także (choć nieco mniej oczywiste) szczurów. Tak więc orangutany, psy i szczury,
zgodnie z testem Nagela, są świadome. Oczywiście nie jest to „dowód” na to, że są świadomi - musimy
polegać raczej na zdrowym rozsądku niż na obiektywnych dowodach naukowych. A co z
dżdżownicami? Myślę, że tutaj jesteśmy u progu świadomości. Dżdżownice są tak prostymi
stworzeniami, że wydaje mi się wątpliwe (w każdym razie dla mnie), że test Nagela ma sens w tym
przypadku: więc zgodnie z jego argumentem dżdżownice nie są świadome. W tym drugim przypadku
istnieje pole do dyskusji - można by argumentować, że nawet dżdżownice mogą mieć jakąś prymitywną
świadomość, ale wtedy musiałbym nalegać, że była rzeczywiście prymitywna w porównaniu z ludzką
świadomością. Nie pozwolę jednak na debatę na temat tosterów i kamieni: oczywiście nie zdają
egzaminu. Bycie tosterem nie przypomina niczego. Test Nagela zwraca uwagę na kilka ważnych
punktów. Po pierwsze, świadomość to nie wszystko albo nic. Jest to spektrum z w pełni rozwiniętą
ludzką świadomością na jednym krańcu i dżdżownicami na drugim. Ale nawet między ludźmi istnieją
różnice. Stopień, w jakim dana osoba jest przytomna, będzie różna w zależności od tego, czy jest pod
wpływem alkoholu lub narkotyków, czy też po prostu jest zmęczona. Po drugie, świadomość jest różna
dla różnych bytów. tytuł artykułu Nagela brzmiał „Jak to jest być nietoperzem?” Nagel wybrał
nietoperze na tytuł swojego artykułu, ponieważ są one tak odmienne od nas. Pytanie Nagela z
pewnością ma sens w odniesieniu do nietoperzy, więc nietoperze cieszą się świadomością, zgodnie z
teorią Nagela.
Ale nietoperze mają zmysły, których my nie mamy, w szczególności rodzaj sonaru. Podczas lotu emitują
ultradźwięki i wykrywają echa tych pisków, aby dostrzec otoczenie. Niektóre nietoperze są nawet w
stanie wykryć pole magnetyczne Ziemi i wykorzystać je do nawigacji - mają własny wbudowany kompas
magnetyczny. Nie mamy tych zmysłów i z tego powodu nie możemy sobie wyobrazić, jak to jest być
nietoperzem, mimo że uważamy, że pytanie Nagela ma znaczenie, gdy odnosi się do nietoperzy. Zatem
świadomość nietoperza różni się od świadomości ludzkiej. W rzeczywistości Nagel uważał, że jest to
poza naszymi możliwościami zrozumienia, chociaż możemy być pewni, że istnieje. Głównym celem
Nagela było przedstawienie testu świadomości („Jak to jest być X?”) I argumentowanie, że pewne
formy świadomości muszą pozostać poza naszym zrozumieniem (nie możemy sobie wyobrazić, jak by
to było Nietoperz). Ale jego test można zastosować do komputerów i większość ludzi wydaje się
wierzyć, że nic nie przypomina bycia komputerem, tak samo jak toster. Z tego powodu argument
Nagela „Jak to jest” został użyty przeciwko możliwości silnej sztucznej inteligencji. Silna sztuczna
inteligencja jest niemożliwa, zgodnie z tym argumentem, ponieważ komputery nie mogą być świadome
argumentacji Nagela. Osobiście nie przekonuje mnie ten argument, ponieważ pytanie „Jak to jest
być…” jest dla mnie niczym innym jak odwołaniem się do naszej intuicji. Nasza intuicja dobrze sprawdza
się w wyodrębnianiu oczywistych przypadków - orangutanów i tosterów - ale nie rozumiem, dlaczego
mielibyśmy oczekiwać, że będzie to niezawodny przewodnik w bardziej subtelnych przypadkach lub
przypadkach, które są daleko poza naszym własnym doświadczeniem świata przyrody - takie jak AI.
Być może nie potrafimy sobie wyobrazić, jak by to było być komputerem tylko dlatego, że są do nas
zupełnie różni. Ale to nie oznacza (przynajmniej dla mnie), że świadomość maszyny jest niemożliwa po prostu świadomość maszyny byłaby inna. Argument Nagela jest jednym z wielu, które zostały
wysunięte, próbując pokazać, że silna sztuczna inteligencja jest niemożliwa. Przyjrzyjmy się najbardziej
znanym z nich.

CZY SILNA AI JEST MOŻLIWA?
Argument Nagela jest ściśle powiązany ze zdroworozsądkowym sprzeciwem wobec możliwości silnej
sztucznej inteligencji, który mówi, że nie jest to możliwe, ponieważ w ludziach jest coś wyjątkowego.
Ta intuicyjna odpowiedź zaczyna się od poglądu, że komputery różnią się od ludzi, ponieważ ludzie są
animowanymi obiektami, a komputery nie. Zgodnie z tym argumentem mam więcej wspólnego ze
szczurem niż z komputerem; komputer ma więcej wspólnego z tosterem niż ze mną. Odpowiadam na
to, że bez względu na to, jak niezwykli są ludzie, ostatecznie są niczym więcej niż zbiorem atomów.
Ludzie i ich mózgi to byty fizyczne, przestrzegające praw fizycznych - nawet jeśli jeszcze nie do końca
wiemy, jakie to prawa. Ludzie są niezwykłymi, cudownymi, niesamowitymi rzeczami, ale z punktu
widzenia wszechświata i jego praw nie jesteśmy niczym specjalnym. Oczywiście nie jest to odpowiedź
na trudne pytanie, w jaki sposób określona wiązka atomów prowadzi do świadomego doświadczenia punktu, do którego wrócimy później. Odmianę argumentu „ludzie są szczególni” przedstawił
amerykański filozof Hubert Dreyfus, którego spotkaliśmy wcześniej jako krytyk wczesnej sztucznej
inteligencji. Jednym z głównych punktów Dreyfusa w jego krytyce sztucznej inteligencji było to, że
zważywszy na jej rzeczywiste osiągnięcia, firma raczej wyprzedała się i pod tym względem z pewnością
miał rację. Ale miał też konkretny argument przeciwko możliwości silnej sztucznej inteligencji.
