Prolog
Ta książka i moje życie są animowane przez dwie pasje. Od dwudziestu pięciu lat pasjonuję się mobilną
informatyką. W świecie high-tech w Dolinie Krzemowej, jestem znany z założenia dwóch firm, Palm
Computing i Handspring, a także jako architekt wielu przenośnych komputerów i telefonów
komórkowych, takich jak PalmPilot i Treo. Ale mam drugą pasję, która poprzedza moje zainteresowania
komputerami, które uważam za ważniejsze. Szaleję na punkcie mózgu. Chcę zrozumieć, jak działa
mózg, nie tylko z perspektywy filozoficznej, nie tylko w sposób ogólny, ale także w sposób szczegółowy.
Pragnę nie tylko zrozumieć, czym jest inteligencja i jak działa mózg, ale także jak budować maszyny
działające w ten sam sposób. Chcę zbudować naprawdę inteligentne maszyny. Kwestia inteligencji to
ostatnia wielka ziemska granica nauki. Większość dużych pytań naukowych dotyczy bardzo małych,
bardzo dużych lub wydarzeń, które miały miejsce miliardy lat temu. Ale każdy ma mózg. Jesteś swoim
mózgiem. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego czujesz się tak, jak robisz, jak postrzegasz świat, dlaczego
popełniasz błędy, jak potrafisz być kreatywny, dlaczego muzyka i sztuka są inspirujące, a nawet czym
jest bycie człowiekiem, to potrzebujesz zrozumieć mózg. Ponadto udana teoria inteligencji i funkcji
mózgu przyniesie duże korzyści społeczne, a nie tylko pomoże nam leczyć choroby związane z
mózgiem. Będziemy w stanie budować prawdziwie inteligentne maszyny, choć nie będą one niczym
podobnym do robotów popularnej literatury science fiction i informatyki. Zamiast tego, inteligentne
maszyny będą wynikać z nowego zestawu zasad dotyczących natury inteligencji. W ten sposób pomogą
nam przyspieszyć naszą wiedzę o świecie, pomóc nam odkrywać wszechświat i sprawić, że świat będzie
bezpieczniejszy. A po drodze powstanie duży przemysł. Na szczęście żyjemy w czasach, gdy można
rozwiązać problem zrozumienia inteligencji. Nasze pokolenie ma dostęp do góry danych o mózgu
zebranych przez setki lat, a tempo, w jakim gromadzimy więcej danych, przyspiesza. Same Stany
Zjednoczone mają tysiące neuronaukowców. Jednak nie mamy produktywnych teorii na temat tego,
czym jest inteligencja lub jak mózg działa jako całość. Większość neurobiologów nie myśli dużo o
ogólnych teoriach mózgu, ponieważ są pochłonięci eksperymentami, aby zgromadzić więcej danych na
temat wielu podsystemów mózgu. I chociaż legiony programistów próbują uczynić komputery
inteligentnymi, zawiodły. Wierzę, że nadal będą zawiedzeni, dopóki będą ignorować różnice między
komputerami i mózgami. Co to jest inteligencja tak, że mózg ma to, ale komputery nie? Dlaczego
sześcioletni może przeskakiwać z kamienia na kamień w potoku, podczas gdy najbardziej
zaawansowane roboty naszych czasów są ociężałymi zombie? Dlaczego trzylatki są już na najlepszej
drodze do opanowania języka, podczas gdy komputery nie potrafią, mimo pół wieku najlepszych starań
programistów? Dlaczego możesz powiedzieć kotowi od psa w ułamku sekundy, podczas gdy
superkomputer nie może w ogóle dokonać rozróżnienia? To są wielkie tajemnice czekające na
odpowiedź. Mamy mnóstwo wskazówek; potrzebujemy teraz kilku ważnych informacji. Być może
zastanawiasz się, dlaczego projektant komputerowy pisze książkę o mózgach. Lub umieścić inaczej, jeśli
kocham mózg, dlaczego nie zrobiłem kariery w nauce o mózgu lub sztucznej inteligencji? Odpowiedź
jest taka, że próbowałem kilka razy, ale odmówiłem zbadania problemu inteligencji, tak jak inni mają
przede mną. Uważam, że najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest wykorzystanie
szczegółowej biologii mózgu jako ograniczenia i przewodnika, ale myślę o inteligencji jako problemie
obliczeniowym - położeniu gdzieś pomiędzy biologią a informatyką. Wielu biologów ma tendencję do
odrzucania lub ignorowania idei myślenia mózgu w kategoriach obliczeniowych, a informatycy często
nie wierzą, że mają coś do nauczenia się z biologii. Ponadto świat nauki mniej akceptuje ryzyko niż
świat biznesu. W firmach technologicznych osoba, która realizuje nowy pomysł z uzasadnionym
podejściem, może poprawić swoją karierę niezależnie od tego, czy dany pomysł okaże się sukcesem.
Wielu odnoszących sukcesy przedsiębiorców osiągnęło sukces dopiero po wcześniejszych
niepowodzeniach. Ale w środowisku akademickim kilka lat spędzonych na poszukiwaniu nowego
pomysłu, który się nie sprawdza, może trwale zrujnować młodą karierę. Tak więc realizowałem dwie

pasje jednocześnie, wierząc, że sukces w przemyśle pomoże mi osiągnąć sukces w zrozumieniu mózgu.
Potrzebowałem zasobów finansowych, aby realizować pożądaną przeze mnie naukę, i musiałem
nauczyć się, jak wpływać na zmiany na świecie, jak sprzedawać nowe pomysły, z których wszystkie
miałem nadzieję uzyskać dzięki pracy w Dolinie Krzemowej. W sierpniu 2002 roku założyłem centrum
badawcze, Redwood Neuroscience Institute (RNI), poświęcone teorii mózgu. Na świecie istnieje wiele
ośrodków neuronauki, ale żadna inna nie zajmuje się znalezieniem ogólnego teoretycznego
zrozumienia kory nowej - części ludzkiego mózgu odpowiedzialnej za inteligencję. To wszystko, co
badamy w RNI. Pod wieloma względami RNI jest jak firma start-up. Ścigamy marzenie, które niektórzy
uważają za nieosiągalne, ale mamy szczęście, że mamy wspaniałą grupę ludzi i nasze wysiłki zaczynają
przynosić owoce.
***
Program tej książki jest ambitny. Opisuje kompleksową teorię działania mózgu. Opisuje to, czym jest
inteligencja i jak tworzy ją twój mózg. Teoria, którą przedstawiam, nie jest całkowicie nowa. Wiele
indywidualnych pomysłów, które zamierzasz przeczytać, istniało już wcześniej, ale nie razem w spójny
sposób. Należy się tego spodziewać. Mówi się, że "nowe pomysły" to często stare pomysły
przepakowywane i reinterpretowane. Z pewnością odnosi się to do teorii zaproponowanej tutaj, ale
opakowanie i interpretacja mogą stworzyć świat różnicy, różnicę między masą detali a
satysfakcjonującą teorią. Mam nadzieję, że uderza cię tak, jak robi to wiele osób. Typowa reakcja, jaką
słyszę, brzmi: "To ma sens, nie myślałem o inteligencji w ten sposób, ale teraz, kiedy mi to opisujesz,
widzę, jak to wszystko razem pasuje". Dzięki tej wiedzy większość ludzi zaczyna postrzegać siebie nieco
inaczej. Zaczynasz obserwować własne zachowanie, mówiąc: "Rozumiem, co właśnie wydarzyło się w
mojej głowie". Mam nadzieję, że po skończeniu tej książki zyskasz nowy wgląd w to, dlaczego myślisz,
co myślisz i dlaczego zachowujesz się tak, jak się zachowujesz. Mam również nadzieję, że niektórzy
czytelnicy zainspirują się do skoncentrowania swojej kariery na tworzeniu inteligentnych maszyn w
oparciu o zasady przedstawione na tych stronach. Często odwołuję się do tej teorii i mojego podejścia
do badania inteligencji jako "prawdziwej inteligencji", aby odróżnić ją od "sztucznej inteligencji".
Naukowcy z AI próbowali zaprogramować komputery tak, aby zachowywały się jak ludzie bez
uprzedniej odpowiedzi na pytanie, czym jest inteligencja i co to znaczy rozumieć. Pominęli
najważniejszą część budowania inteligentnych maszyn, inteligencję! "Prawdziwa inteligencja"
wskazuje na to, że zanim spróbujemy zbudować inteligentne maszyny, musimy najpierw zrozumieć, w
jaki sposób mózg myśli, i nie ma w tym nic sztucznego. Tylko wtedy możemy zapytać, jak możemy
zbudować inteligentne maszyny. Książka zaczyna się od wyjaśnienia, dlaczego wcześniejsze próby
zrozumienia inteligencji i budowy inteligentnych maszyn zawiodły. Następnie przedstawiam i rozwijam
rdzenną ideę teorii, którą nazywam ramą przewidywania pamięci. W rozdziale 6 szczegółowo opisuję,
w jaki sposób mózg fizyczny implementuje model przewidywania pamięci - innymi słowy, jak mózg
działa. Następnie omawiam społeczne i inne implikacje teorii, która dla wielu czytelników może być
najbardziej prowokującą częścią. Książka kończy się omówieniem inteligentnych maszyn - jak możemy
je zbudować i jaka będzie przyszłość. Mam nadzieję, że uznasz to za fascynujące. Oto niektóre z pytań,
które omówimy po drodze:
Czy komputery mogą być inteligentne?
Przez dziesięciolecia naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją twierdzili, że komputery będą
inteligentne, gdy będą wystarczająco silne. Nie sądzę, i wyjaśnię dlaczego. Mózgi i komputery robią
zasadniczo różne rzeczy.
Czy sieci neuronowe nie powinny prowadzić do inteligentnych maszyn?

Oczywiście mózg jest zbudowany z sieci neuronów, ale bez wcześniejszego zrozumienia tego, co robi
mózg, proste sieci neuronowe nie będą bardziej skuteczne w tworzeniu inteligentnych maszyn niż
programy komputerowe.
Dlaczego tak trudno było mi zrozumieć, jak działa mózg?
Większość naukowców twierdzi, że ponieważ mózg jest tak skomplikowany, zrozumienie go zajmie
bardzo dużo czasu. Nie zgadzam się. Złożoność jest symptomem pomyłki, a nie przyczyny. Zamiast tego
twierdzę, że mamy kilka intuicyjnych, ale błędnych założeń, które wprowadzają nas w błąd.
Największym błędem jest wiara, że inteligencję określa inteligentne zachowanie.
Czym jest inteligencja, jeśli nie jest zdefiniowana przez zachowanie?
Mózg wykorzystuje ogromne ilości pamięci do stworzenia modelu świata. Wszystko, co wiesz i czego
się nauczyłeś, jest przechowywane w tym modelu. Mózg używa tego modelu opartego na pamięci do
ciągłego przewidywania przyszłych zdarzeń. To właśnie umiejętność przewidywania przyszłości jest
sednem inteligencji. Opiszę głęboką zdolność mózgu do przewidywania; to jest kluczowy pomysł w tej
książce.
Jak działa mózg?
Miejscem inteligencji jest kora nowa. Mimo że ma ogromną liczbę zdolności i potężną elastyczność,
kora nowa jest zaskakująco regularna w szczegółach strukturalnych. Różne części kory nowej,
niezależnie od tego, czy odpowiadają za wzrok, słuch, dotyk czy język, działają na tych samych
zasadach. Kluczem do zrozumienia kory nowej jest zrozumienie tych wspólnych zasad, a w
szczególności jego struktury hierarchicznej. Zbadamy korkociąg tak szczegółowo, by pokazać, jak jego
struktura odzwierciedla strukturę świata. Ta dyskusja będzie najbardziej techniczną częścią książki, ale
zainteresowani czytelnicy nienauczeni powinni być w stanie to zrozumieć.
Jakie są implikacje tej teorii?
Ta teoria mózgu może pomóc w wyjaśnieniu wielu rzeczy, takich jak to, jak jesteśmy kreatywni,
dlaczego czujemy się świadomi, dlaczego przejawiamy uprzedzenia, jak się uczymy i dlaczego "stare
psy" mają problem z uczeniem się "nowych sztuczek". Omówię kilka z tych tematów. Ogólnie rzecz
biorąc, teoria ta daje nam wgląd w to, kim jesteśmy i dlaczego robimy to, co robimy.
Czy możemy zbudować inteligentne maszyny i co zrobią?
Tak. Możemy i zrobimy. W ciągu następnych kilku dekad widzę możliwości takich maszyn rozwijających
się szybko iw interesujących kierunkach. Niektórzy obawiają się, że inteligentne maszyny mogą być
niebezpieczne dla ludzkości, ale zdecydowanie kłócę się z tym pomysłem. Nie zamierzamy być
opanowani przez roboty. O wiele łatwiej będzie budować maszyny, które przewyższają nasze
umiejętności w myśleniu na wysokim poziomie, takie jak fizyka i matematyka, niż budować coś w
rodzaju chodzących, mówiących robotów, które widzimy w popularnej fikcji. Zbadam niesamowite
kierunki, w których ta technologia może się udać.
Moim celem jest wyjaśnienie tej nowej teorii inteligencji i tego, jak mózg działa w sposób, który każdy
będzie w stanie zrozumieć. Dobra teoria powinna być łatwa do zrozumienia, nie przesłonięta żargonem
lub zawiłym argumentem. Zacznę od podstawowej struktury, a następnie dodam szczegóły w trakcie.
Niektórzy będą rozumować tylko logicznie; niektóre będą obejmować szczególne aspekty obwodów
mózgu. Niektóre szczegóły tego, co proponuję, z pewnością są błędne, co zawsze ma miejsce w każdej
dziedzinie nauki. W pełni dojrzała teoria będzie trwała lata, ale to nie zmniejsza mocy głównej idei.