Argumentował, że większość ludzkich działań i decyzji opiera się na „intuicji”, której, jak sądził, nie
można sprecyzować w sposób, jakiego wymagają komputery. Krótko mówiąc, argumentował Dreyfus,
ludzkiej intuicji nie można sprowadzić do przepisu takiego jak program komputerowy. Z pewnością
istnieje wiele dowodów na to, że większość naszych decyzji nie opiera się na wyraźnym lub
rygorystycznym rozumowaniu. Często podejmujemy decyzje, nie będąc w stanie wyartykułować ich
uzasadnienia; prawdopodobnie większość naszych procesów decyzyjnych jest w rzeczywistości tego
typu. W tym sensie z pewnością posługujemy się jakąś intuicją. Ale z pewnością wynika to z
doświadczenia, które zdobyliśmy z biegiem czasu (lub być może doświadczenia wyuczonego przez
ewolucję, które zostało nam przekazane przez nasze geny), które, nawet jeśli nie możemy tego
wyartykułować na świadomym poziomie, nie jest jednak niczym tajemniczym. Jak widzieliśmy,
komputery mogą uczyć się na podstawie doświadczenia i stać się skutecznymi decydentami, nawet jeśli
nie potrafią wyartykułować uzasadnienia swoich decyzji. Najbardziej znany argument przeciwko
możliwości silnej sztucznej inteligencji pochodzi od filozofa Johna Searle'a, który ukuł terminy silna i
słaba sztuczna inteligencja. Wymyślił scenariusz zwany chińskim pokojem, próbując pokazać, że silna
sztuczna inteligencja jest niemożliwa. Scenariusz dotyczący chińskiego pokoju wygląda następująco:
Wyobraź sobie mężczyznę pracującego samotnie w pokoju. Przez szczelinę w drzwiach otrzymuje karty,
na których są napisane pytania po chińsku; on sam nie rozumie chińskiego. Bierze te karty, a następnie
uważnie śledzi spisaną listę instrukcji, aby napisać odpowiedź po chińsku, którą następnie przekazuje
z powrotem z pokoju. Teraz pokój (i jego zawartość) jest faktycznie zaangażowany w chiński test
Turinga, a odpowiedzi udzielone przez pokój przekonują przesłuchujących, że przedmiotem testu jest
człowiek. Teraz zadaj sobie pytanie: czy jest tu jakieś zrozumienie języka chińskiego? Searle twierdzi,
że nie. Mężczyzna w pokoju nie rozumie chińskiego, a sam pokój z pewnością nie rozumie chińskiego.
Bez względu na to, gdzie tu spojrzymy, nie znajdujemy zrozumienia języka chińskiego. Mężczyzna nie
robi nic więcej niż uważne przestrzeganie precyzyjnego przepisu, aby uzyskać odpowiedź na pytanie.
Jego ludzka inteligencja jest używana tylko w takim zakresie, w jakim sumiennie postępuje zgodnie z
otrzymanymi instrukcjami. Zauważ, że mężczyzna robi dokładnie to, co robi komputer: po prostu
postępuje zgodnie z listą instrukcji - przepisem. „Program”, który wykonuje, to instrukcje, które
otrzymuje. Zatem według Searle'a, z tego samego argumentu, komputer, który przeszedł test Turinga,
nie wykaże zrozumienia. Jeśli argument Searle'a jest słuszny, oznacza to, że zrozumienia - a tym samym
silnej sztucznej inteligencji - nie można wytworzyć stosując się do przepisu. Dlatego silnej sztucznej
inteligencji nie można osiągnąć za pomocą konwencjonalnych komputerów. Jeśli jest poprawny,

wystarczy ten prosty argument zabije wielkie marzenie AI. Bez względu na to, jak bardzo twój program
wydawał się rozumieć, byłoby to tylko złudzeniem: za kulisami nic by tam nie było. Krytyce Searle'a
zaproponowano wiele kontrargumentów. Oczywistą, zdroworozsądkową odpowiedzią jest wskazanie,
że chiński pokój Searle'a jest po prostu niemożliwy. Pomijając wszystko inne, odgrywanie przez
człowieka roli procesora komputera oznaczałoby, że wykonanie instrukcji programu komputerowego
w ciągu jednej sekundy zajęłoby tysiąclecia, a pomysł zakodowania odpowiedniego programu w
postaci instrukcji pisemnych jest absurdalny: typowy duży -skalowy program komputerowy
dzisiejszych czasów będzie obejmował około stu milionów wierszy kodu komputerowego. (Faktyczne
napisanie takiego kodu w formie, którą mógłby odczytać człowiek, wymagałoby dziesiątek tysięcy
wydrukowanych tomów). Komputer może pobrać instrukcje z pamięci w ciągu mikrosekund, podczas
gdy chiński komputer pokojowy byłby miliardy razy wolniejszy. Biorąc pod uwagę te praktyczne fakty,
chiński pokój i jego zawartość nie mogły przekonać przesłuchującego, że jest to osoba: w rzeczywistości
nie mogły przejść testu Turinga. Inną standardową odpowiedzią na chiński pokój jest to, że podczas
gdy osoba w pokoju nie wykazuje zrozumienia, a sam pokój nie, system, który musi być obecny, który
zawiera osobę, pokój, instrukcje itd. . I rzeczywiście, gdybyśmy szukali zrozumienia w ludzkim mózgu,
nie znaleźlibyśmy go. Chociaż z pewnością istnieją obszary ludzkiego mózgu, które wydają się być
odpowiedzialne za rozumienie języka, nie znajdziemy w nich takiego zrozumienia, o jakie prosi Searle.
Uważam, że istnieje jeszcze prostsza odpowiedź na genialny eksperyment myślowy Searle'a. Układanka
chińskiego pokoju, wyrażona jako rodzaj testu Turinga, jest oszustwem, ponieważ nie traktuje pokoju
jako czarnej skrzynki. Twierdzimy tylko, że w chińskim pokoju nie ma zrozumienia, gdy zaczynamy do
niego zaglądać. Sam test Turinga podkreślał, że powinniśmy patrzeć tylko na dane wejściowe i
wyjściowe i pytać, czy zachowanie, którego jesteśmy świadkami, jest nie do odróżnienia od ludzkiego.
Wydaje mi się, że bezcelowe jest wdawanie się w spór o to, czy komputer „naprawdę” rozumie, czy w
rzeczywistości robi coś, co jest nie do odróżnienia od ludzkiego zrozumienia. Innym argumentem
przeciwko możliwości silnej sztucznej inteligencji jest to, że istnieje jakaś szczególna cecha ludzkiego
mózgu lub ciała, która tworzy ludzką świadomość i samoświadomość, a której nie może zrealizować
komputer. Jaka może być taka funkcja? Wybitny brytyjski fizyk Roger Penrose argumentował, że
świadomość może mieć swoje korzenie w pewnych zjawiskach kwantowych, których z natury rzeczy
nie można obliczyć za pomocą konwencjonalnych komputerów. (Szczegóły, dlaczego pewnych zjawisk
kwantowych nie można obliczyć, nie muszą nas tutaj zatrzymywać.) Argument Penrose'a jest
intrygujący i nikt nie wymyślił ostatecznego obalenia - ale równie wydaje się, że nie ma żadnych
faktycznych dowodów na to, że świadomość rzeczywiście zależy od nieobliczalnych zjawisk
kwantowych. Społeczność głównego nurtu sztucznej inteligencji nie wierzy temu argumentowi, chociaż
technicznie uważa się to za możliwe. Jeszcze innym możliwym zarzutem jest to, że być może
inteligencja nie może być obliczona przez konwencjonalny komputer z powodu ich matematycznie
udowodnionych ograniczeń. Pamiętaj, że z pracy Turinga wiemy, że istnieją fundamentalne
ograniczenia tego, co komputery mogą, a czego nie mogą robić - istnieją pewne jasno zdefiniowane
problemy, których komputer nie może rozwiązać.
A co, jeśli inteligentne zachowanie, do którego dąży sztuczna inteligencja, nie jest obliczalne w sensie
zaproponowanym przez Turinga? Sam Turing omówił to jako możliwy argument przeciwko silnej
sztucznej inteligencji. Większość badaczy sztucznej inteligencji nie jest tym zaniepokojona, ale jak
często widzieliśmy wcześniej, problem tego, co jest praktycznie obliczalne, był główną przeszkodą dla
sztucznej inteligencji w całej jej historii.
UMYSŁ I CIAŁO
Przejdźmy teraz do najsłynniejszej filozoficznej łamigłówki w badaniu świadomości: problemu umysłu
i ciała. Pewne procesy fizyczne zachodzące w ludzkim ciele i mózgu powodują powstanie świadomego

umysłu - ale jak i dlaczego dokładnie to robią? Jaki dokładnie jest związek między fizycznym światem
neuronów, synaps i aksonów a naszym świadomym subiektywnym doświadczeniem? To jeden z
największych i najstarszych problemów w nauce i filozofii; australijski filozof David Chalmers nazwał to
trudnym problemem świadomości. Literatura na ten temat sięga przynajmniej czasów Platona. W
Fajdrosie zaproponował model ludzkiego zachowania, w którym element rozumowy mózgu działa jak
woźnica trzymający wodze dwóch koni - jeden koń reprezentuje racjonalne, szlachetne pragnienia,
drugi - irracjonalne lub niegodne pragnienia. Droga, którą człowiek przechodzi przez życie, zależy od
tego, jak jego woźnica kontroluje te dwa konie. Podobny pomysł pojawia się w hinduskich
Upaniszadach. Postrzeganie racjonalnego ja jako woźnicy rydwanu jest wspaniałą metaforą. Ale choć
niewątpliwie jest to urocze - jestem raczej zachwycony pomysłem trzymania wodze zarówno
szlachetnych, jak i niegodnych części mojego umysłu - cierpi na powszechny problem w teoriach
umysłu. Platon wyobraża sobie, że woźnica jest umysłem, ale wszystko, co wtedy robi, to powiedzenie,
że umysł jest kontrolowany przez inny umysł (woźnicę). Filozofowie nazywają to problemem
homunkulusa - homunkulus oznacza „mały człowieczek”, w tym przypadku „mały człowieczek” jest
woźnicą. To jest problem, ponieważ tak naprawdę niczego nie wyjaśnia - po prostu deleguje problem
„umysłu” do innej reprezentacji umysłu. W każdym razie model „rydwanu” jest wątpliwy, ponieważ
sugeruje, że rozumowanie jest głównym motorem naszego zachowania, a istnieje wiele dowodów na
to, że tak nie jest. Na przykład w słynnej serii eksperymentów neurobiolog John-Dylan Haynes
najwyraźniej był w stanie wykryć decyzje podejmowane przez ludzi do dziesięciu sekund, zanim sami
badani zdali sobie sprawę, że podjęli decyzję. Wynik ten rodzi różnego rodzaju pytania, ale jednym z
najważniejszych jest po prostu, jeśli świadome myślenie i rozumowanie nie jest mechanizmem, za
pomocą którego decydujemy, co robić, to po co to u licha? Kiedy przedstawiamy nam jakąś cechę
ludzkiego ciała, teoria ewolucji mówi nam, że powinniśmy zapytać, jaką ewolucyjną przewagę daje nam
ta cecha. Tak więc w ten sam sposób możemy zapytać, jaką ewolucyjną przewagę dał nam świadomy
umysł. Ponieważ przypuszczalnie gdyby nie dał nam żadnej przewagi, to by nie powstał. Jedna z teorii
głosi, że świadomy umysł jest w rzeczywistości niczym innym jak bezsensownym produktem cech
naszego ciała, które faktycznie wpływają na nasze zachowanie. Teoria ta ma dość wyczerpującą nazwę
epifenomenalizm. Jeśli świadomy umysł jest epifenomenalny, to zamiast być woźnicą trzymającą lejce,
jak sugerował Platon, twój świadomy umysł jest zamiast tego pasażerem rydwanu, złudzeniem, że to
woźnica. Nieco mniej dramatycznym poglądem jest to, że świadomy umysł nie odgrywa
pierwszorzędnej roli w naszym zachowaniu w sposób, który sugerował Platon, ale raczej, że w jakiś
sposób wynika z innych procesów w naszym mózgu - prawdopodobnie procesów, które nie są obecne
w niższym rzędzie. zwierzęta, które, o ile nam wiadomo, nie cieszą się tak bogatym życiem psychicznym
jak my. W dalszej części zajmiemy się jednym kluczowym składnikiem naszego świadomego ludzkiego
doświadczenia: naszą społeczną naturą, przez którą rozumiem naszą zdolność rozumienia siebie i
innych jako części grupy społecznej oraz umiejętność rozumowania o innych i o tym, jak inni Zobacz
nas. Ta kluczowa zdolność najprawdopodobniej wyewoluowała jako wymóg wspólnego życia i pracy w
dużych, złożonych grupach społecznych. Aby to zrozumieć, zaczniemy od przyjrzenia się słynnej pracy
nad mózgiem społecznym przeprowadzonej przez brytyjskiego psychologa ewolucyjnego Robina
Dunbara.
MÓZG SPOŁECZNY
Dunbara zainteresowało następujące proste pytanie: dlaczego ludzie (i inne naczelne) mają tak duże
mózgi
w porównaniu z mózgami innych zwierząt? Ostatecznie mózg jest urządzeniem
przetwarzającym informacje, które pochłania znaczną część całkowitej energii wytwarzanej przez
ludzkie ciało - około 20 procent to typowe oszacowanie. Tak więc duży mózg wyewoluowałby, aby
poradzić sobie z jakimś ważnym wymogiem przetwarzania informacji u naczelnych - a biorąc pod
uwagę jego wymagania energetyczne, musiałby przynieść znaczną ewolucyjną przewagę.