***
Kiedy po raz pierwszy zainteresowałem się mózgiem wiele lat temu, poszedłem do mojej lokalnej
biblioteki, aby znaleźć dobrą książkę, która wyjaśniłaby, jak działają mózgi. Jako nastolatek
przyzwyczaiłem się do tego, że potrafię znaleźć dobrze napisane książki, które wyjaśniają prawie każdy
interesujący temat. Były tam książki o teorii względności, czarnych dziurach, magii i matematyce cokolwiek fascynowało mnie w tej chwili. Jednak moje poszukiwania satysfakcjonującej książki
mózgowej okazały się puste. Uświadomiłem sobie, że nikt nie ma pojęcia, jak mózg działa. Nie było
nawet żadnych złych lub niesprawdzonych teorii; po prostu ich nie było. To było niezwykłe. Na przykład
w tamtym czasie nikt nie wiedział, jak umarły dinozaury, ale było mnóstwo teorii, o których można było
przeczytać. W mózgach nie było nic takiego. Na początku nie mogłem w to uwierzyć. Martwiło mnie,
że nie wiemy, jak działa ten krytyczny organ. Podczas studiowania tego, co wiemy o mózgach,
doszedłem do wniosku, że musi istnieć proste wyjaśnienie. Mózg nie był magią i nie wydawało mi się,
żeby odpowiedzi były nawet tak złożone. Matematyk Paul Erdös uważał, że najprostsze dowody
matematyczne istnieją już w jakiejś eterycznej książce, a praca matematyka polega na znalezieniu ich,
"przeczytaniu książki". W ten sam sposób czułem, że wyjaśnienie inteligencji było "tam". Czułem to.
Chciałem przeczytać książkę. Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat miałem wizję tej małej, prostej książki
na temat mózgu. To było jak marchewka utrzymująca mnie zmotywowaną w tych latach. Ta wizja
ukształtowała książkę, którą trzymasz teraz w swoich rękach. Nigdy nie lubiłem złożoności, ani w nauce,
ani w technice. Widać to odzwierciedlone w projektowanych przeze mnie produktach, które są często
odnotowywane ze względu na łatwość ich użycia. Najpotężniejsze rzeczy są proste. Tak więc ta książka
proponuje prostą i bezpośrednią teorię inteligencji. Mam nadzieję, że ci się spodoba.
1
Sztuczna inteligencja
Kiedy ukończyłem Cornell w czerwcu 1979 r. na wydziale inżynierii elektrycznej, nie miałem żadnych
większych planów dotyczących mojego życia. Rozpocząłem pracę jako inżynier w nowym kampusie
Intela w Portland w Oregonie. Przemysł mikrokomputerowy dopiero się zaczynał, a Intel był w jego
sercu. Moją pracą było analizowanie i rozwiązywanie problemów, które znaleźli inni inżynierowie
pracujący w terenie z naszym głównym produktem, komputerami jednopłytowymi. (Umieszczenie
całego komputera na pojedynczej płytce drukowanej dopiero niedawno stało się możliwe dzięki
wynalazkowi Intela na mikroprocesorze.) Wydałem biuletyn, zrobiłem trochę podróży i miałem szansę
poznać klientów. Byłem młody i dobrze się bawiłem, chociaż tęskniłem za kolegą z college'u, który
podjął pracę w Cincinnati. Kilka miesięcy później spotkałem się z czymś, co zmieniło kierunek mojego
życia. To coś było niedawno opublikowanym wrześniowym wydaniem Scientific American,
poświęconym całkowicie mózgowi. Odrodziło to moje dziecięce zainteresowanie mózgami. To było
fascynujące. Z tego dowiedziałem się o organizacji, rozwoju i chemii mózgu, neuronowych
mechanizmach widzenia, ruchu i innych specjalizacjach oraz biologicznych podstawach zaburzeń
umysłu. Był to jeden z najlepszych tematów Scientific American wszechczasów. Kilku neurologów, z
którymi rozmawiałem, powiedziało mi, że odegrało istotną rolę w ich wyborze kariery, tak jak to zrobiło
dla mnie. Końcowy artykuł "Thinking About the Brain" został napisany przez Francisa Cricka, koderowca
struktury DNA, który w tym czasie przekształcił swoje talenty w badanie mózgu. Crick argumentował,
że pomimo ciągłego gromadzenia szczegółowej wiedzy o mózgu, sposób działania mózgu wciąż
pozostawał głęboką tajemnicą. Naukowcy zwykle nie piszą o tym, czego nie wiedzą, ale Crick nie dbał
o to. Był jak chłopiec, wskazując na cesarza bez ubrania. Według Cricka neuronauka zawierała wiele
danych bez teorii. Jego dokładne słowa brzmiały: "to, czego wyraźnie brakuje, to szeroka struktura
pomysłów". Według mnie ten brytyjski dżentelmen powiedział: "Nie mamy pojęcia, jak to działa." To
było wtedy prawdą i nadal jest prawdą. Słowa Cricka były dla mnie wezwaniem do zmobilizowania.

Moje życiowe pragnienie zrozumienia mózgów i budowy inteligentnych maszyn zostało powołane do
życia. Chociaż ledwo skończyłem studia, postanowiłem zmienić zawód. Miałem zamiar studiować
mózgi, nie tylko po to, aby zrozumieć, jak pracowały, ale by wykorzystać tę wiedzę jako podstawę
nowych technologii, do budowy inteligentnych maszyn. Wprowadzenie tego planu w życie zajęłoby
trochę czasu. Wiosną 1980 roku przeniosłem się do biura Intela w Bostonie, by połączyć się z moją
przyszłą żoną, która zaczynała szkołę średnią. Zająłem stanowisko, ucząc klientów i pracowników, jak
zaprojektować systemy oparte na mikroprocesorach. Ale mój cel był inny: starałem się wymyślić, jak
pracować nad teorią mózgu. Inżynier we mnie uświadomił sobie, że kiedy zrozumiemy, jak działają
mózgi, możemy je zbudować, a naturalny sposób budowania sztucznego mózgu był w krzemie.
Pracowałem dla firmy, która wynalazła krzemowy układ pamięci i mikroprocesor; dlatego być może
mógłbym zainteresować Intela, pozwalając mi spędzać część mojego czasu na myśleniu o inteligencji i
tym, jak moglibyśmy zaprojektować mózgopodobne układy pamięci. Napisałem list do prezesa Intela,
Gordona Moore'a. List może być destylowany do następujących:
Drogi Panie Moore,
Proponuję, abyśmy założyli grupę badawczą poświęconą zrozumieniu, jak działa mózg. Może zacząć od
jednej osoby- mnie- i odejść stamtąd. Jestem pewien, że możemy to zrozumieć. Pewnego dnia będzie
wielki biznes.
- Jeff Hawkins
Moore skontaktował mnie z głównym naukowcem Intela, Tedem Hoffem. Poleciałem do Kalifornii,
żeby się z nim spotkać i przedstawić moją propozycję badania mózgu. Hoff słynął z dwóch rzeczy.
Pierwszą, o której wiedziałem, była jego praca przy projektowaniu pierwszego mikroprocesora.
Drugim, o którym wówczas nie wiedziałem, była jego praca nad wczesną teorią sieci neuronowych.
Hoff miał doświadczenie ze sztucznymi neuronami i niektórymi rzeczami, które można z nimi zrobić.
Nie byłem na to przygotowany. Po wysłuchaniu mojej propozycji powiedział, że nie wierzy, że uda się
dowiedzieć, jak mózg działa w przewidywalnej przyszłości, więc Intel nie miał dla mnie większego
sensu. Hoff miał rację, ponieważ jest teraz dwadzieścia pięć lat później i dopiero zaczynamy poczynić
znaczne postępy w zrozumieniu mózgu. Czas to wszystko w biznesie. Mimo to byłem bardzo
rozczarowany. Staram się szukać drogi najmniejszego tarcia, aby osiągnąć moje cele. Praca nad
inteligencją w Intelu byłaby najprostszym przejściem. Po usunięciu tej opcji szukałem następnej
najlepszej rzeczy. Zdecydowałem się ubiegać o przyjęcie do szkoły w Massachusetts Institute of
Technology, która słynęła z badań nad sztuczną inteligencją i była dogodnie zlokalizowana. Wydawał
się świetnym meczem. Miałem obszerne szkolenie z informatyki - "sprawdź". Miałem chęć budowania
inteligentnych maszyn, "sprawdź". Chciałem najpierw zbadać mózgi, żeby zobaczyć, jak działają ... "to
jest problem." Ten ostatni cel, chcąc zrozumieć, jak działają mózgi, był nieatutowy w oczach
naukowców z laboratorium sztucznej inteligencji MIT. To było jak bieganie w ceglaną ścianę. MIT był
statkiem-matką sztucznej inteligencji. W tym czasie zgłosiłem się do MIT, gdzie mieszkało
kilkudziesięciu inteligentnych ludzi, którzy byli zachwyceni pomysłem programowania komputerów w
celu wytworzenia inteligentnego zachowania. Dla tych naukowców wizja, język, robotyka i matematyka
były tylko problemami programowania. Komputery mogą zrobić wszystko, co mózg może zrobić, i
więcej, więc dlaczego ograniczać swoje myślenie przez biologiczną niechlujność komputera natury?
Badanie mózgu ograniczyłoby twoje myślenie. Uważali, że lepiej jest badać ostateczne granice obliczeń
najlepiej wyrażone w komputerach cyfrowych. Ich świętym Graalem było pisanie programów
komputerowych, które najpierw pasowałyby, a następnie przewyższyły ludzkie możliwości.
Zastosowali podejście polegające na ostatecznym uzasadnieniu; nie byli zainteresowani tym, jak
działają prawdziwe mózgi. Niektórzy z dumą ignorowali neurobiologię. To uderzyło mnie jako
niewłaściwą metodę rozwiązania problemu. Intuicyjnie czułem, że podejście oparte na sztucznej

inteligencji nie tylko nie stworzy programów, które robią to, co ludzie mogą robić, ale nie nauczy nas,
czym jest inteligencja. Komputery i mózgi są zbudowane na zupełnie innych zasadach. Jeden jest
zaprogramowany, jeden się sam się uczy. Trzeba być doskonałym do pracy, jeden jest naturalnie
elastyczny i tolerancyjny na niepowodzenia. Jeden ma centralny procesor, nie ma scentralizowanej
kontroli. Lista różnic jest długa. Największym powodem, dla którego myślałem, że komputery nie są
inteligentne, jest to, że rozumiałem, jak działają komputery, aż do poziomu fizyki tranzystorów, i ta
wiedza dała mi silny intuicyjny sens, że mózgi i komputery były zasadniczo różne. Nie mogłem tego
udowodnić, ale wiedziałem o tym tyle, ile intuicyjnie można wiedzieć. Nie ma wątpliwości, że sztuczna
inteligencja może prowadzić do użytecznych produktów, ale nie zbuduje naprawdę inteligentnych
maszyn. Przeciwnie, chciałem zrozumieć prawdziwą inteligencję i percepcję, aby studiować fizjologię
mózgu i anatomię, aby sprostać wyzwaniu Francisa Cricka i opracować szerokie ramy działania mózgu.
Skupiłem się w szczególności na kory nowej - ostatnio rozwiniętej części mózgu ssaka i siedzibie
inteligencji. Po zrozumieniu, jak działa nowa kora, moglibyśmy budować inteligentne maszyny, ale nie
wcześniej. Niestety, profesorowie i studenci, których spotkałem na MIT, nie podzielali moich
zainteresowań. Nie wierzyli, że trzeba studiować prawdziwe mózgi, aby zrozumieć inteligencję i
zbudować inteligentne maszyny. Powiedzieli mi tak. W 1981 roku uniwersytet odrzucił mój wniosek.
***
Wiele osób wierzy dziś, że sztuczna inteligencja jest żywa i dobra, i tylko czeka na wystarczającą moc
obliczeniową, aby spełnić wiele obietnic. Kiedy komputery mają wystarczającą pamięć i moc
obliczeniową, myślenie idzie, programiści AI będą mogli tworzyć inteligentne maszyny. Nie zgadzam
się. AI cierpi na fundamentalną wadę polegającą na tym, że nie potrafi odpowiednio określić, czym jest
inteligencja lub co to znaczy coś zrozumieć. Krótkie spojrzenie na historię sztucznej inteligencji i
założenia, na których została zbudowana, wyjaśni, jak pole poszło z kursu. Podejście AI narodziło się z
komputerem cyfrowym. Kluczową postacią we wczesnym ruchu AI był angielski matematyk Alan
Turing, który był jednym z wynalazców idei komputera ogólnego przeznaczenia. Jego mistrzowski styl
miał formalnie zademonstrować koncepcję uniwersalnego obliczania: to znaczy, że wszystkie
komputery są zasadniczo równoważne bez względu na szczegóły, jak są zbudowane. Jako część jego
dowodu, wymyślił wyimaginowaną maszynę z trzema zasadniczymi częściami: skrzynką przetwarzania,
taśmą papierową i urządzeniem, które czyta i zapisuje znaki na taśmie, gdy porusza się tam iz
powrotem. Taśma służyła do przechowywania informacji - takich jak słynne cyfry 1 i 0 kodu
komputerowego (to było przed wynalezieniem układów pamięci lub dysku twardego, więc Turing
wyobraził sobie taśmę papierową do przechowywania). Skrzynka, którą dziś nazywamy centralną
jednostką procesora (CPU), jest zgodna z zestawem stałych reguł do odczytywania i edytowania
informacji na taśmie. Turing udowodnił, matematycznie, że jeśli wybierzesz odpowiedni zestaw reguł
dla procesora i nadasz mu taśmę o nieskończonej długości, będzie mógł wykonać dowolny
definiowalny zestaw operacji we wszechświecie. Byłaby to jedna z wielu podobnych maszyn, które
teraz nazywają się Universal Turing Machines. Niezależnie od tego, czy problem polega na obliczaniu
pierwiastków kwadratowych, obliczaniu trajektorii balistycznych, graniu w gry, edytowaniu obrazów,
czy uzgadnianiu transakcji bankowych, wszystkie są pod 1 i 0, a każda maszyna Turinga może zostać
zaprogramowana, aby sobie z tym poradzić. Przetwarzanie informacji to przetwarzanie informacji to
przetwarzanie informacji. Wszystkie komputery cyfrowe są logicznie równoważne. Podsumowanie
Turinga było niezaprzeczalnie prawdziwe i fenomenalnie owocne. Rewolucja komputerowa i wszystkie
jej produkty są na niej zbudowane. Następnie Turing zwrócił się do pytania, jak zbudować inteligentną
maszynę. Czuł, że komputery mogą być inteligentne, ale nie chciał wdawać się w kłótnie na temat tego,
czy było to możliwe, czy nie. Nie sądził też, że może formalnie zdefiniować inteligencję, więc nawet nie
próbował. Zamiast tego zaproponował istnienie dowodu na inteligencję, słynny test Turinga: jeśli
komputer może oszukać człowieka śledczego, który myśli, że to także jest osoba, to z definicji komputer