Ale jakie dokładnie wymagania dotyczące przetwarzania informacji i jakie ewolucyjne korzyści? Dunbar
przyjrzał się kilku naczelnym i możliwym czynnikiem, które mogą implikować potrzebę zwiększenia
zdolności przetwarzania informacji. Na przykład jednym z możliwych wyjaśnień może być potrzeba
śledzenia źródeł pożywienia w ich środowisku przez naczelne. Innym możliwym wyjaśnieniem może
być wymóg, aby naczelne o większym zasięgu lub obszarze żerowania śledziły większe mapy
przestrzenne. Jednak Dunbar odkrył, że czynnikiem, który najlepiej przewidywał wielkość mózgu, była
średnia wielkość grupy społecznej naczelnych: średnia liczba zwierząt w grupach społecznych tego
naczelnego. Ale to sugeruje zatem, że duży rozmiar mózgu naczelnych jest potrzebny, aby móc z
powodzeniem utrzymywać duże grupy społeczne, a dokładniej, potrzeba śledzenia, utrzymywania i
wykorzystywania relacji społecznych w tych grupach. Badania Dunbara podniosły kuszące pytanie:
biorąc pod uwagę, że znamy średni rozmiar ludzkiego mózgu, co przewiduje jego analiza jako średnia
wielkość grupy ludzi? Wartość uzyskana w tej analizie jest obecnie znana jako liczba Dunbara i jest
zwykle podawana jako 150. Oznacza to, że biorąc pod uwagę średni rozmiar ludzkiego mózgu i analizę
innych naczelnych przeprowadzoną przez Dunbara, spodziewalibyśmy się, że średnia wielkość ludzkich
grup społecznych będzie wynosić około 150. Liczba Dunbara mogłaby pozostać ciekawostką, gdyby nie
fakt, że późniejsze badania wykazały, że liczba ta powtarzała się na całej planecie w odniesieniu do
faktycznych rozmiarów ludzkich grup społecznych. Na przykład wydaje się, że neolityczne wioski
rolnicze zazwyczaj liczyły około 150 mieszkańców. Ostatnio interesujący jest fakt, że liczba Dunbara ma
coś do powiedzenia na temat liczby znajomych, z którymi aktywnie współpracujemy w serwisach
społecznościowych, takich jak Facebook. Liczbę Dunbara można zinterpretować jako mniej więcej
liczbę relacji międzyludzkich, którymi może zarządzać ludzki mózg. Oczywiście większość z nas
współcześnie wchodzi w interakcje ze znacznie większymi grupami, ale liczba Dunbara to liczba relacji,
które naprawdę możemy śledzić. Krótko mówiąc, jeśli ta analiza jest poprawna, to ludzki mózg jest
inny, ponieważ jest mózgiem społecznym. Jest duży w porównaniu z innymi naczelnymi, ponieważ
żyjemy w dużych grupach społecznych, a to wymaga umiejętności śledzenia i zarządzania dużą liczbą
relacji społecznych. Naturalnym następnym pytaniem jest, co dokładnie oznacza śledzenie i
zarządzanie tymi relacjami społecznymi. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzymy się idei związanej
ze słynnym amerykańskim filozofem Danielem Dennettem - idei, według której rozumiemy i
przewidujemy zachowanie ludzi za pomocą tego, co nazwał postawą celową.
POSTAWA CELOWA
Kiedy rozglądamy się po naszym świecie i próbujemy nadać sens temu, co widzimy, wydaje się, że w
naturalny sposób dokonujemy rozróżnienia między agentami a innymi obiektami. W tej książce
widzieliśmy już termin agent: był to pomysł programu AI działającego niezależnie w naszym imieniu,
racjonalnie realizującego nasze preferencje. Agent w tym sensie, o którym teraz rozmawiamy, jest
czymś, co wydaje się mieć podobny status do nas, jako samookreślającego się aktora. Kiedy dziecko
zastanawia się, którą czekoladę wybrać i starannie wybiera jedną, dostrzegamy sprawczość: jest wybór
i świadome, celowe, autonomiczne działanie. W przeciwieństwie do tego, gdy roślina wyrasta spod
skały i po pewnym czasie odsuwa ją na bok, nie widzimy sprawczości: istnieje pewien rodzaj działania,
ale nie dostrzegamy w nim ani namysłu, ani świadomego celu.
Dlaczego więc interpretujemy działania dziecka jako działania agenta, a działania rosnącej rośliny jako
bezmyślny proces? Aby zrozumieć odpowiedź na to pytanie, zastanów się nad różnymi rodzajami
wyjaśnień, które są dostępne, gdy próbujemy wyjaśnić procesy zmieniające nasz świat. Jedną z
możliwości jest zrozumienie zachowania istoty w odniesieniu do tego, co Dennett nazywa postawą
fizyczną. W przypadku postawy fizycznej używamy praw natury (fizyki, chemii itp.), Aby przewidzieć,
jak zachowa się system. Na przykład Dennett sugeruje, że kiedy wypuszcza kamień, który trzymał w
dłoni, używa prostej fizyki (kamień ma wagę, działa na niego siła grawitacji), aby z powodzeniem

przewidzieć, że kamień spadnie na ziemię. Chociaż postawa fizyczna działa dobrze w takich
przypadkach, jak ten, oczywiście nie jest praktyczna do zrozumienia lub przewidywania zachowań
ludzi, którzy są zbyt skomplikowani, aby można je było zrozumieć w ten sposób. W zasadzie może to
być możliwe (ostatecznie jesteśmy tylko zbiorem atomów), ale oczywiście w praktyce nie jest to
wykonalne. Nie jest to również bardzo praktyczny sposób zrozumienia zachowania komputerów lub
programów komputerowych - kod źródłowy typowego nowoczesnego systemu operacyjnego
komputera będzie zawierał setki milionów wierszy.
Inną możliwością jest stanowisko projektowe, w którym przewidujemy zachowanie na podstawie
naszego zrozumienia celu, w jakim system ma spełniać - do czego został zaprojektowany. Dennett
podaje przykład budzika. Kiedy ktoś przedstawia nam budzik, nie musimy korzystać z praw fizyki, aby
zrozumieć jego zachowanie. Jeśli wiemy, że jest to zegar, możemy zinterpretować wyświetlane przez
niego liczby jako czas, ponieważ zegary są zaprojektowane do wyświetlania czasu. Podobnie, jeśli zegar
wydaje głośny i irytujący dźwięk, możemy to zinterpretować jako alarm, który został ustawiony o
określonej godzinie, ponieważ wydaje głośne i irytujące dźwięki o określonej godzinie. To znowu coś,
do czego są zaprojektowane budziki. Do takiej interpretacji nie jest wymagane zrozumienie
wewnętrznego mechanizmu zegara - jest to uzasadnione faktem, że budziki są zaprojektowane tak,
aby wykazywały takie zachowanie. Trzecia możliwość i ta, która nas tutaj interesuje, to ta, którą
Dennett nazywa postawą celową. Z tej perspektywy przypisujemy stany psychiczne bytom - stanom
psychicznym, takim jak przekonania i pragnienia - a następnie wykorzystujemy zdroworozsądkową
teorię tych stanów psychicznych, aby przewidzieć, jak jednostka będzie się zachowywać, zakładając, że
dokonuje wyborów zgodnie ze swoimi przypisywane przekonania i pragnienia. Najbardziej oczywistym
uzasadnieniem tego podejścia jest to, że wyjaśniając działalność człowieka, często przydatne jest
sformułowanie takich stwierdzeń, jak: Janine uważa, że będzie padać i chce pozostać suchym. Piotr
chce skończyć znakowanie. Jeśli Janine wierzy, że będzie padać i chce pozostać sucha, możemy
przewidzieć, że będzie nosić płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol, albo całkowicie unikać
wychodzenia na zewnątrz, ponieważ takich zachowań oczekujemy od racjonalnego agenta, który ma
te przekonania i pragnienia. Zatem postawa intencjonalna ma zarówno moc wyjaśniającą, jak i
predykcyjną: pozwala nam wyjaśnić, co ludzie zrobili i co będą (prawdopodobnie zrobią). Należy
zauważyć, że podobnie jak w przypadku stanowiska projektowego, stanowisko intencjonalne jest
neutralne w stosunku do wewnętrznego mechanizmu, który faktycznie powoduje zachowanie. Teoria
działa równie dobrze w przypadku maszyn, jak i ludzi, co omówimy bardziej szczegółowo poniżej.
Dennett ukuł termin system intencjonalny, aby opisać byty, których zachowanie można najkorzystniej
zrozumieć i przewidzieć metodą przypisywania im przekonań, pragnień i racjonalnego wyboru. Istnieje
naturalna hierarchia coraz bardziej wyrafinowanych systemów intencjonalnych. System intencjonalny
pierwszego rzędu ma własne przekonania i pragnienia, ale nie ma żadnych przekonań i pragnień
dotyczących przekonań i pragnień. W przeciwieństwie do tego system intencjonalny drugiego rzędu
może mieć przekonania i pragnienia dotyczące przekonań i pragnień. Ilustrują to następujące
stwierdzenia: Pierwsze stwierdzenie : Janine sądziła, że pada. Drugie stwierdzenie: Michael chciał, żeby
Janine uwierzyła, że pada. Trzecie stwierdzenie: Peter wierzył, że Michael chciał, aby Janine uwierzyła,
że to się dzieje. Wydaje się, że w naszym codziennym życiu prawdopodobnie nie używamy więcej niż
około trzech warstw hierarchii postaw intencjonalnych (chyba że jesteśmy zaangażowani w sztuczną
aktywność intelektualną, taką jak rozwiązywanie zagadek) i wydaje się, że większość z nas ma trudności
z przejściem poza rozumowaniem piątego rzędu. Użycie przez nas świadomej postawy jest ściśle
związane z naszymi statystykami jako zwierząt społecznych. Wydaje się, że rolą takich intencjonalnych
przypisań jest umożliwienie nam zrozumienia i przewidywania zachowań innych podmiotów w
społeczeństwie. W poruszaniu się po naszej drodze

W naszym złożonym świecie społecznym angażujemy się w umyślne myślenie wyższego rzędu, w
którym plany jednostek (czy to nas samych, czy tych, których obserwujemy) są pod wpływem
przewidywanego, zamierzonego zachowania innych podmiotów. Wartość takiego myślenia wynika
jasno z jego wszechobecności w życiu ludzkim i stopnia, w jakim przyjmujemy je za pewnik w naszych
przekazach. Przypomnij sobie sześciowyrazową rozmowę między Alicją i Bobem, którą widzieliśmy na
początku:
Bob: Opuszczam cię.
Alice: Kim ona jest?
Oczywiste, celowe wyjaśnienie tego scenariusza jest proste, niekonwencjonalne i przekonujące: Alice
uważa, że Bob woli kogoś innego od niej i że odpowiednio planuje; Alice również chce wiedzieć, kto to
jest (być może w nadziei, że go odwiedzie) i wierzy, że zapytanie Boba skłoni go do powiedzenia jej.
Trudno jest wyjaśnić tę wymianę bez odwoływania się do pojęć takich jak wiara i pragnienie, nie tylko
odgrywając rolę w życiu Alicji i Boba.
Dunbar przyjrzał się związkowi między rozmiarem mózgu a zdolnością wyższego rzędu do umyślnego
rozumowania u ludzi i innych zwierząt. Okazuje się, że zdolność do rozumowania intencjonalnego
wyższego rzędu jest, mówiąc w przybliżeniu, funkcją liniową względnej wielkości płata czołowego
mózgu. Ponieważ rozmiar mózgu silnie koreluje z grupą społeczną wynika z tego, że naturalnym,
ewolucyjnym wyjaśnieniem dużych mózgów jest właśnie potrzeba i wartość społecznego rozumowania
- intencjonalnego rozumowania wyższego rzędu - w ramach złożonego społeczeństwa. Niezależnie od
tego, czy polujesz w grupach, walczysz ze sprzecznymi plemionami, ścigasz partnera (być może
przeciwko rywalom), czy też zdobywasz sojuszników w celu uzyskania wpływu i przywództwa, wartość
umiejętności zrozumienia i przewidywania myśli innych osób jest oczywista. Wracając do argumentów
Dunbara, większe grupy społeczne będą wymagały bardziej rozumowania społecznego wyższego
rzędu, wyjaśniając w ten sposób związek między rozmiarem mózgu a rozmiarem grupy społecznej,
którą zidentyfikował Dunbar. Wracając do naszej pierwotnej motywacji, poziomy intencjonalności
wydają się korelować ze stopniami świadomości. Jak już powiedzieliśmy, klasa rzeczy, które
przyjęlibyśmy jako systemy intencjonalne pierwszego rzędu, jest rzeczywiście bardzo szeroka. Ale
intencjonalność wyższego rzędu jest znacznie wyższą poprzeczką. Jesteśmy systemami
konwencjonalnymi wyższego rzędu, ale nie zaakceptowałbym nikogo, kto próbowałby mnie wmówić,
że (na przykład) była dżdżownica. A co z psem? Możesz mnie po prostu przekonać, że pies był w stanie
mieć przekonania o moich pragnieniach (na przykład wierzy, że chcę, aby siedział) - ale jeśli pies jest
zdolny do świadomego rozumowania wyższego rzędu, jest to prawdopodobne co najwyżej raczej
ograniczoną i wyspecjalizowaną zdolnością. Istnieją przesłanki, że niektóre inne naczelne mają
ograniczoną zdolność do świadomego rozumowania wyższego rzędu. Na przykład małpy vervet
wykorzystują okrzyk ostrzegawczy, aby wskazać innym małpom obecność lampartów (zagrożenie dla
społeczności małp). Zaobserwowano, że używają krzyku ostrzegawczego, aby oszukać inne małpy
vervet, aby uwierzyły, że są atakowane przez lamparty. Naturalne wyjaśnienie tej sztuczki wydaje się
obejmować celowe rozumowanie wyższego rzędu: „Jeśli wydam okrzyk ostrzegawczy, uwierzą, że
lamparty atakują i chcą uciec”. Można oczywiście przedstawić alternatywne wyjaśnienia, które nie
implikują wyższego rzędu intencjonalnego rozumowania. Niemniej jednak anegdota uwiarygodnia
twierdzenie, że niektóre zwierzęta nie będące ludźmi angażują się w intencjonalne rozumowanie
wyższego rzędu.