musi być inteligentny. Tak więc, z testem Turinga jako jego miarką i maszyną Turinga jako jego medium,
Turing pomógł uruchomić pole AI. Jego główny dogmat: mózg jest po prostu innym rodzajem
komputera. Nie ma znaczenia, w jaki sposób projektujesz sztucznie inteligentny system, po prostu musi
on produkować ludzkie zachowania. Zwolennicy AI dostrzegli paralele między obliczaniem a
myśleniem. Powiedzieli: "Spójrz, najbardziej imponujące wyczyny ludzkiej inteligencji wyraźnie wiążą
się z manipulacją symbolami abstrakcyjnymi - i to samo robią komputery. Co robimy, gdy mówimy lub
słuchamy?" Zmanipulujemy mentalne symbole zwane słowami, używając dobrze zdefiniowanych reguł
gramatyki: Co robimy, gdy gramy w szachy? Używamy symboli mentalnych, które reprezentują
właściwości i lokalizacje różnych elementów. Co robimy, gdy widzimy? Używamy symboli mentalnych
do reprezentowania obiektów, ich pozycji, ich nazw i inne właściwości, oczywiście ludzie robią to
wszystko z mózgiem, a nie z rodzajami komputerów, które budujemy, ale Turing pokazał, że nie ma
znaczenia, w jaki sposób zaimplementujesz lub manipulujesz symbolami. Możesz to zrobić za pomocą
zestawu kół zębatych i kół zębatych z systemem przełączników elektronicznych lub siecią neuronów
mózgu - cokolwiek, o ile twój nośnik może zrealizować funkcjonalny odpowiednik Uniwersalnej
Maszyny Turinga. " Założenie to zostało wzmocnione przez wpływową pracę naukową opublikowaną
w 1943 r. Przez neurofizjologa Warrena McCullocha i matematyka Waltera Pittsa. Opisali, w jaki sposób
neurony mogą wykonywać funkcje cyfrowe - czyli w jaki sposób komórki nerwowe mogłyby w pełni
odtwarzać logikę formalną w sercu komputerów. Pomysł polegał na tym, że neurony mogą działać tak,
jak inżynierowie nazywają bramy logiczne. Bramki logiczne realizują proste operacje logiczne, takie jak
AND, NOT i OR. Chipy komputerowe składają się z milionów bramek logicznych połączonych ze sobą w
precyzyjne, skomplikowane obwody. Procesor to tylko zbiór bramek logicznych. McCulloch i Pitts
zauważyli, że neurony mogą być połączone ze sobą w precyzyjny sposób, aby wykonywać funkcje
logiczne. Ponieważ neurony zbierają dane od siebie nawzajem i przetwarzają te dane wejściowe, aby
zdecydować, czy wystrzelić wyjście, można sobie wyobrazić, że neurony mogą być żywymi bramami
logicznymi. Zatem wywnioskowali, że mózg mógł być zbudowany z bramek AND, bramek OR i innych
elementów logicznych zbudowanych z neuronów, w bezpośredniej analogii z okablowaniem cyfrowych
układów elektronicznych. Nie jest jasne, czy McCulloch i Pitts rzeczywiście wierzyli, że mózg działa w
ten sposób; powiedzieli tylko, że to możliwe. Logicznie rzecz biorąc, ten widok neuronów jest możliwy.
Neurony mogą teoretycznie realizować funkcje cyfrowe. Jednak nikt nie zadał sobie pytania, czy tak
właśnie neurony zostały podłączone do mózgu. Oni wzięli to jako dowód, bez względu na brak
dowodów biologicznych, że mózgi były tylko innym rodzajem komputera. Warto również zauważyć, że
filozofia sztucznej inteligencji została opanowana przez dominujący trend w psychologii w pierwszej
połowie XX wieku, zwany behawioryzmem. Respondenci uważali, że nie można wiedzieć, co dzieje się
w mózgu, które nazywali nieprzeniknioną czarną skrzynką. Ale można było obserwować i mierzyć
środowisko zwierzęcia i jego zachowania - to, co wyczuwa i co robi, jego wkłady i wyniki. Uznali, że
mózg zawiera mechanizmy odruchowe, które można wykorzystać do warunkowania zwierząt w celu
przyjmowania nowych zachowań poprzez nagrody i kary. Ale poza tym nie trzeba było badać mózgu,
szczególnie niechlujnych subiektywnych uczuć, takich jak głód, strach, czy to, co to znaczy zrozumieć.
Nie trzeba dodawać, że ta filozofia badawcza w końcu ustąpiła w drugiej połowie XX wieku, ale AI
pozostanie dłużej. Gdy skończyła się II wojna światowa, a elektroniczne komputery cyfrowe stały się
dostępne dla szerszych zastosowań, pionierzy sztucznej inteligencji podwinęli rękawy i zaczęli
programować. Tłumaczenie językowe? Łatwy! To rodzaj łamania kodu. Po prostu musimy odwzorować
każdy symbol w Systemie A na jego odpowiednik w Systemie B. Wizja? To też wygląda na łatwe. Znamy
już geometryczne twierdzenia, które dotyczą rotacji, skali i przemieszczenia, i możemy je łatwo
zakodować jako algorytmy komputerowe - jesteśmy więc w połowie drogi. Eksperci AI poczynili wielkie
twierdzenia na temat tego, jak szybko inteligencja komputerowa po raz pierwszy dorówna, a następnie
przewyższy ludzką inteligencję. Jak na ironię, program komputerowy, który był najbliżej przejścia testu
Turinga, program o nazwie Eliza, naśladował psychoanalityka, ponownie przerzucając twoje pytania na

ciebie. Na przykład, jeśli ktoś napisał: "Mój chłopak i ja już nie rozmawiamy", Eliza mogłaby powiedzieć:
"Powiedz mi więcej o swoim chłopaku" lub "Dlaczego myślisz, że twój chłopak i ty już nie rozmawiasz?"
Zaprojektowany jako żart, program faktycznie oszukał niektórych ludzi, mimo że był głupi i trywialny.
Bardziej poważne wysiłki obejmowały programy takie jak Blocks World, symulowany pokój zawierający
bloki o różnych kolorach i kształtach. Możesz zadawać pytania do Blocks World, np. "Czy na szczycie
dużego czerwonego sześcianu znajduje się zielona piramida?" lub "Przesuń niebieską kostkę na mały
czerwony sześcian". Program odpowie na twoje pytanie lub spróbuje zrobić to, o co prosiłeś. Wszystko
było symulowane - i zadziałało. Ale był ograniczony do własnego, wysoce sztucznego świata bloków.
Programiści nie mogli uogólniać go, by robić cokolwiek pożytecznego. Tymczasem opinia publiczna była
pod wrażeniem ciągłego strumienia pozornych sukcesów i nowości na temat technologii sztucznej
inteligencji. Jeden program, który wygenerował początkową ekscytację, był w stanie rozwiązać
twierdzenia matematyczne. Od czasów Platona wielopunktowe wnioskowanie dedukcyjne było
postrzegane jako szczyt ludzkiej inteligencji, więc początkowo wydawało się, że AI trafiło w dziesiątkę.
Ale, podobnie jak w Blocks World, okazało się, że program jest ograniczony. Mógł znaleźć tylko bardzo
proste twierdzenia, które były już znane. Potem było duże poruszenie dotyczące "systemów
eksperckich", baz danych faktów, które mogłyby odpowiedzieć na pytania zadawane przez
użytkowników. Na przykład, system ekspertów medycznych może być w stanie zdiagnozować chorobę
pacjenta, jeśli poda listę objawów. Ale znowu okazało się, że mają ograniczone zastosowanie i nie
wykazują niczego bliskiego uogólnionej inteligencji. Komputery mogą grać w warcaby na poziomie
ekspertów, a ostatecznie Deep Blue firmy IBM pobił Garyego Kasparovaa, mistrz świata w szachy, we
własnej grze. Ale te sukcesy były puste. Deep Blue nie wygrał, będąc mądrzejszym od człowieka; wygrał
będąc miliony razy szybszy od człowieka. Deep Blue nie miał intuicji. Ekspert- gracz ludzki patrzy na
pozycję planszy i natychmiast widzi, które obszary gry są najprawdopodobniej owocne lub
niebezpieczne, podczas gdy komputer nie ma wrodzonego poczucia tego, co jest ważne i musi
eksplorować znacznie więcej opcji. Deep Blue również nie miał pojęcia o historii gry i nie wiedział nic o
swoim przeciwniku. Grał w szachy, ale nie rozumiał szachów, tak jak kalkulator wykonuje arytmetykę,
ale nie rozumie matematyki. We wszystkich przypadkach udane programy sztucznej inteligencji były
dobre tylko w tym konkretnym przypadku, dla którego zostały specjalnie zaprojektowane. Nie
generalizowali ani nie wykazywali elastyczności, a nawet ich twórcy przyznawali, że nie myślą jak ludzie.
Niektóre problemy z AI, które początkowo uważano za łatwe, nie przyniosły żadnego postępu. Nawet
dzisiaj żaden komputer nie potrafi zrozumieć języka, jak trzylatek, czy też myszy. Po wielu latach
wysiłków, niezrealizowanych obietnicach i bez niekwalifikowanych sukcesów, AI zaczęło tracić swój
blask. Naukowcy w tej dziedzinie przeszli do innych dziedzin badań. AI firmy start-up nie powiodło się.
A fundusze stały się rzadsze. Programowanie komputerów w celu wykonywania nawet najbardziej
podstawowych zadań percepcji, języka i zachowania wydawało się niemożliwe. Dzisiaj niewiele się
zmieniło. Jak powiedziałem wcześniej, wciąż są ludzie, którzy wierzą, że problemy AI mogą zostać
rozwiązane szybszymi komputerami, ale większość naukowców uważa, że całe przedsięwzięcie było
błędne. Nie powinniśmy obwiniać pionierów sztucznej inteligencji za ich niepowodzenia. Alan Turing
był genialny. Wszyscy mogli powiedzieć, że Maszyna Turinga zmieni świat - i tak, ale nie przez sztuczną
inteligencję.
***
Mój sceptycyzm twierdzeń AI został udoskonalony mniej więcej w tym samym czasie, w którym
zgłosiłem się do MIT. John Searle, wpływowy profesor filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w
Berkeley, twierdził w tym czasie, że komputery nie są i nie mogą być inteligentne. Aby to udowodnić,
w 1980 roku wpadł na eksperyment myślowy zwany Chińskim Pokojem. Wygląda to tak: Załóżmy, że
masz pokój z gniazdem w jednej ze ścian, a wewnątrz jest osoba mówiąca po angielsku, siedząca przy
biurku. Ma dużą księgę instrukcji i wszystkie ołówki i papier do rysowania, których mógłby

potrzebować. Przeglądając książkę, widzi, że instrukcje napisane po angielsku dyktują sposoby
manipulowania, sortowania i porównywania chińskich znaków. Pamiętajcie, wskazówki nic nie mówią
o znaczeniach chińskich znaków; zajmują się tylko tym, jak postacie mają być kopiowane, usuwane,
porządkowane, transkrybowane itd. Ktoś spoza pokoju wsuwa kawałek papieru przez szczelinę. Na nim
jest napisana opowiadanie i pytania o fabułę, wszystko po chińsku. Mężczyzna w środku nie mówi ani
nie czyta słowa po chińsku, ale odbiera papier i idzie do pracy z regulaminem. Pracuje ciężko i ciężko,
postępując zgodnie z instrukcjami w książce. Czasami instrukcje każą mu pisać znaki na złomowym
papierze, a innym razem przesuwać i usuwać znaki. Stosując regułę po regule, pisząc i usuwając
postacie, mężczyzna pracuje, dopóki instrukcje książki nie podpowiedzą mu, że skończył. Kiedy w końcu
skończył, napisał nową stronę postaci, której nie znają odpowiedzi na pytania. Książka mówi mu, aby
przekazał gazetę przez szczelinę. Robi to i zastanawia się, o co chodziło w tym całym nużącym
ćwiczeniu. Na zewnątrz, chiński mówca czyta stronę. Wszystkie odpowiedzi są poprawne, zauważa nawet wnikliwe. Jeśli zostanie zapytana, czy te odpowiedzi pochodzą od inteligentnego umysłu, który
zrozumiał tę historię, na pewno odpowie "tak". Ale czy ona może mieć rację? Kto zrozumiał tę historię?
Z pewnością nie był to człowiek w środku; nie zna chińskiego i nie ma pojęcia o czym jest ta historia.
To nie była książka, która jest, no cóż, książką, siedzącą bezwładnie na biurku wśród stosów papieru.
Gdzie zatem doszło do porozumienia? Odpowiedź Searle'a jest taka, że nie doszło do żadnego
zrozumienia; to była tylko masa bezmyślnego przewracania stron i drapania ołówkiem. A teraz
przynęta i przełącznik: chiński pokój jest dokładnie analogiczny do cyfrowego komputera. Osobą jest
CPU, bezmyślnie wykonujące instrukcje, książka to program dostarczający instrukcje procesorowi, a
papier do rysowania to pamięć. Tak więc, bez względu na to, jak sprytnie komputer jest
zaprojektowany do symulowania inteligencji poprzez wytwarzanie takiego samego zachowania jak
człowiek, nie ma on zrozumienia i nie jest inteligentny. (Searle wyjaśnił, że nie wie, czym jest
inteligencja, mówił tylko, że cokolwiek to jest, komputery go nie mają.) Ta argumentacja stworzyła
wielki rząd wśród filozofów i ekspertów AI. Pojawiły się setki artykułów, a także więcej niż odrobinę
witriolu i złej krwi. Obrońcy AI wymyślili dla Searle dziesiątki kontrargumentów, na przykład twierdząc,
że chociaż żadna z części składowych pokoju nie rozumiała chińskiego, cały pokój jako całość, lub że
osoba w pokoju naprawdę rozumiała chiński, ale po prostu nie znać to. Co do mnie, myślę, że Searle
miał rację. Kiedy zastanawiałem się nad argumentem Chińskiego Pokoju i kiedy pomyślałem o tym, jak
działają komputery, nie widziałem, aby zrozumienie miało miejsce gdziekolwiek. Byłem przekonany, że
musimy zrozumieć, czym jest "zrozumienie", sposób, w jaki można to zdefiniować, aby jasno określić,
kiedy system jest inteligentny, a kiedy nie, kiedy rozumie język chiński, a kiedy nie. Jego zachowanie
nie mówi nam tego. Człowiek nie musi "robić" niczego, aby zrozumieć historię. Mogę czytać historię
cicho i chociaż nie mam jawnego zachowania, moje zrozumienie i zrozumienie są jasne, przynajmniej
dla mnie. Ty, z drugiej strony, nie możesz powiedzieć z mojego spokojnego zachowania, czy rozumiem
historię, czy nie, lub nawet jeśli znam język, w którym napisana jest ta historia. Możesz później zadać
mi pytania, aby sprawdzić, czy to zrobiłem, ale zrozumiałem kiedy czytam historię, nie tylko wtedy, gdy
odpowiadam na twoje pytania. Tezą tej książki jest to, że zrozumienia nie można zmierzyć na podstawie
zachowania zewnętrznego; jak zobaczymy w następnych rozdziałach, jest to wewnętrzna miara tego,
jak mózg pamięta rzeczy i używa swoich wspomnień do przewidywania. Chiński pokój, głęboki błękit i
większość programów komputerowych nie ma nic podobnego do tego. Nie rozumieją, co robią. Jedyny
sposób, w jaki możemy ocenić, czy komputer jest inteligentny, wynika z jego wydajności lub
zachowania. Ostatecznym argumentem obronnym AI jest to, że komputery mogą teoretycznie
symulować cały mózg. Komputer mógłby modelować wszystkie neurony i ich połączenia, a gdyby tak
było, nie byłoby niczego, co odróżniałoby "inteligencję" mózgu od "inteligencji" komputerowej
symulacji. Chociaż może to być w praktyce niemożliwe, zgadzam się z tym. Jednak badacze sztucznej
inteligencji nie symulują mózgów, a ich programy nie są inteligentne. Nie można symulować mózgu
bez uprzedniego zrozumienia, co robi.