Wydaje się, że rozumowanie społeczne, w postaci intencjonalności wyższego rzędu, jest skorelowane
ze świadomością, a rozumowanie społeczne ewoluowało, aby wspierać złożone sieci społeczne i duże
grupy społeczne. Ale dlaczego rozumowanie społeczne może wymagać świadomości w postaci

istnienia „czegoś, jak to jest”, aby być agentem? Mój kolega Peter Millican zasugerował, że odpowiedź
może leżeć właśnie w wydajności obliczeniowej stanowiska zamierzonego. Jeśli mam świadomy dostęp
do własnych funkcjonalnych motywatorów w postaci pragnień, przekonań itp. I potrafię również
myśleć o subiektywnej sytuacji innych ludzi, to pozwala mi to przewidzieć ich zachowanie (zarówno w
rzeczywistych, jak i wyobrażonych okolicznościach). ) znacznie wydajniej, niż mógłbym to zrobić w
innym przypadku. Wyobrażając sobie, że jestem na twojej pozycji, gdybym na przykład ukradł twoje
jedzenie, mogę instynktownie odczuwać (bez kalkulacji) rodzaj złości, którą wtedy odczuwasz, mogę
przewidzieć odwet, który możesz zaplanować, i dzięki temu będę zmotywowany do oporu pokusa
okradania ciebie. To interesująca spekulacja, ale bez względu na związek między ludzkimi zdolnościami
społecznego rozumowania a świadomością, prawdopodobnie nie otrzymamy ostatecznych odpowiedzi
w najbliższym czasie. Wróćmy więc teraz do naszego głównego celu, sztucznej inteligencji, i rozważmy
możliwość maszyn zdolnych do społecznego rozumowania.
CZY MASZYNY WIERZĄ I PRAGNĄ?
Postawa umyślna odgrywa ważną rolę w społeczeństwie ludzkim, ale można ją również zastosować do
wielu innych podmiotów. Weźmy na przykład pod uwagę konwencjonalny włącznik światła. Postawa
celowa dostarcza doskonale użytecznego opisowego wyjaśnienia zachowania włącznika światła:
przełącznik przesyła prąd, kiedy uważa, że chcemy go transmitować, a nie inaczej; przekazujemy nasze
pragnienia, przesuwając przełącznik. Jednak postawa celowa z pewnością nie jest najwłaściwszym
sposobem zrozumienia i przewidzenia zachowania włącznika światła: tutaj znacznie łatwiej jest przyjąć
postawę fizyczną lub postawę projektową. Z drugiej strony, celowe wyjaśnienie zachowania
przełącznika wymaga przypisania mu przekonań na temat przepływu lub braku prądu, a także
przekonań na temat naszych własnych pragnień. Chociaż ten celowy opis zapewnia dokładną prognozę
zachowania przełącznika, wydaje się raczej ekstrawagancki jako wyjaśnienie.
Jeśli chodzi o postawę celową stosowaną wobec maszyn, wydaje się, że istnieją dwa główne pytania:
Kiedy jest uzasadnione używanie świadomej postawy do mówienia o maszynach, a kiedy jest to
pożyteczne? John McCarthy, który był wpływowym myślicielem na temat maszyn ze stanami
psychicznymi, miał do powiedzenia na następujące pytania: przypisywanie pewnych przekonań,
wiedzy, wolnej woli, intencji, świadomości, zdolności lub pragnień maszynie lub programowi
komputerowemu jest uprawnione kiedy taki opis wyraża te same informacje o maszynie, jakie wyraża
o osobie.… Przypisanie cech umysłowych jest najłatwiejsze w przypadku maszyn o znanej budowie,
takich jak termostaty i działające na systemie komputerowym, ale jest najbardziej przydatne, gdy
stosuje się je do jednostek, których struktura jest bardzo niecałkowicie znana. To dość zwarty cytat,
więc spróbujmy go trochę rozpakować. Po pierwsze, sugeruje McCarthy, wyjaśnienie stanowiska
zamierzonego dotyczące maszyny powinno wyrażać te same informacje o maszynie, które wyraża o
osobie. Jest to dość duży wymóg, oczywiście przypominający wymóg nierozróżnialności w teście
Turinga. Dostosowując się do przykładu, który widzieliśmy wcześniej, jeśli twierdzimy, że robot uważa,
że pada i że chce pozostać suchy, to byłby to znaczący opis, gdyby robot zachowywał się jak racjonalny
agent z takimi przekonaniami i pragnieniami. Więc jeśli robot był w stanie, to powinien podjąć
odpowiednie działania, aby zapobiec zamoczeniu. Gdyby robot nie podjął takiego działania, bylibyśmy
skłonni powiedzieć, że albo nie wierzył, że pada, albo tak naprawdę nie chciał pozostać suchy, albo że
nie był racjonalny. Na koniec McCarthy zwraca uwagę, że postawa celowa ma największą wartość, gdy
nie rozumiemy struktury lub działania bytu. Zapewnia metodę wyjaśniania i przewidywanie zachowań
niezależnie od jego wewnętrznej struktury i działania (np. czy jest to osoba, pies czy robot). Jeśli jesteś
racjonalnym agentem, który pragnie pozostać suchym i wierzy, że pada deszcz, mogę wyjaśnić i
przewidzieć Twoje zachowanie, nie wiedząc o Tobie nic więcej.
W STRONĘ ŚWIADOMYCH MASZYN

Co to wszystko mówi nam o naszych marzeniach o sztucznej inteligencji? Pozwólcie, że zakończę
pochopnym przedstawieniem konkretnych propozycji, jak mógłby wyglądać postęp w kierunku
świadomych maszyn i jak moglibyśmy go stworzyć. (Nie mogę się doczekać ponownego przeczytania
tej sekcji, aby zobaczyć, jak potoczą się moje przewidywania.) Wróćmy do słynnego systemu gry
Atariplay firmy DeepMind. Przypomnij sobie, że DeepMind stworzył agenta, który nauczył się grać w
wiele gier wideo na Atari. Te gry były pod wieloma względami stosunkowo proste i oczywiście
DeepMind następnie przeszedł poza te gry do znacznie bardziej złożonych gier, takich jak StarCraft II.
Obecnie głównymi problemami w takich eksperymentach są: umiejętność obsługi gier z bardzo dużymi
czynnikami rozgałęziającymi; gry, w których brakuje informacji o stanie gry i działaniach innych graczy;
gry, w których nagrody dostępne w grze są odległe od działań prowadzących do tych nagród; a gry, w
których czynności, które musi wykonać agent, nie są prostymi decyzjami binarnymi, jak w Breakout,
ale takimi, które obejmują długie i złożone sekwencje, być może skoordynowane z działaniami innych
lub konkurujące z nimi. To fascynująca praca, a postęp, jaki tu poczyniono, jest imponujący. Trudno
jednak dostrzec prosty postęp tej pracy prowadzący do świadomych maszyn, ponieważ poruszane
kwestie nie wydają się być tymi, które są istotne dla świadomości (nie jest to oczywiście krytyka tej
pracy; to tylko a nie kwestie, których dotyczy niniejsza praca). Biorąc pod uwagę powyższą dyskusję,
pozwolę sobie zatem na wstępne sugestie dotyczące postępów w realizacji tego celu. Załóżmy, że
mamy program do uczenia maszynowego, który sam się uczy, tak jak agent DeepMind w Breakout aby odnieść sukces w scenariuszu wymagającym sensownego, złożonego, celowego rozumowania
wyższego rzędu. Lub scenariusz, który wymaga od agenta wyrafinowanego kłamstwa, co implikuje
celowe rozumowanie wyższego rzędu. Albo scenariusz, w którym agent uczy się komunikować i
sensownie wyrażać właściwości własnego stanu psychicznego i innych. System, który mógłby nauczyć
się robić te rzeczy w znaczący sposób, byłby, jak sądzę, znaczącą drogą na drodze do świadomych
maszyn. Mam tu na myśli coś w rodzaju testu Sally-Anne, który został zaproponowany jako pomoc w
diagnozowaniu autyzmu u dzieci. Autyzm jest poważną, szeroko rozpowszechnioną chorobą
psychiatryczną, która objawia się w dzieciństwie. Kluczowe objawy [autyzmu] są takie, że rozwój
społeczny i komunikacyjny w pierwszych latach życia jest wyraźnie nieprawidłowy, a zabawa dziecka
charakteryzuje się brakiem zwykłej elastyczności, wyobraźni i udawania.… Kluczowe cechy anomalii
społecznych w autyzmie… obejmują brak kontaktu wzrokowego, brak normalnej świadomości
społecznej lub odpowiedniego zachowania społecznego, „samotność”, jednostronność w interakcji i
niemożność przyłączenia się do grupy społecznej.
Typowy test Sally-Anne składa się z krótkiej historii, która jest opowiadana lub odgrywana badanemu
dziecku, na przykład ta: Sally i Anne są w pokoju, w którym znajduje się kosz, pudełko i kulka. Sally
wkłada kulkę do kosza i wychodzi z pokoju. Kiedy Sally jest poza pokojem, Anne wyjmuje kulkę z kosza
i wkłada ją do pudełka. Potem Sally wraca do pokoju i chce bawić się kulką. Badanemu dziecku
następnie zadaje się pytanie: „Gdzie Sally będzie szukać kulki?” Właściwa odpowiedź na to pytanie
brzmi „W koszyku”. Ale aby dostać się do tej odpowiedzi, podmiot musiałby być w stanie
przeprowadzić jakieś rozumowanie wierzenia innych: Sally nie widziała, jak Anne przesuwała kulkę,
więc Sally uwierzy, że kulka jest tam, gdzie go zostawiła - w koszu. Wydaje się, że dzieci autystyczne w
przeważającej większości odpowiadają na to pytanie nieprawidłowo, podczas gdy dzieci neurotypowe
prawie zawsze odpowiadają poprawnie. Simon Baron-Cohen i jego współautorzy, którzy byli
pionierami tego podejścia, traktują to jako dowód na to, że dzieciom z autyzmem brakuje czegoś, co
stało się znane jako teoria umysłu (ToM). ToM to praktyczna, zdroworozsądkowa umiejętność, jaką
posiadają w pełni rozwinięci dorośli, aby móc rozumować o stanach psychicznych - przekonaniach,
pragnieniach itd. Innych i siebie. Ludzie nie rodzą się z ToM, ale rodzą się neurotypowi ludzie z
możliwością ich rozwinięcia. Dzieci normalne klinicznie stopniowo rozwijają swoją teorię umysłu: w
wieku czterech lat dzieci są w stanie rozumować, uwzględniając perspektywy i punkty widzenia innych,

a ich ToM jest w pełni rozwinięte już w wieku kilkunastu lat. Zaczęto badać, w jaki sposób programy
uczące się mogą uczyć się prymitywnych ToM. Naukowcy opracowali niedawno system sieci
neuronowej zwany ToMnet („teoria sieci umysłu”), który jest w stanie nauczyć się modelować innych
agentów i poprawnie zachowywać się w sytuacjach przypominających układanki Sally-Anne. Jednak
praca jest na bardzo wczesnym etapie, a umiejętność rozwiązania łamigłówki Sally-Anne nie wystarczy,
aby uzyskać sztuczną świadomość. Myślę jednak, że jest to krok we właściwym kierunku. Daje nam
kolejny cel do osiągnięcia: system sztucznej inteligencji, który samodzielnie uczy się ToM na poziomie
ludzkim.
CZY BYŁOBY TAKIE JAK MY?
Rozmawiamy o sztucznej inteligencji i ludziach, dużo mówimy o mózgu. I to jest całkiem naturalne:
mózg jest głównym składnikiem ludzkiego ciała przetwarzającym informacje, który wtedy wykonuje
ciężkie prace , wykonujemy zadania, takie jak rozwiązywanie problemów, rozumienie historii i tak dalej.