***
Po moim odrzuceniu przez Intel i MIT nie wiedziałem, co robić. Kiedy nie wiesz, jak postępować, często
najlepszą strategią jest nie wprowadzanie żadnych zmian, dopóki twoje opcje staną się jasne. Więc po
prostu pracowałem w branży komputerowej. Byłem zadowolony z pobytu w Bostonie, ale w 1982 roku
moja żona chciała przenieść się do Kalifornii, więc zrobiliśmy (to była znowu droga najmniejszego
tarcia). Przyjąłem pracę w Dolinie Krzemowej, w uruchomieniu zwanym Grid Systems. Grid wynalazł
komputer przenośny, piękną maszynę, która stała się pierwszym komputerem w kolekcji w Museum
of Modern Art w Nowym Jorku. Pracując najpierw w marketingu, a później w inżynierii, ostatecznie
stworzyłem język programowania wysokiego poziomu o nazwie GridTask. Z czasem stałem się coraz
ważniejszy dla sukcesu Grid; moja kariera układała się dobrze. Nie mogłem uzyskać mojej ciekawości z
mózgu i inteligentnych maszyn z mojej głowy. Pochłonęło mnie pragnienie studiowania mózgu.
Wziąłem więc kurs korespondencyjny z zakresu fizjologii człowieka i samemu studiowałem (nikt nigdy
nie został odrzucony przez szkołę korespondencyjną!). Po poznaniu sporej ilości biologii zdecydowałem
się ubiegać o przyjęcie do programu studiów biologii i uzyskać wiedzę z zakresu nauk biologicznych.
Gdyby świat informatyki nie chciał teoretyka mózgu, być może świat biologii przywitałby informatyka.
W tamtych czasach nie istniało coś takiego jak biologia teoretyczna, a zwłaszcza neuronauka
teoretyczna, więc biofizyka wydawała mi się najlepszym polem dla moich zainteresowań. Studiowałem
ciężko, brałem wymagane egzaminy wstępne, przygotowałem życiorys, zamówiłem listy polecające i
voila, zostałem przyjęty jako student studiów stacjonarnych w programie biofizyki na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley. Byłem podekscytowany. W końcu mógłbym zacząć na poważnie o teorii
mózgu, a przynajmniej tak myślałem. Zrezygnowałem z pracy w Grid bez zamiaru ponownie pracować
w branży komputerowej. Oczywiście oznaczało to nieskończoną rezygnację z mojej pensji. Moja żona
myślała "czas na zakup domu i założenie rodziny" i szczęśliwie stałem się nie-dostawcą. To
zdecydowanie nie była ścieżka o niskim współczynniku tarcia. Ale to była najlepsza opcja, którą miałem,
i poparła moją decyzję. John Ellenby, założyciel Grid, zaprowadził mnie do swojego biura tuż przed
moim odejściem i powiedział: "Wiem, że nie spodziewasz się nigdy wrócić do Grid lub branży
komputerowej, ale nigdy nie wiesz, co się stanie. Zamiast przestać kompletnie, dlaczego nie skorzystasz
z urlopu? W ten sposób, jeśli za rok lub dwa wrócisz, możesz odebrać swoją pensję, pozycję i opcje na
akcje, kiedy skończyłeś. " To był miły gest. Przyjąłem to, ale czułem, że opuszczałem interes
komputerowy na dobre.
2
Sieci neuronowe
Kiedy zaczynałem w UC Berkeley w styczniu 1986 roku, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było
skompilowanie historii teorii inteligencji i funkcji mózgu. Czytałem setki prac anatomów, fizjologów,
filozofów, lingwistów, informatyków i psychologów. Wiele osób z wielu dziedzin napisało obszernie o
myśleniu i inteligencji. Każde pole posiadało swój własny zestaw czasopism, z których każdy korzystał
z własnej terminologii. Uważam, że ich opisy są niespójne i niekompletne. Lingwiści mówili o
inteligencji w terminach takich jak "składnia" i "semantyka". Dla nich mózg i inteligencja dotyczyły
języka. Naukowcy zajmujący się wizją odwoływali się do szkiców 2D, 2½D i 3D. Dla nich mózg i
inteligencja polegały na rozpoznawaniu wzorca wzrokowego. Informatycy mówili o schematach i
ramach, nowych terminach, które tworzono, aby reprezentować wiedzę. Żadna z tych osób nie mówiła
o strukturze mózgu i o tym, w jaki sposób zrealizowałaby jakąkolwiek z ich teorii. Z drugiej strony
anatomowie i neurofizjolodzy pisali obszernie o budowie mózgu i zachowaniach neuronów, ale w
większości unikali wszelkich prób stworzenia teorii na dużą skalę. Trudne i frustrujące było próbowanie
zrozumienia tych różnych podejść i góry danych eksperymentalnych, które im towarzyszyły. W tym
czasie na scenę wkroczyło nowe i obiecujące podejście do myślenia o inteligentnych maszynach. Sieci

neuronowe istniały od końca lat sześćdziesiątych w takiej czy innej formie, ale sieci neuronowe i ruch
sztucznej inteligencji były konkurentami, zarówno dla dolarów, jak i dla umysłu w przypadku agencji
finansujących badania. AI, 800-funtowy goryl w tamtych czasach, aktywnie blokował badania sieci
neuronowej. Naukowcy z sieci neuronowych byli zasadniczo na czarnej liście od uzyskania
finansowania przez kilka lat. Kilka osób wciąż o nich myślało, aw połowie lat 80. ich dzień w słońcu
wreszcie nadszedł. Trudno jest dokładnie zrozumieć, dlaczego pojawiło się nagłe zainteresowanie
sieciami neuronowymi, ale niewątpliwie jednym z czynników przyczyniających się do dalszego
niepowodzenia sztucznej inteligencji. Ludzie szukali alternatywy dla sztucznej inteligencji i znaleźli
jeden w sztucznych sieciach neuronowych. Sieci neuronowe stanowiły prawdziwe ulepszenie w
stosunku do podejścia sztucznej inteligencji, ponieważ ich architektura opiera się, choć bardzo luźno,
na prawdziwych układach nerwowych. Zamiast programowania komputerów, naukowcy z sieci
neuronowych, zwani także łącznikami, byli zainteresowani poznaniem, jakie rodzaje zachowań mogą
być eksponowane przez połączenie ze sobą kilku neuronów. Mózgi zbudowane są z neuronów; dlatego
mózg jest siecią neuronową. To jest fakt. Nadzieja łączników polegała na tym, że nieuchwytne
właściwości inteligencji staną się jasne, badając interakcje neuronów i że niektóre problemy, które były
nierozwiązywalne w przypadku sztucznej inteligencji, mogą zostać rozwiązane poprzez odtworzenie
prawidłowych połączeń między populacjami neuronów. Sieć neuronowa różni się od komputera tym,
że nie ma procesora i nie przechowuje informacji w scentralizowanej pamięci. Wiedza i pamięć sieci są
rozproszone w całej łączności - tak jak prawdziwe mózgi. Z pozoru sieci neuronowe wydawały się
pasować do moich własnych zainteresowań. Ale szybko straciłem złudzeń z pola. Do tego czasu
sformułowałem opinię, że trzy rzeczy są niezbędne do zrozumienia mózgu. Moim pierwszym kryterium
było włączenie czasu w funkcję mózgu. Prawdziwe mózgi przetwarzają szybko zmieniające się
strumienie informacji. Nie ma nic statycznego w przepływie informacji do iz mózgu. Drugim kryterium
było znaczenie informacji zwrotnej. Neuroanatomowcy od dawna wiedzą, że mózg jest nasycony
sprzężeniami zwrotnymi. Na przykład w obwodzie między korą nową a dolną strukturą zwaną
wzgórzem, połączenia biegnące do tyłu (w kierunku wejścia) przekraczają połączenia o prawie
dziesięciokrotnie! Oznacza to, że dla każdego włókna dostarczającego informacje do kory nowej
istnieje dziesięć włókien dostarczających informacje z powrotem do zmysłów. Informacja zwrotna
dominuje również w większości połączeń w całej kory nowej. Nikt nie rozumiał dokładnej roli tego
sprzężenia zwrotnego, ale z opublikowanych badań wynikało, że istniało ono wszędzie. Pomyślałem,
że to musi być ważne. Trzecie kryterium było to, że każda teoria lub model mózgu powinien
odpowiadać fizycznej architekturze mózgu. Kora nowa nie jest prostą strukturą. Jak zobaczymy później,
jest zorganizowana jako powtarzająca się hierarchia. Jakakolwiek sieć neuronowa, która nie rozpoznaje
tej struktury, z pewnością nie będzie działała jak mózg. Ale gdy zjawisko sieci neuronowej
eksplodowało na scenie, głównie polegało ono na klasie ultraprostych modeli, które nie spełniały
żadnego z tych kryteriów. Większość sieci neuronowych składała się z niewielkiej liczby neuronów
połączonych w trzech rzędach. Wzór (dane wejściowe) jest przedstawiony w pierwszym wierszu. Te
neurony wejściowe są podłączone do następnego rzędu neuronów, tak zwanych ukrytych jednostek.
Ukryte jednostki następnie łączą się z ostatnim rzędem neuronów, jednostkami wyjściowymi.
Połączenia między neuronami mają różne siły, co oznacza, że aktywność w jednym neuronie może
zwiększyć aktywność w innym i zmniejszyć aktywność w trzecim neuronie, w zależności od mocy
połączenia. Zmieniając te moce, sieć uczy się mapować wzorce wejściowe na wzorce wyjściowe. Te
proste sieci neuronowe przetwarzały tylko statyczne wzorce, nie wykorzystywały informacji zwrotnej i
nie wyglądały jak mózgi. Najczęstszy rodzaj sieci neuronowej, zwany siecią "propagacji wstecznej",
wykrywany poprzez emisję błędu z jednostek wyjściowych z powrotem do jednostek wejściowych.
Możesz myśleć, że jest to forma informacji zwrotnej, ale tak naprawdę nie jest. Odwrotna propagacja
błędów wystąpiła tylko podczas fazy uczenia. Gdy sieć neuronowa działała normalnie, po przeszkoleniu
informacja płynęła tylko w jedną stronę. Nie było sprzężenia zwrotnego od wyjść do wejść. A modele

nie miały poczucia czasu. Statyczny wzór wejściowy został przekształcony w statyczny wzorzec
wyjściowy. Następnie przedstawiono inny wzór wejściowy. Nie było historii ani zapisu w sieci wydarzeń
sprzed krótkiego czasu. I wreszcie architektura tych sieci neuronowych była trywialna w porównaniu
do skomplikowanej i hierarchicznej struktury mózgu. Myślałem, że pole szybko przeniesie się do
bardziej realistycznych sieci, ale tak się nie stało. Ponieważ te proste sieci neuronowe były w stanie
robić ciekawe rzeczy, badania wydawały się zatrzymywać właśnie tam, od lat. Znaleźli nowe i
interesujące narzędzie, a noc tysiące naukowców, inżynierów i studentów otrzymywało granty,
zdobywało doktoraty i pisało książki o sieciach neuronowych. Firmy zostały utworzone w celu
wykorzystania sieci neuronowych do przewidywania rynku akcji, przetwarzania wniosków
kredytowych, weryfikacji podpisów i wykonywania setek innych aplikacji klasyfikacji wzorów. Chociaż
intencje założycieli tej dziedziny mogły być bardziej ogólne, pole zostało zdominowane przez ludzi,
którzy nie byli zainteresowani zrozumieniem, jak działa mózg, lub zrozumieniem, czym jest inteligencja.
Prasa popularna nie zrozumiała dobrze tego rozróżnienia. Gazety, czasopisma i telewizyjne programy
naukowe prezentowały sieci neuronowe jako "mózgopodobne" lub pracujące nad "tymi samymi
zasadami, co mózg". W przeciwieństwie do sztucznej inteligencji, gdzie wszystko musiało zostać
zaprogramowane, sieci neuronowe nauczyły się na przykład, co wydawało się, jakby, bardziej
inteligentne. Jedną z ważniejszych demonstracji był NetTalk. Ta sieć neuronowa nauczyła się mapować
ciągi liter na dźwięki mówione. Gdy sieć została przeszkolona na drukowanym tekście, zaczęła brzmieć
jak głos komputerowy odczytujący słowa. Łatwo było sobie wyobrazić, że przy nieco dłuższym czasie
sieci neuronowe będą rozmawiać z ludźmi. NetTalk został nieprawidłowo zwiastowany w
wiadomościach krajowych jako maszyna ucząca się czytać. NetTalk był wielką wystawą, ale to, co
właściwie graniczyło z trywialnymi. Nie czytał, nie rozumiał i miał niewielką wartość praktyczną. Po
prostu dopasowała kombinacje liter do predefiniowanych wzorców dźwiękowych. Pozwólcie, że
podam wam analogię, aby pokazać, jak daleko były sieci neuronowe od prawdziwych mózgów.
Wyobraź sobie, że zamiast próbować dowiedzieć się, jak działa mózg, próbowaliśmy dowiedzieć się,
jak działa komputer cyfrowy. Po latach nauki odkrywamy, że wszystko w komputerze składa się z
tranzystorów. Istnieją setki milionów tranzystorów w komputerze i są ze sobą połączone w precyzyjny
i złożony sposób. Ale nie rozumiemy, jak działa komputer, ani dlaczego tranzystory są połączone tak,
jak są. Pewnego dnia postanawiamy połączyć kilka tranzystorów, aby zobaczyć, co się stanie. I oto
widzimy, że tylko kilka tranzystorów, po połączeniu w pewien sposób, staje się wzmacniaczem. Mały
sygnał umieszczony na jednym końcu jest powiększony na drugim końcu. (Wzmacniacze w radiach i
telewizorach są wykonane w ten sposób z wykorzystaniem tranzystorów.) Jest to ważne odkrycie, a z
dnia na dzień rozwija się branża produkująca tranzystorowe radia, telewizory i inne urządzenia
elektroniczne wykorzystujące wzmacniacze tranzystorowe. Wszystko jest dobrze i dobrze, ale nie mówi
nam nic o tym, jak działa komputer. Mimo że wzmacniacz i komputer są wykonane z tranzystorów, nie
mają prawie nic wspólnego. W ten sam sposób, prawdziwy mózg i trzyrzędowa sieć neuronowa są
zbudowane z neuronów, ale nie mają prawie nic wspólnego. Latem 1987 roku miałem doświadczenie,
które rzuciło więcej zimnej wody na mój już niski entuzjazm dla sieci neuronowych. Poszedłem na
konferencję sieci neuronowej, podczas której zobaczyłem prezentację firmy Nestor. Nestor próbował
sprzedać aplikację sieci neuronowej do rozpoznawania pisma ręcznego na tablecie. Oferował licencję
na program za milion dolarów. To zwróciło moją uwagę. Chociaż Nestor promował wyrafinowanie
swojego algorytmu sieci neuronowej i reklamował go jako kolejny ważny przełom, czułem, że problem
rozpoznawania pisma ręcznego można rozwiązać w prostszy, bardziej tradycyjny sposób. Wróciłem do
domu tej nocy, pomyślałem o problemie, aw ciągu dwóch dni zaprojektowałem aparat rozpoznawania
pisma ręcznego, który był szybki, mały i elastyczny. Moje rozwiązanie nie używać sieci neuronowych i
to nie działa w ogóle jak brain.Although że konferencja wywołał moje zainteresowanie w
projektowaniu komputerów z interfejsem rysika (ostatecznie prowadząc do PalmPilot dziesięć lat
później), ale również przekonał mnie, że sieci neuronowe nie stanowiły większego ulepszenia w

porównaniu z tradycyjnymi metodami. Aparat rozpoznawania pisma ręcznego, który stworzyłem,
ostatecznie stał się podstawą systemu wprowadzania tekstu o nazwie Graffiti, używanego w pierwszej
serii produktów Palm. Wydaje mi się, że Nestor wyszedł z biznesu. To za proste sieci neuronowe.
Większość ich możliwości była łatwo obsługiwana innymi metodami i ostatecznie osłabły środki
masowego przekazu. Co najmniej badacze sieci neuronowych nie twierdzili, że ich modele były
inteligentne. W końcu były to bardzo proste sieci i zrobiły mniej niż programy AI. Nie chcę was opuścić
z wrażeniem, że wszystkie sieci neuronowe mają prostą trójwarstwową odmianę. Niektórzy badacze
kontynuowali badania sieci neuronowych o różnych konstrukcjach. Dzisiaj termin sieć neuronowa jest
używany do opisania różnorodnego zestawu modeli, z których niektóre są bardziej dokładne
biologicznie, a niektóre z nich nie. Ale prawie żaden z nich nie próbuje uchwycić ogólnej funkcji lub
architektury kory nowej. Moim zdaniem najbardziej podstawowym problemem z większością sieci
neuronowych jest cecha, którą dzielą z programami sztucznej inteligencji. Obaj są śmiertelnie obciążeni
skupieniem się na zachowaniu. Niezależnie od tego, czy nazywają one te zachowania "odpowiedziami",
"wzorcami", czy "wyjściami", zarówno sztuczna inteligencja, jak i sieci neuronowe zakładają
inteligencję, która polega na zachowaniu, które program lub sieć neuronowa produkuje po
przetworzeniu danego wejścia. Najważniejszym atrybutem programu komputerowego lub sieci
neuronowej jest to, czy daje on prawidłowe czy pożądane wyniki. Zainspirowany przez Alana Turinga
inteligencja równa się zachowaniu. Ale inteligencja to nie tylko kwestia działania lub zachowania się
inteligentnie. Zachowanie jest przejawem inteligencji, ale nie cechą centralną czy pierwotną definicją
bycia inteligentnym. Chwila zastanowienia świadczy o tym: możesz być inteligentny, po prostu leżąc w
ciemności, myśląc i rozumiejąc. Ignorowanie tego, co dzieje się w twojej głowie i skupianie się na
zachowaniu, było dużą przeszkodą w zrozumieniu inteligencji i budowaniu inteligentnych maszyn.
***
Zanim przejdziemy do nowej definicji inteligencji, chcę opowiedzieć o innym podejściu łączącym, które
przybliżyło się do opisu działania prawdziwych mózgów. Problem w tym, że niewiele osób zdało sobie
sprawę z wagi tego badania. Podczas gdy sieci neuronowe chwyciły światło reflektorów, niewielka
grupa teoretyków sieci neuronowej zbudowała sieci, które nie koncentrowały się na zachowaniu.
Nazywane wspomnieniami auto-asocjacyjnymi, zbudowano je również z prostych "neuronów", które
łączyły się ze sobą i strzelały, gdy osiągnęły określony próg. Ale były one połączone inaczej,
wykorzystując wiele informacji zwrotnych. Zamiast tylko przekazywać informacje do przodu, tak jak w
sieci propagacji wstecznej, automatycznie kojarzone pamięci zasilały dane wyjściowe każdego neuronu
z powrotem do wejścia - coś w rodzaju wywoływania siebie w telefonie. Ta pętla zwrotna doprowadziła
do kilku interesujących funkcji. Kiedy na sztuczny neuron nałożono wzór działania, utworzyli pamięć
tego wzoru. Samokompatybilna sieć kojarzy się ze sobą, stąd termin auto-asocjacyjna pamięć. Wynik
tego okablowania może początkowo wydawać się śmieszny. Aby pobrać wzór zapisany w takiej
pamięci, musisz podać wzór, który chcesz odzyskać. Byłoby to tak, jakby pójść do sklepu spożywczego
i poprosić o kupno bandy bananów. Kiedy sklep spożywczy zapyta Cię, jak zapłacisz, proponujesz
zapłacić bananami. Co to jest dobre? możesz zapytać. Ale pamięć auto-asocjacyjna ma kilka ważnych
właściwości, które można znaleźć w prawdziwych mózgach. Najważniejszą cechą jest to, że nie musisz
mieć całego wzorca, który chcesz odzyskać, aby go odzyskać. Możesz mieć tylko część wzoru, lub
możesz mieć nieco pomieszany wzorzec. Pamięć auto-asocjacyjna może pobrać poprawny wzorzec, tak
jak został pierwotnie zapisany, nawet jeśli zaczniesz od niechlujnej wersji. Byłoby to jak pójście do
sklepu spożywczego z na wpół zjedzonymi brązowymi bananami i otrzymanie w zamian zielonych
bananów. Albo idziesz do banku z porysowanym i nieczytelnym rachunkiem, a bankier mówi: "Myślę,
że to jest pomieszany rachunek o wartości 100 $, daj mi ten, a dam ci nowy, chrupiący rachunek o
wartości 100 $". Po drugie, w przeciwieństwie do większości innych sieci neuronowych, pamięć autoasocjacyjna może być zaprojektowana do przechowywania sekwencji wzorów lub wzorów czasowych.

Ta funkcja jest realizowana poprzez dodanie opóźnienia do sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu
opóźnieniu można przedstawić pamięć automatycznie kojarzącą z sekwencją wzorców, podobną do
melodii, i może zapamiętać sekwencję. Mogę nakarmić kilkoma pierwszymi nutami "Twinkle Twinkle
Little Star", a pamięć zwróci całą piosenkę. Po przedstawieniu części sekwencji pamięć zapamięta
resztę. Jak zobaczymy później, w ten sposób ludzie uczą się praktycznie wszystkiego, jako sekwencji
wzorców. I proponuję, aby mózg używał obwodów podobnych do pamięci auto-asocjacyjnej, aby to
zrobić. Wspomnienia skojarzeniowe wskazywały na potencjalne znaczenie informacji zwrotnej i
zmiennych czasowych. Ale ogromna większość sztucznej inteligencji, sieć neuronowa i naukowcy
zajmujący się kognitywistyą ignorowali czas i informacje zwrotne. Neuronaukowcy jako całość nie
zrobili nic lepszego. Oni także wiedzą o sprzężeniu - to ludzie, którzy to odkryli - ale większość nie ma
teorii (poza niejasnymi rozmowami o "fazach" i "modulacji"), aby wyjaśnić, dlaczego mózg potrzebuje
tak dużo. Czas ma niewielką lub żadną centralną rolę w większości swoich pomysłów na ogólną funkcję
mózgu. Mają tendencję do mapowania mózgu pod kątem tego, gdzie rzeczy dzieją się, a nie kiedy i jak
wzorce wypalania neuronów współdziałają w czasie. Część tego błędu wynika z ograniczeń naszych
obecnych technik eksperymentalnych. Jedną z ulubionych technologii lat 90., zwaną też Dekadą
Mózgu, było obrazowanie funkcjonalne. Funkcjonalne urządzenia do obrazowania mogą robić zdjęcia
aktywności mózgu u ludzi. Jednak nie widzą gwałtownych zmian. Naukowcy proszą więc, by badani
koncentrowali się na jednym zadaniu w kółko, tak jakby poproszono ich o zatrzymanie się na zdjęcie
optyczne, z wyjątkiem tego, że jest to fotografia mentalna. W rezultacie mamy wiele danych na temat
tego, gdzie w mózgu pojawiają się pewne zadania, ale niewiele danych na temat tego, jak realistyczne,
zmieniające się w czasie nakłady przepływają przez mózg. Obrazowanie czynnościowe daje wgląd w to,
gdzie w danej chwili coś się dzieje, ale nie może łatwo uchwycić, jak aktywność mózgu zmienia się w
czasie. Naukowcy chcieliby zebrać te dane, ale jest kilka dobrych technik. W ten sposób wielu
mainstreamowych neuronaukowców kognitywnych nadal kupuje błędność wejścia-wyjścia.
Przedstawiasz stałe wejście i widzisz, jakie dane wyjściowe otrzymujesz. Schematy okablowania kory
mają tendencję do pokazywania schematów, które rozpoczynają się w podstawowych obszarach
sensorycznych, w których znajdują się widoki, dźwięki i dotyk, przepływają przez wyższe obszary
analityczne, planistyczne i motoryczne, a następnie przekazują instrukcje do mięśni. Wyczuwasz, to
działasz. Nie chcę sugerować, że wszyscy ignorują czas i opinie. Jest to tak duże pole, że praktycznie
każda idea ma swoich zwolenników. W ostatnich latach rośnie przekonanie o znaczeniu informacji
zwrotnych, czasu i prognoz. Grzmot sztucznej inteligencji i klasyczne sieci neuronowe utrzymywały
jednak inne podejście podporządkowane i niedoceniane przez wiele lat.
***
Nietrudno zrozumieć, dlaczego ludzie - laicy i eksperci - myślą, że to zachowanie definiuje inteligencję.
Przez co najmniej kilka stuleci ludzie porównywali zdolności mózgu do pracy z zegarami, potem pompy
i rury, potem silniki parowe, a później komputery. Dekady fantastyki naukowej były pełne pomysłów
AI, od praw robotyki Isaaca Asimova do C3PO Gwiezdnych wojen. Idea inteligentnych maszyn do
robienia rzeczy tkwi w naszej wyobraźni. Wszystkie maszyny, czy to robione przez ludzi, czy
wyobrażane przez ludzi, mają na celu coś zrobić. Nie mamy maszyn, które myślą, mamy maszyny, które
to robią. Nawet gdy obserwujemy naszych bliźnich, skupiamy się na ich zachowaniu, a nie na ich
ukrytych myślach. Dlatego wydaje się intuicyjnie oczywiste, że inteligentne zachowanie powinno być
miarą inteligentnego systemu. Jednak patrząc na historię nauki widzimy, że nasza intuicja jest często
największą przeszkodą w odkrywaniu prawdy. Ramy naukowe są często trudne do odkrycia, nie
dlatego, że są skomplikowane, ale dlatego, że intuicyjne, ale błędne założenia nie pozwalają nam
dostrzec prawidłowej odpowiedzi. Astronomowie przed Kopernikiem (1473-1543) błędnie zakładali, że
Ziemia była nieruchoma w centrum wszechświata, ponieważ czuje się nieruchomo i wydaje się być w
centrum wszechświata. Było intuicyjnie oczywiste, że gwiazdy były częścią gigantycznej wirującej kuli,