Więc naturalnie mamy tendencję do wyobrażania sobie, że mózg jest jak komputer sterujący
samochodem bez kierowcy, odbierający i interpretujący informacje sensoryczne z naszych oczu, uszu i
innych zmysłów oraz mówiący naszym dłoniom, ramionom i nogom, co mają robić. Ale jest to rażąco
uproszczony model prawdziwego stanu rzeczy, ponieważ mózg jest jednym ze składników ściśle
zintegrowanego systemu zawierającego wiele złożonych elementów, które ewoluowały razem jako
jeden organizm na przestrzeni miliardów lat, odkąd po raz pierwszy pojawiło się życie na naszej
planecie. W kategoriach ewolucyjnych jesteśmy niczym więcej niż małpami-małpami z poczuciem
uprawnień - i na tym tle należy rozumieć ludzką świadomość. Nasze obecne możliwości - w tym
świadomy umysł - są wynikiem ewolucyjnych sił, które napędzały rozwój naszych przodków16.
Podobnie jak nasze ręce, oczy i uszy ewoluowały, tak samo rozwijała się ludzka świadomość. W pełni
rozwinięta ludzka świadomość nie wyłoniła się z dnia na dzień: nie było nagłego momentu
„przełączenia światła”, przed którym nasi przodkowie byli jak dżdżownice, a po którym byli jak Szekspir.
Nasi starożytni przodkowie nie cieszyli się pełnym zakresem świadomych doświadczeń, jakie mieliśmy,
i najprawdopodobniej nie cieszymy się tym samym zakresem świadomych doświadczeń, jakie będą
mieli nasi potomkowie w dalekiej przyszłości. Proces ewolucyjnego rozwoju z pewnością jeszcze się nie
zakończył.
Co ciekawe, zapis historyczny może dać nam wskazówki, jak i dlaczego pojawiły się pewne elementy
świadomości. Dane historyczne są skąpe, więc nieuchronnie jesteśmy zmuszeni do spekulacji - dużo ale mimo to wskazówki są kuszące. Każdy obecnie istniejący gatunek małpy - w tym Homo sapiens (nas)
- miał wspólnego przodka aż do około osiemnastu milionów lat temu. Mniej więcej w tym czasie
ewolucyjne drzewo genealogiczne małp zaczęło się rozwidlać, wysyłając orangutany na inną ścieżkę
ewolucyjną około szesnastu milionów lat temu i oddzielając nas od goryli i szympansów sześć do
siedmiu milionów lat temu. Po tym rozłamie nasi przodkowie zaczęli nabierać cechy, która odróżniała
nas od innych gatunków małp: zaczęliśmy spędzać więcej czasu na ziemi niż na drzewach, ostatecznie
chodząc wyprostowani na dwóch nogach. Jednym z możliwych wyjaśnień tej transformacji jest to, że
wymusiły ją zmiany klimatyczne, które zmniejszyły lesistość, wypychając naszych przodków
zamieszkujących drzewa na otwarty teren. Pozostawienie drzewa prawdopodobnie zwiększyło ryzyko
ataku drapieżników, a naturalną reakcją ewolucyjną było zwiększenie liczebności grup społecznych,
ponieważ większe grupy społeczne są mniej podatne na atak drapieżników. Większe grupy społeczne
domagały się umiejętności rozumowania społecznego, o których mówiliśmy wcześniej, i większych
mózgów, aby wspierać te umiejętności rozumowania społecznego. Chociaż nasi przodkowie używali
ognia sporadycznie już milion lat temu, wydaje się, że został on powszechnie używany gdzieś około pół
miliona lat temu. Ogień dawał naszym przodkom cały szereg korzyści - dawał światło i ciepło, odstraszał
potencjalnych drapieżników i zwiększał możliwości żerowania. Pożary wymagają jednak opieki i

konserwacji, więc ta nowa technologia wymagała zdolności do współpracy, aby na zmianę zajmować
się ogniem, zbierać paliwo i tak dalej. Współpraca tego rodzaju przyniosłaby korzyści dzięki zdolności
do podejmowania wyższego rzędu intencjonalnego rozumowania (w celu zrozumienia wzajemnych
pragnień i intencji) i być może języka, który wydaje się ewoluować mniej więcej w tym samym czasie.
Po ustaleniu zdolności do posługiwania się językiem widoczne byłyby dalsze korzyści z jego rozwoju.
Nie możemy zrekonstruować z żadną pewnością dokładnej sekwencji zmian i nowych możliwości, które
przyniosłyby one ze sobą, ale szeroki zakres wydaje się jasny; i myślę, że możemy dostrzec niektóre
komponenty świadomości pojawiające się w czasie. Oczywiście nie rozwiązuje to trudnego problemu
świadomości - ale przynajmniej daje nam pewne wiarygodne wskazówki dotyczące tego, jak i dlaczego
pojawiły się niektóre z niezbędnych składników dla w pełni rozwiniętej ludzkiej świadomości.
Ostatecznie mogą okazać się ślepymi uliczkami, ale przypuszczenia zwykle prowadzą do bardziej
solidnego zrozumienia - ostatecznie. Oferują więcej niż tylko traktowanie świadomości jako
niepoznawalnej tajemnicy. W pewnym momencie w przyszłości zrozumiemy świadomość, tak jak teraz
rozumiemy siły, które zasilają słońce. W tamtym momencie znaczna część obecnej debaty na ten temat
będzie prawdopodobnie wydawać się tak osobliwie zabawna, jak różne teorie wysuwane w celu
wyjaśnienia źródła energii słonecznej, zanim fizyka jądrowa dostarczyła odpowiedzi. Załóżmy, że
odniesiemy sukces w moim programie badawczym, budowaniu maszyn z teorią umysłu na poziomie
ludzkim; maszyny, które samodzielnie uczą się radzić sobie ze złożonym rozumowaniem
intencjonalnym wyższego rzędu, które mogą budować i utrzymywać złożone relacje społeczne, które
mogą wyrażać złożone właściwości ich własnego stanu psychicznego i stanu psychicznego innych. Czy
te maszyny naprawdę miałyby „umysł”, świadomość, samoświadomość? Problem w tym, że z tej
odległości po prostu nie możemy odpowiedzieć na to pytanie - będziemy mieli dużo lepszy pomysł, gdy
będziemy coraz bliżej możliwości zbudowania takich maszyn. To znaczy, jeśli kiedykolwiek będziemy w
stanie je zbudować. Możliwe, że nigdy nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób
zadowalający, chociaż nie widzę powodu, dla którego miałoby to mieć miejsce. Ale w tym momencie
duch Alana Turinga próbuje zwrócić moją uwagę. Ponieważ Turing, możesz sobie przypomnieć,
argumentował, że jeśli maszyna robi coś, co jest naprawdę nie do odróżnienia od „rzeczy rzeczywistej”,
to powinniśmy przestać spierać się o to, czy jest „naprawdę” świadoma, czy samoświadoma. Jeśli jest
to naprawdę nie do odróżnienia, za pomocą jakiegokolwiek rozsądnego testu, jaki możemy wymyślić,
to może to być tak dużo, jak tylko możemy poprosić.