a my w jej środku. Aby zasugerować, że Ziemia wirowała jak szczyt, powierzchnia poruszająca się z
prędkością prawie tysiąca mil na godzinę, i że cała Ziemia przedziera się przez kosmos - nie mówiąc już
o tym, że gwiazdy znajdują się o biliony kilometrów - wyznaczyłaby cię jako szaleńca. Ale okazało się,
że jest to poprawna struktura. Prosty do zrozumienia, ale intuicyjnie niepoprawny. Przed Darwinem
(1809-1882) wydawało się oczywiste, że gatunki są utrwalone w swoich formach. Krokodyle nie łączą
się z kolibry; są odrębne i nie do pogodzenia. Pomysł, że gatunki ewoluują, był sprzeczny nie tylko z
nauką religijną, lecz także zdrowym rozsądkiem. Ewolucja oznacza, że masz wspólnego przodka z każdą
żywą istotą na tej planecie, włączając w to robaki i kwitnącą roślinę w twojej kuchni. Teraz wiemy, że
to prawda, ale intuicja mówi inaczej. Wspominam o tych znanych przykładach, ponieważ uważam, że
poszukiwanie inteligentnych maszyn zostało obciążone intuicyjnym założeniem, które hamuje nasz
postęp. Kiedy pytasz siebie: Co robi inteligentny system ?, intuicyjnie oczywiste jest, że myślisz w
kategoriach zachowania. Demonstrujemy ludzką inteligencję poprzez naszą mowę, pismo i działania,
prawda? Tak, ale tylko do pewnego punktu. Inteligencja to coś, co dzieje się w twojej głowie.
Zachowanie jest opcjonalnym składnikiem. Nie jest to intuicyjnie oczywiste, ale nie jest też trudne do
zrozumienia.
***
Wiosną 1986 roku, kiedy codziennie siedziałem przy swoim biurku czytając artykuły naukowe, budując
moją historię inteligencji i obserwując rozwijające się światy AI i sieci neuronowe, znalazłem się tonący
w szczegółach. Nieustannie dostarczano rzeczy do studiowania i czytania, ale nie miałem jasnego
zrozumienia, jak cały mózg działa, a nawet, co zrobił. Stało się tak dlatego, że samo pole neuronauki
było pełne szczegółów. To nadal jest. Tysiące raportów z badań publikowane są co roku, ale mają
tendencję do dodawania do kupy zamiast jej organizowania. Nadal nie ma ogólnej teorii, żadnej
struktury, wyjaśniającej, co robi twój mózg i jak to robi. Zacząłem sobie wyobrażać, jak będzie
wyglądało rozwiązanie tego problemu. Czy będzie to niezwykle skomplikowane, ponieważ mózg jest
tak złożony? Czy zajmie sto stron gęstej matematyki, aby opisać, jak działa mózg? Czy
potrzebowalibyśmy mapować setki lub tysiące oddzielnych obwodów, zanim cokolwiek pożytecznego
mogłoby być zrozumiane? Nie sądziłem. Historia pokazuje, że najlepsze rozwiązania problemów
naukowych są proste i eleganckie. Chociaż szczegóły mogą być nieprzyzwoite, a droga do ostatecznej
teorii może być trudna, ostateczne ramy pojęciowe są generalnie proste. Bez podstawowego
wyjaśnienia prowadzącego dochodzenie, neurobiologowie nie mają wiele do zrobienia, ponieważ
próbują zebrać wszystkie zebrane szczegóły w spójny obraz. Mózg jest niesamowicie złożony, ogromna
i zniechęcająca plątanina komórek. Na pierwszy rzut oka wygląda jak stadion pełen gotowanego
spaghetti. Został również opisany jako koszmar elektryka. Ale przy dokładnej i uważnej inspekcji
widzimy, że mózg nie jest przypadkową kupą. Ma wiele organizacji i struktury, ale zbyt wiele mamy
nadzieję, że będziemy w stanie po prostu intuicyjnie określić sposób działania całości, sposób, w jaki
możemy zobaczyć, jak odłamki rozbitego wazonu pasują do siebie . Niepowodzenie nie polega na tym,
że brakuje wystarczającej ilości danych lub nawet właściwych danych; potrzebujemy zmiany
perspektywy. Dzięki odpowiedniej strukturze szczegóły staną się znaczące i łatwiejsze do opanowania.
Rozważ następującą fantazyjną analogię, aby uzyskać smak tego, co mam na myśli. Wyobraźcie sobie,
że od tysiącleci ludzie wymarli, a odkrywcy z zaawansowanej cywilizacji pozaziemskiej wylądowali na
Ziemi. Chcą dowiedzieć się, jak żyliśmy. Są szczególnie zaskoczeni naszą siecią dróg. Po co były te
dziwaczne skomplikowane konstrukcje? Zaczynają od skatalogowania wszystkiego, zarówno przez
satelity, jak i z ziemi. Są skrupulatnymi archeologami. Zapisują lokalizację każdego zabłąkanego
fragmentu asfaltu, każdego znaku, który przewrócił się i został zniesiony przez erozję, każdy szczegół,
który mogą znaleźć. Zauważają, że niektóre sieci drogowe różnią się od innych; w niektórych miejscach
są wietrzne, wąskie i niemal przypadkowe, w niektórych miejscach tworzą ładną regularną siatkę, a na
niektórych odcinkach stają się grube i biegną setki kilometrów przez pustynię. Zbierają górę

szczegółów, ale te szczegóły nic dla nich nie znaczą. Nadal zbierają więcej szczegółów w nadziei
znalezienia nowych danych, które wszystko wyjaśnią. Pozostają na długo w ukryciu. Oznacza to, że
dopóki jeden z nich nie powie: "Eureka! Myślę, że widzę ... te stworzenia nie mogły się teleportować,
jak to tylko było możliwe, musiały podróżować z miejsca na miejsce, być może na mobilnych
platformach o przebiegłym designie". Z tego podstawowego wglądu wiele detali zaczyna się układać.
Małe krętych sieci ulicznych są od wczesnych czasów, kiedy środki transportu były powolne. Grube
długie jezdnie służyły do pokonywania długich dystansów przy dużych prędkościach, sugerując w końcu
wyjaśnienie, dlaczego znaki na tych drogach mają pomalowane na nich różne numery. Naukowcy
zaczynają wydedukować podział na strefy mieszkaniowe i przemysłowe, sposób interakcji między
potrzebami handlu i infrastruktury transportowej, i tak dalej. Wiele szczegółów, które skatalogowali,
okazuje się mało istotne, tylko przypadki historii lub wymagania lokalnej geografii. Ta sama ilość
surowych danych istnieje, ale już nie jest zagadkowa. Możemy być pewni, że ten sam przełom pozwoli
nam zrozumieć, o czym są wszystkie szczegóły mózgu.
***
Niestety, nie wszyscy uważają, że możemy zrozumieć, jak działa mózg. Zaskakująca liczba osób, w tym
kilku neuronaukowców, uważa, że mózg i inteligencja są w jakiś sposób nie do wyjaśnienia. A niektórzy
wierzą, że nawet gdybyśmy mogli je zrozumieć, nie byłoby możliwe zbudowanie maszyn, które działają
w ten sam sposób, że inteligencja wymaga ludzkiego ciała, neuronów i być może nowych i
nieodgadnionych praw fizyki. Ilekroć słyszę te argumenty, wyobrażam sobie intelektualistów z
przeszłości, którzy kłócili się o studiowanie niebios lub walczyli z sekcją zwłok, aby zobaczyć, jak działają
nasze ciała. "Nie przejmuj się tym, bo to nie pomoże, a nawet jeśli zrozumiesz, jak to działa, nic nie
możemy zrobić z tą wiedzą." Argumenty takie jak ten prowadzą nas do gałęzi filozofii zwanej
funkcjonalizmem, nasz ostatni przystanek w tej krótkiej historii naszego myślenia o myśleniu. Zgodnie
z funkcjonalizmem, bycie inteligentnym lub posiadanie umysłu jest czystą własnością organizacji i nie
ma nic wspólnego z tym, z czego jesteś zorganizowany. Umysł istnieje w każdym systemie, którego
części składowe mają właściwy związek przyczynowy ze sobą, ale te części mogą równie dobrze być
neuronami, chipami krzemowymi lub czymś innym. Oczywiście, ten pogląd jest standardową kwestią
dla każdego potencjalnego twórcy inteligentnych maszyn. Zastanówmy się: Czy gra w szachy byłaby
mniej realna, gdyby grał w solniczkę stojącą na zgubionym kawałku rycerza? Oczywiście, że nie.
Solniczka jest funkcjonalnie równoważna "prawdziwemu" rycerzowi z racji tego, jak porusza się na
planszy i wchodzi w interakcje z innymi kawałkami, więc twoja gra jest naprawdę grą w szachy, a nie
tylko symulacją jednego. Czy może uważasz, że to zdanie nie byłoby takie samo, gdybym to robił, gdy
mój kursor usuwałby każdą postać, a następnie przepisał ją? Albo, aby wziąć przykład bliżej domu,
rozważ fakt, że co kilka lat twoje ciało zastępuje większość atomów, które cię zawierają. Mimo to
pozostajesz sobą na wszystkie sposoby, które są dla ciebie ważne. Jeden atom jest tak dobry, jak każdy
inny, jeśli pełni tę samą rolę funkcyjną w swoim molekularnym składzie. Ta sama historia powinna
dotyczyć mózgu: gdyby szalony naukowiec zastąpił każdy z twoich neuronów funkcjonalnie
równoważną repliką mikromaszynową, powinieneś wyjść z procedury, czując nie mniej swoje własne
prawdziwe ja, niż na samym początku. Zgodnie z tą zasadą sztuczny system wykorzystujący tę samą
architekturę funkcjonalną, co inteligentny, żywy mózg, powinien być podobnie inteligentny - a nie tylko
sztuczny, ale w rzeczywistości naprawdę inteligentny. Zwolennicy AI, łączący się ze mną i ja wszyscy
jesteśmy funkcjonariuszami, o ile wszyscy wierzymy, że nie ma w nich nic szczególnego ani magicznego
w mózgu, który pozwala mu być inteligentnym. Wszyscy wierzymy, że pewnego dnia będziemy w stanie
zbudować inteligentne maszyny. Ale istnieją różne interpretacje funkcjonalizmu. O ile już mówiłem o
tym, co uważam za centralną porażkę AI i paradygmaty koneksjonistów - o błędności wejścia-wyjścia jest nieco więcej do powiedzenia o tym, dlaczego nie byliśmy jeszcze w stanie zaprojektować
inteligentnych maszyn. Podczas gdy zwolennicy sztucznej inteligencji biorą to, co uważam za

samokrytyczną twardą linię, związkowcy, moim zdaniem, byli po prostu zbyt nieśmiali. Naukowcy z IA
pytają: "Dlaczego inżynierowie powinni być związani rozwiązaniami, o których ewolucja się potknęła?"
W zasadzie mają rację. Systemy biologiczne, takie jak mózg i genom, są uważane za notorycznie
nieeleganckie. Powszechną metaforą jest maszyna Rube Goldberga, nazwana na cześć rysownika z
czasów kryzysu, który rysował komicznie skomplikowane urządzenia do wykonywania drobiazgów.
Projektanci oprogramowania mają podobne pojęcie, kludge, odnoszące się do programów napisanych
bez przewidywania i kończących się pełną uciążliwą, bezużyteczną złożonością, często do tego stopnia,
że stają się niezrozumiałe nawet dla programistów, którzy je napisali. Naukowcy zajmujący się sztuczną
inteligencją obawiają się, że mózg jest podobny do bałaganu, mający kilkaset milionów lat klud, pełen
niedoskonałości i ewolucyjnego "kodeksu legacy". Jeśli tak, zastanawiają się, dlaczego po prostu nie
wyrzucić całego przepraszającego bałaganu i zacząć od nowa? Wielu filozofów i psychologów
kognitywnych sympatyzuje z tym poglądem. Uwielbiają metaforę umysłu, która jest jak
oprogramowanie uruchamiane przez mózg, organiczny analog sprzętu komputerowego. W
komputerach poziom sprzętu i poziom oprogramowania różnią się od siebie. Ten sam program można
uruchomić na dowolnej uniwersalnej maszynie Turinga. Możesz uruchomić WordPerfect na
komputerze PC, komputerze Macintosh lub superkomputerze Cray, chociaż wszystkie trzy systemy
mają różne konfiguracje sprzętowe. A sprzęt nie ma znaczenia, aby cię nauczyć, jeśli chcesz nauczyć się
WordPerfect. Analogicznie, myślenie idzie, mózg nie ma niczego, co mogłoby nas nauczyć o umyśle.
Obrońcy AI również lubią wskazywać historyczne przykłady, w których rozwiązanie inżynierskie różni
się radykalnie od wersji przyrody. Na przykład, w jaki sposób udało nam się zbudować latające
maszyny? Naśladując trzepoczącą akcję skrzydlatych zwierząt? Nie. Zrobiliśmy to ze stałymi skrzydłami
i śmigłami, a później z silnikami odrzutowymi. Może nie jest tak, jak natura to zrobiła, ale działa - i robi
o wiele lepiej niż łopoczące skrzydła. Podobnie, stworzyliśmy pojazd lądowy, który może prześcignąć
gepardy nie za pomocą czteronożnych, przypominających gepardy maszyn do biegania, ale przez
wynalezienie kół. Koła to świetny sposób na poruszanie się po płaskim terenie i tylko dlatego, że
ewolucja nigdy nie natknęła się na tę konkretną strategię, nie oznacza, że nie jest to doskonały sposób
na poruszanie się. Niektórzy filozofowie umysłu nabrały blasku do metafory "koła poznawczego", czyli
rozwiązania sztucznej inteligencji jakiegoś problemu, który choć zupełnie różni się od tego, w jaki
sposób mózg działa, jest równie dobry. Innymi słowy, program, który wytwarza wyniki przypominające
(lub przewyższające) wydajność człowieka w zadaniu w wąski, ale użyteczny sposób, jest tak samo
dobry jak sposób, w jaki robią to nasze mózgi. Wierzę, że ten rodzaj końcowych usprawiedliwień
interpretacji funkcjonalizmu sprowadza na manowce badaczy sztucznej inteligencji. Jak pokazał Searle
w Pokoju Chińskim, równoważność zachowań nie wystarczy. Ponieważ inteligencja jest wewnętrzną
własnością mózgu, musimy zajrzeć do wnętrza mózgu, aby zrozumieć, czym jest inteligencja. W
naszych badaniach mózgu, a zwłaszcza kory nowej, musimy być ostrożni w ustalaniu, które szczegóły
są po prostu zbytecznymi "zamrożonymi wypadkami" naszej ewolucyjnej przeszłości; Niewątpliwie
wiele procesów w stylu Rube Goldberga miesza się z ważnymi cechami. Ale jak się wkrótce
przekonamy, istnieje ukryta elegancja wielkiej mocy, która przewyższa nasze najlepsze komputery,
czekając na wydobycie z tych obwodów neuronowych. Connectists intuicyjnie czuli, że mózg nie jest
komputerem i że jego sekrety leżą w zachowaniu neuronów, gdy są ze sobą połączone. To był dobry
start, ale pole ledwo odstąpiło od wcześniejszych sukcesów. Chociaż tysiące ludzi pracowało w sieciach
trójwarstwowych, a wiele z nich wciąż trwa, badania nad korowymi realistycznymi sieciami były i są
rzadkością. Przez pół wieku wprowadzaliśmy pełną siłę sporej inteligencji naszego gatunku, próbując
zaprogramować inteligencję na komputery. W tym procesie opracowaliśmy procesory tekstu, bazy
danych, gry wideo, Internet, telefony komórkowe i przekonujące dinozaury animowane komputerowo.
Ale inteligentne maszyny nadal nie są nigdzie na zdjęciu. Aby odnieść sukces, będziemy musieli
wciągnąć się mocno z silnika inteligencji natury, kory nowej. Musimy wyodrębnić inteligencję z wnętrza
mózgu. Żadna inna droga nas tam nie zabierze.

3
Ludzki mózg
Co zatem sprawia, że mózg jest tak niepodobny do programowania, który przechodzi w AI i sieci
neuronowe? Co jest niezwykłego w projektowaniu mózgu i dlaczego ma znaczenie? Jak zobaczymy w
kolejnych rozdziałach, architektura mózgu ma wiele do powiedzenia o tym, jak mózg naprawdę działa
i dlaczego zasadniczo różni się od komputera. Zacznijmy nasze wprowadzenie od całego organu.
Wyobraź sobie, że na stole siedzi mózg, a my wspólnie go analizujemy. Pierwszą rzeczą, którą
zauważysz, jest to, że zewnętrzna powierzchnia mózgu wydaje się bardzo jednolita. Różowo-szary,
przypomina gładki kalafior z licznymi grzbietami i dolinami zwanymi gyri i sulci. Jest miękki i gąbczasty
w dotyku. To jest kora neocortex, cienka warstwa tkanki nerwowej, która otacza większość starszych
części mózgu. Skupimy większość naszej uwagi na kory nowej. Niemal wszystko, co uważamy za
inteligencję - percepcję, język, wyobraźnię, matematykę, sztukę, muzykę i planowanie - występuje
tutaj. Twoja kora nowa czyta tę książkę. Teraz muszę przyznać, że jestem neokortycznym szowinistą.
Wiem, że napotkam pewien opór w tej kwestii, więc pozwólcie mi poświęcić chwilę na obronę mojego
podejścia, zanim znajdziemy się za daleko. Każda część mózgu ma swoją własną społeczność
naukowców, którzy ją badają, i sugestię, że możemy dotrzeć do sedna inteligencji poprzez zrozumienie
samej kory nowej, z pewnością podniesiemy kilka głosów sprzeciwu ze strony społeczności obrażonych
badaczy. Będą mówić takie rzeczy jak: "Nie możesz zrozumieć kory nowej bez zrozumienia regionu
mózgu bla, ponieważ te dwie są bardzo połączone, tak jak i potrzebujesz regionu mózgowego, aby
robić takie i takie." Nie zgadzam się. Oczywiście, mózg składa się z wielu części i większość z nich ma
kluczowe znaczenie dla bycia człowiekiem. (Dziwnie, wyjątkiem jest część mózgu z największą liczbą
komórek, móżdżek, jeśli urodziłeś się bez móżdżku lub jest on uszkodzony, możesz prowadzić całkiem
normalne życie, ale to nie jest prawda dla większości innych regiony mózgu, większość jest potrzebna
do podstawowego życia lub uczucia.) Moim kontrargumentem jest to, że nie jestem zainteresowany
budowaniem ludzi. Chcę rozumieć inteligencję i budować inteligentne maszyny. Bycie człowiekiem i
bycie inteligentnym to oddzielne sprawy. Inteligentna maszyna nie musi mieć popędów seksualnych,
głodu, pulsu, mięśni, emocji ani ludzkiego ciała. Człowiek to coś więcej niż inteligentna maszyna.
Jesteśmy biologicznymi stworzeniami z całym niezbędnym, a czasem niechcianym bagażem, który
pochodzi z eonów ewolucji. Jeśli chcesz zbudować inteligentne maszyny, które zachowują się jak ludzie
- to znaczy przejść test Turinga na wszystkie sposoby - prawdopodobnie będziesz musiał ponownie
stworzyć wiele innych rzeczy, które sprawiają, że ludzie są tacy, jacy jesteśmy. Ale jak zobaczymy
później, aby zbudować maszyny, które są niewątpliwie inteligentne, ale nie do końca podobne do ludzi,
możemy skupić się na części mózgu ściśle związanej z inteligencją. Dla tych, którzy mogą być obrażeni
moim szczególnym skupieniem na kory nowej, pozwólcie mi powiedzieć, że zgadzam się, że inne
struktury mózgu, takie jak pień mózgu, zwoje podstawy i ciało migdałowate, są rzeczywiście ważne dla
funkcjonowania ludzkiej kory nowej. Bez pytania. Mam jednak nadzieję, że przekonam was, że
wszystkie istotne aspekty inteligencji występują w korze nowej, z ważnymi rolami odgrywanymi
również przez dwa inne regiony mózgu, wzgórze i hipokamp, które omówimy w dalszej części książki.
Na dłuższą metę będziemy musieli zrozumieć role funkcjonalne wszystkich regionów mózgu. Uważam
jednak, że te sprawy najlepiej będzie rozwiązać w kontekście dobrej ogólnej teorii funkcji kory nowej.
To moje dwa grosze w tej sprawie. Wróćmy do kory nowej lub jej krótszego monikera, kory. Weź sześć
wizytówek lub sześć kart do gry - albo zrobisz - i umieścisz je w stosie. (To naprawdę pomoże, jeśli
zrobisz to zamiast tylko je sobie wyobrazić.) Teraz trzymasz model kory. Twoje sześć wizytówek ma
około 2 milimetrów grubości i powinno dać ci poczucie, jak cienki jest arkusz korowy. Podobnie jak
twój stos kart, kora nowa ma około 2 milimetrów grubości i ma sześć warstw, z których każda jest
przybliżona jedną kartą. Rozciągnięty na płasko, ludzki arkusz kory nowej jest mniej więcej wielkości
dużej serwetki obiadowej. Korty mózgowe innych ssaków są mniejsze: szczur ma rozmiar znaczka

pocztowego; małpa ma rozmiar koperty z listem biznesowym. Ale niezależnie od wielkości, większość
z nich zawiera sześć warstw podobnych do tego, co widać w stosie wizytówek. Ludzie są mądrzejsi,
ponieważ nasza kora, w stosunku do wielkości ciała, obejmuje większy obszar, nie dlatego, że nasze
warstwy są grubsze lub zawierają specjalną klasę "inteligentnych" komórek. Jego rozmiar jest dość
imponujący, ponieważ otacza i otacza większość reszty mózgu. Aby pomieścić nasz duży mózg, natura
musiała zmodyfikować naszą ogólną anatomię. Ludzkie kobiety rozwinęły szeroką miednicę, by rodzić
dzieci o dużych głowach, cechę, którą niektórzy aleoantropolodzy uważają za współdziałającą ze
zdolnością chodzenia na dwóch nogach. Ale to wciąż nie wystarczyło, więc ewolucja złożyła kora
mózgową, wkładając je do naszych czaszek jak kartkę papieru pogniecioną w kieliszek brandy. Twoja
kora nowa jest naładowana komórkami nerwowymi lub neuronami. Są tak ciasno spakowane, że nikt
nie wie dokładnie, ile komórek zawiera. Jeśli narysujesz mały kwadrat, jeden milimetr na boku (o
połowę mniejszy od tej litery o), na górze stosu wizytówek, zaznaczasz pozycję około stu tysięcy (100
000) neuronów. Wyobraź sobie, że próbujesz policzyć dokładną liczbę w tak małej przestrzeni; jest to
praktycznie niemożliwe. Niemniej jednak niektórzy anatomowie oszacowali, że typowa ludzka kora
nowa zawiera około trzydzieści miliardów neuronów (30 000 000 000), ale nikt nie byłby zaskoczony,
gdyby liczba była znacznie wyższa lub niższa. Te trzydzieści miliardów komórek to ty. Zawierają prawie
wszystkie twoje wspomnienia, wiedzę, umiejętności i nagromadzone doświadczenie życiowe. Po
dwudziestu pięciu latach myślenia o mózgach nadal uważam ten fakt za zdumiewający. To, że cienka
warstwa komórek widzi, czuje i tworzy nasz światopogląd, jest niewiarygodne. Ciepło letniego dnia i
marzenia o lepszym świecie są jakoś stworzeniem tych komórek. Wiele lat po napisaniu swojego
artykułu w Scientific American, Francis Crick napisał książkę o mózgu zwaną zadziwiającą hipotezą.
Zdumiewająca hipoteza była po prostu tym, że umysł jest tworzeniem komórek w mózgu. Nie ma nic
więcej, magii, specjalnego sosu, tylko neurony i taniec informacji. Mam nadzieję, że dostrzeżesz, jak
niewiarygodna jest ta realizacja. Wydaje się, że istnieje duża filozoficzna przepaść między kolekcją
komórek a naszym świadomym doświadczeniem, ale umysł i mózg są jednym i tym samym. Nazywając
to hipotezą, Crick był politycznie poprawny. To, że komórki w naszych mózgach tworzą umysł, jest
faktem, a nie hipotezą. Musimy zrozumieć, co te trzydzieści miliardów komórek robi i jak to robią. Na
szczęście kora nie jest tylko amorficzną plamą komórek. Możemy głębiej przyjrzeć się jego strukturze,
aby uzyskać pomysły na temat tego, w jaki sposób powstaje umysł ludzki.
***
Wróćmy do naszego stołu rozbioru i spójrzmy jeszcze bardziej na mózg. Gołym okiem kora nowa nie
przedstawia prawie żadnych punktów orientacyjnych. Jest kilka, na pewno, takich jak gigantyczna
szczelina oddzielająca obie półkule mózgowe i wybrzuszony bruzdy, które dzielą tylny i przedni obszar.
Ale niemal wszędzie, gdzie patrzysz, od lewej do prawej, od tyłu do przodu, zwinięta powierzchnia
wygląda prawie tak samo. Nie ma widocznych linii granicznych ani kodów kolorów wyznaczających
obszary, które specjalizują się w różnych informacjach zmysłowych lub różnych rodzajach myśli. Ludzie
od dawna wiedzą, że gdzieś tam są granice. Nawet zanim neurolodzy byli w stanie dostrzec cokolwiek
przydatnego w obwodach kory mózgowej, wiedzieli, że niektóre funkcje umysłowe były zlokalizowane
w pewnych jego regionach. Jeśli uderzenie wybije prawy płat ciemieniowy Joego, może stracić zdolność
postrzegania - a nawet wyobrażenia - wszystkiego po lewej stronie ciała lub w lewej połowie
przestrzeni wokół siebie. Udar mózgu w lewej okolicy czołowej, znany jako obszar Broca, negatywnie
wpływa na jego umiejętność posługiwania się zasadami gramatyki, chociaż jego słownictwo i zdolność
rozumienia znaczenia słów pozostają niezmienione. Uderzenie w obszarze zwanym zakrętem
wrzecionowatym może znokautować zdolność rozpoznawania twarzy - Joe nie może rozpoznać matki,
dzieci ani nawet własnej twarzy na zdjęciu. Głęboko fascynujące zaburzenia, takie jak te, dały
wczesnym neurobiologom pogląd, że kora składa się z wielu funkcjonalnych regionów lub obszarów
funkcjonalnych. Warunki są równoważne. W ubiegłym stuleciu dowiedzieliśmy się wiele o obszarach

funkcjonalnych, ale wiele pozostaje do odkrycia. Każdy z tych regionów jest częściowo niezależny i
wydaje się być wyspecjalizowany w pewnych aspektach postrzegania lub myślenia. Fizycznie są one
ułożone w nieregularną pikowaną kołdrę, która zmienia się tylko nieznacznie w zależności od osoby.
Rzadko są funkcje czysto wytyczone. Funkcjonalnie są one ułożone w hierarchii rozgałęzień. Pojęcie
hierarchii jest krytyczne, dlatego chcę poświęcić chwilę, aby ją dokładnie zdefiniować. Będę o tym
mówił w całej książce. W systemie hierarchicznym niektóre elementy mają abstrakcyjny sens
"powyżej" i "poniżej" innych. Na przykład w hierarchii biznesowej menedżer średniego szczebla
znajduje się powyżej urzędnika pocztowego i poniżej wiceprezesa. Nie ma to nic wspólnego z fizyczną
wyższością lub wyższością; nawet jeśli pracuje na niższym piętrze niż pracownik poczty, kierownik
nadal znajduje się "nad" nim hierarchicznie. Podkreślam tę kwestię, aby wyjaśnić, co mam na myśli,
gdy mówię o tym, że jeden region funkcjonalny jest wyższy lub niższy od innego. Nie ma to nic
wspólnego z ich fizycznym rozmieszczeniem w mózgu. Wszystkie obszary funkcjonalne kory znajdują
się w tym samym zawiłowatym arkuszu korowym. To, co sprawia, że jeden region jest "wyższy" lub
"niższy" od drugiego, to sposób, w jaki są ze sobą połączone. W korze niższe obszary przekazują
informacje do wyższych obszarów za pomocą pewnego układu nerwowego łączności, podczas gdy
wyższe obszary wysyłają informacje zwrotne w dół do niższych obszarów przy użyciu innego wzorca
połączenia. Istnieją także boczne połączenia pomiędzy obszarami znajdującymi się w oddzielnych
gałęziach hierarchii, jak jeden menedżer średniego szczebla komunikujący się z partnerem w
siostrzanym biurze w innym państwie. Szczegółowa mapa kory małpy została opracowana przez dwóch
naukowców, Daniela Fellemana i Davida van Essena. Mapa pokazuje dziesiątki regionów połączonych
ze sobą w skomplikowaną hierarchię. Możemy założyć, że ludzka kora ma podobną hierarchię.
Najniższy z obszarów funkcjonalnych, pierwotnych obszarów czuciowych, to miejsce, w którym
informacje sensoryczne docierają do kory mózgowej. Regiony te przetwarzają informacje na
najskrytszym, najbardziej podstawowym poziomie. Na przykład informacje wizualne wchodzą do kory
przez główny obszar widzenia, zwany skrótem V1. V1 zajmuje się niskopoziomowymi funkcjami
wizualnymi, takimi jak małe segmenty krawędziowe, komponenty ruchu w małej skali, rozbieżności
obuoczne (dla widzenia stereo) oraz podstawowe informacje o kolorach i kontrastach. V1 przekazuje
informacje do innych obszarów, takich jak V2, V4 i IT (będziemy mieli o nich więcej do powiedzenia
później), a także do wielu innych obszarów. Każdy z tych obszarów dotyczy bardziej
wyspecjalizowanych lub abstrakcyjnych aspektów informacji. Na przykład komórki w V4 reagują na
obiekty o średniej złożoności, takie jak kształty gwiazd w różnych kolorach, np. Czerwonym lub
niebieskim. Kolejny obszar zwany MT specjalizuje się w ruchach obiektów. W wyższych warstwach kory
wzrokowej znajdują się obszary, które reprezentują twoje wizualne wspomnienia wszelkiego rodzaju
obiektów, takich jak twarze, zwierzęta, narzędzia, części ciała i tak dalej. Twoje pozostałe zmysły mają
podobną hierarchię. Twoja kora ma główny obszar słuchowy nazywany A1 i hierarchię obszarów
słuchowych nad nim, i ma główny obszar somatosensoryczny (zmysł ciała) zwany S1 i hierarchia
regionów somatosensorycznych powyżej tego. W końcu informacja sensoryczna przechodzi w "obszary
asocjacji", która jest czasem używana w regionach kory, które otrzymują dane wejściowe z więcej niż
jednego zmysłu. Na przykład kora ma obszary, które otrzymują dane wejściowe zarówno z widzenia,
jak i dotyku. To dzięki regionom asocjacji możesz być świadomy tego, że widok muchy czołgającej się
pod twoją ręką i uczucie łaskoczenia, które odczuwasz, ma tę samą przyczynę. Większość z tych
obszarów otrzymuje wysoce przetworzone dane wejściowe od kilku zmysłów, a ich funkcje pozostają
niejasne. W dalszej części książki będę miał wiele do powiedzenia na temat korowej hierarchii. Jest
jeszcze jeden zestaw obszarów w przednich płatach mózgu, który wytwarza moc silnika. Układ
motoryczny kory jest również zorganizowany hierarchicznie. Najniższy obszar, M1, wysyła połączenia
do rdzenia kręgowego i bezpośrednio napędza mięśnie. Wyższe obszary dostarczają wyrafinowanych
poleceń silnika do M1. Hierarchia obszaru motorycznego i hierarchii obszarów zmysłowych wyglądają
niezwykle podobnie. Wydają się być zebrane w ten sam sposób. W obszarze motorycznym myślimy o

informacjach spływających w dół hierarchii w kierunku M1, aby napędzać mięśnie oraz w regionach
zmysłowych myślimy o informacji wypływającej z hierarchii z dala od zmysłów. Ale w rzeczywistości
informacje płyną w obie strony. To, co określa się jako sprzężenie zwrotne w regionach czuciowych,
jest wynikiem regionu motorycznego i na odwrót. Większość opisów mózgów opiera się na
schematach, które odzwierciedlają uproszczony pogląd na hierarchie. Oznacza to, że dane wejściowe
(widoki, dźwięki, dotyku) przepływają do pierwotnych obszarów sensorycznych i są przetwarzane, gdy
poruszają się w górę hierarchii, następnie przechodzą przez obszary asocjacji, a następnie są
przekazywane do płatów czołowych kory i na koniec zostają przekazane z powrotem do obszarów
motorycznych. Nie mówię, że ten widok jest całkowicie błędny. Kiedy czytasz na głos, informacje
wizualne rzeczywiście docierają do V1, przepływają do obszarów asocjacji, docierają do przedniej
części kory ruchowej i nakręcają mięśnie w jamie ustnej, a gardło tworzy dźwięki mowy. Jednak to nie
wszystko. To nie jest takie proste. W uproszczonym widoku, który ostrzegam przed, proces jest
generalnie traktowany tak, jakby informacja płynęła w jednym kierunku, jak widżety budowane na
fabrycznej linii montażowej. Ale informacje w korze zawsze płyną również w przeciwnym kierunku, a
wraz z wieloma innymi projekcjami z powrotem wracają do hierarchii niż do góry. Kiedy czytasz na głos,
wyższe obszary twojej kory wysyłają więcej sygnałów "w dół" do głównej kory wzrokowej, niż twoje
oko odbiera z wydrukowanej strony! Przekonamy się, co robią prognozy zwrotne w kolejnych
rozdziałach. Na razie chcę wam zaimponować jeden fakt: chociaż wyższa hierarchia jest prawdziwa,
musimy uważać, aby nie myśleć, że przepływ informacji jest jednolity. Wracając do stołu do rozbioru,
załóżmy, że tworzymy potężny mikroskop, wycinamy cienki kawałek z warstwy korowej, wybarwiamy
niektóre komórki i patrzymy na nasze dzieło przez okular. Gdybyśmy zabrudzili wszystkie komórki w
naszym plasterku, zobaczylibyśmy masywną, czarną masę, ponieważ komórki są tak ciasno upakowane
i przeplatane. Ale jeśli użyjemy plamy, która oznacza mniejszą część komórek, zobaczymy sześć
wymienionych warstw. Warstwy te są tworzone przez zmiany gęstości ciał komórek, typów komórek i
ich połączeń. Wszystkie neurony mają cechy wspólne. Oprócz ciała komórkowego, które jest okrągłym
elementem, jaki wyobrażasz sobie, gdy myślisz o komórce, mają również rozgałęzione, przypominające
drut struktury zwane aksonami i dendrytami. Kiedy akson z jednego neuronu dotyka dendrytu innego,
tworzą małe połączenia zwane synapsami. Synapsy są tam, gdzie impuls nerwowy z jednej komórki
wpływa na zachowanie innej komórki. Sygnał neuronowy lub kolec, dochodzący do synapsy, może
zwiększać skłonność komórki odbiorczej do wzrostu. Niektóre synapsy mają odwrotny skutek, przez co
jest mniej prawdopodobne, że komórka odbiorcy się skoczy. Zatem synapsy mogą hamować lub
pobudzać. Siła synapsy może się zmieniać w zależności od zachowania dwóch komórek. Najprostszą
formą tej zmiany synaptycznej jest to, że kiedy dwa neurony generują skok w tym samym czasie, siła
połączenia między dwoma neuronami będzie zwiększona. Powiem więcej o tym procesie, zwanym
Hebbian learning, nieco później. Oprócz zmiany siły synapsy, istnieją dowody na to, że całkiem nowe
synapsy mogą powstawać między dwoma neuronami. Może się tak zdarzyć przez cały czas, chociaż
dowody naukowe są kontrowersyjne. Bez względu na to, jak synapsy zmieniają swoją siłę, pewne jest,
że tworzenie i wzmacnianie synaps jest tym, co powoduje przechowywanie wspomnień. Podczas gdy
w korze nowej istnieje wiele rodzajów neuronów, jedna szeroka klasa zawiera osiem na dziesięć
komórek. Są to neurony piramidalne, tak zwane, ponieważ ich ciała komórkowe mają kształt zbliżony
do piramid. Poza górną warstwą sześciowarstwowej kory, która ma mile aksonów, ale bardzo mało
komórek, każda warstwa zawiera komórki piramidalne. Każdy neuron piramidowy łączy się z wieloma
innymi neuronami w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a każdy z nich wysyła długotrwały akson na boki
do bardziej odległych regionów kory lub do niższych struktur mózgu, takich jak wzgórze. Typowa
komórka piramidalna ma kilka tysięcy synaps. Ponownie, bardzo trudno jest dokładnie określić, z
powodu ich dużej gęstości i niewielkich rozmiarów. Liczba synaps zależy od komórki do komórki, od
warstwy do warstwy i od regionu do regionu. Gdybyśmy przyjęli konserwatywne stanowisko, że
średnia komórka piramidalna ma tysiąc synaps (rzeczywista liczba jest prawdopodobnie bliska pięciu

lub dziesięciu tysięcy), wtedy nasza nowa kora ma łącznie około trzydzieści trylionów synaps. To jest
astronomicznie duża liczba, znacznie wykraczająca poza nasz intuicyjny chwyt. Najwyraźniej wystarczy
przechowywać wszystkie rzeczy, których możesz się nauczyć w życiu.
***
Według pogłoski, Albert Einstein powiedział kiedyś, że stworzenie teorii szczególnej teorii względności
jest proste, prawie łatwe. Naturalnie wynika to z jednej obserwacji: prędkość światła jest stała dla
wszystkich obserwatorów, nawet jeśli obserwatorzy poruszają się z różnymi prędkościami. Jest to
sprzeczne z intuicją. To tak, jakby powiedzieć, że prędkość rzucanej piłki jest zawsze taka sama,
niezależnie od tego, jak ciężko jest rzucony lub jak szybko poruszają się osoby rzucające i obserwujące
piłkę. Każdy widzi piłkę poruszającą się z tą samą prędkością w stosunku do nich w każdych
okolicznościach. Wygląda na to, że to nie może być prawda. Ale udowodniono, że to prawda w
przypadku światła, a Einstein sprytnie zapytał, jakie są konsekwencje tego dziwnego faktu.
Metodystycznie myślał o wszystkich implikacjach stałej prędkości światła i był prowadzony do jeszcze
dziwniejszych przewidywań szczególnej teorii względności, takich jak spowolnienie czasu, kiedy
poruszasz się szybciej, a energia i masa są zasadniczo tą samą rzeczą. Książki o względności poruszają
się po jego rozumowaniu codziennymi przykładami pociągów, pocisków, błysków i tak dalej. Teoria nie
jest trudna, ale zdecydowanie jest sprzeczna z intuicją. W neuronauce jest analogiczne odkrycie - fakt
o kamerze, który jest tak zaskakujący, że niektórzy neuronaukowcy nie chcą w to uwierzyć, a większość
pozostałych ignoruje to, ponieważ nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale fakt jest tak ważny, że jeśli ostrożnie
i metodycznie zbadacie jego konsekwencje, rozwikła tajemnice tego, co robi nowa kora i jak działa. W
tym przypadku zaskakujące odkrycie pochodziło z podstawowej anatomii samej kory, ale rozpoznanie
jej wymagało niezwykle wnikliwego umysłu. Tym człowiekiem był Vernon Mountcastle, neurobiolog z
Johns Hopkins University w Baltimore. W 1978 r. Opublikował artykuł zatytułowany "An Organizing
Principle for Cerebral Function". W tym dokumencie, Mountcastle wskazuje, że kora nowa ma
wyjątkowo jednolity wygląd i strukturę. Obszary kory mózgowej, które obsługują wejście słuchowe,
wyglądają jak obszary, które dotykają dotyku, które wyglądają jak regiony kontrolujące mięśnie, które
wyglądają jak obszar językowy Broki, które wyglądają praktycznie jak każdy inny region kory.
Mountcastle sugeruje, że ponieważ wszystkie te regiony wyglądają tak samo, być może faktycznie
wykonują tę samą podstawową operację! Proponuje, że kora używa tego samego narzędzia
obliczeniowego, aby wykonać wszystko, co robi. Wszyscy anatomowie w tym czasie, i przez
dziesięciolecia przed Mountcastle, zdali sobie sprawę, że kora wygląda podobnie wszędzie; to
niezaprzeczalne. Ale zamiast pytać, co to może oznaczać, spędzali czas szukając różnic między jednym
obszarem kory mózgowej a drugim. I znaleźli różnice. Zakładali, że jeśli jeden region jest używany dla
języka, a drugi dla wizji, to powinny istnieć różnice między tymi regionami. Jeśli spojrzysz wystarczająco
uważnie, znajdziesz je. Regiony kory różnią się grubością, gęstością komórek, względną proporcją
typów komórek, długością połączeń poziomych, gęstością synaps i wieloma innymi sposobami, które
mogą być trudne do wykrycia. Jeden z najbardziej przebadanych regionów, główny obszar wizualny V1,
ma w rzeczywistości kilka dodatkowych podziałów w jednej z jego warstw. Sytuacja jest analogiczna
do pracy biologów w XIX wieku. Spędzali czas odkrywając drobne różnice między gatunkami. Sukcesem
dla nich było stwierdzenie, że dwie myszy, które wyglądały niemal identycznie, były faktycznie
odrębnymi gatunkami. Przez wiele lat Darwin podążał tym samym kursem, często badając mięczaki.
Ale Darwin w końcu miał wielki wgląd, aby zapytać, jak wszystkie te gatunki mogą być tak podobne. To
ich podobieństwo jest zaskakujące i interesujące, znacznie bardziej niż ich różnice.Mountcastle robi
podobną obserwację. W dziedzinie anatomów szukających niewielkich różnic w obszarach kory
mózgowej pokazuje on, że pomimo różnic kora nowa jest wyjątkowo jednolita. Są tam te same
warstwy, typy komórek i połączenia. Wygląda na to, że wszędzie jest sześć wizytówek. Różnice są
często tak subtelne, że przeszkoleni anatomowie nie mogą się z nimi zgodzić. Dlatego, jak twierdzi

Mountcastle, wszystkie obszary kory wykonują tę samą operację. Rzeczą, która sprawia, że obszar
widzenia jest wizualny, a motoryczny motor jest tym, w jaki sposób obszary kory są połączone ze sobą
iz innymi częściami centralnego układu nerwowego. W rzeczywistości, Mountcastle twierdzi, że
przyczyna jednego regionu kory wygląda nieco inaczej niż inny jest ze względu na to, z czym jest
połączony, a nie dlatego, że jego podstawowa funkcja jest inna. Stwierdza, że istnieje wspólna funkcja,
wspólny algorytm, który jest wykonywany przez wszystkie obszary kory mózgowej. Wizja nie różni się
od słyszenia, które nie różni się od silnika. Pozwala, aby nasze geny określały, w jaki sposób połączone
są obszary kory, co jest bardzo specyficzne dla funkcji i gatunków, ale sama tkanka korowa robi to samo
wszędzie. Pomyślmy o tym przez chwilę. Dla mnie wzrok, słuch i dotyk wydają się zupełnie inne. Mają
zasadniczo różne cechy. Wzrok obejmuje kolor, fakturę, kształt, głębokość i formę. Dźwięk ma ton,
rytm i barwę. Czują się zupełnie inaczej. Jak mogą być takie same? Mountcastle mówi, że to nie to
samo, ale sposób, w jaki kora przetwarza sygnały z ucha, jest taki sam, jak sposób, w jaki przetwarza
sygnały z oczu. Dodaje, że sterowanie silnikiem działa na tej samej zasadzie. Naukowcy i inżynierowie
w przeważającej części nie znali lub postanowili zignorować propozycję Mountcastle. Kiedy próbują
zrozumieć wizję lub zrobić komputer, który "widzi", opracowują słownictwo i techniki właściwe dla
widzenia. Mówią o krawędziach, teksturach i trójwymiarowych reprezentacjach. Jeśli chcą zrozumieć
język mówiony, budują algorytmy oparte na zasadach gramatyki, składni i semantyki. Ale jeśli
Mountcastle ma rację, te podejścia nie są tym, w jaki sposób mózg rozwiązuje te problemy, a zatem
prawdopodobnie zawodzi. Jeśli Mountcastle jest poprawny, algorytm kory musi być wyrażony
niezależnie od jakiejkolwiek konkretnej funkcji lub sensu. Mózg używa tego samego procesu, aby
zobaczyć, jak słyszeć. Kora robi coś uniwersalnego, które można zastosować do każdego rodzaju układu
czuciowego lub motorycznego. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem gazetę Mountcastle'a, prawie
upadłem z krzesła. Oto kamień neuronauki Rosetty - pojedynczy papier i jedna idea, która zjednoczyła
wszystkie różnorodne i cudowne zdolności ludzkiego umysłu. Połączył je w jeden algorytm. W jednym
kroku ujawniło to błąd wszystkich poprzednich prób zrozumienia i inżynierii ludzkiego zachowania jako
różnorodnych możliwości. Mam nadzieję, że docenisz radykalną i cudownie elegancką propozycję
Mountcastle. Najlepsze pomysły w nauce są zawsze proste, eleganckie i nieoczekiwane, a to jeden z
najlepszych. Moim zdaniem to było, jest i prawdopodobnie pozostanie najważniejszym odkryciem w
neuronauce. Niestety, większość naukowców i inżynierów albo nie chce w to uwierzyć, albo go
ignorują, albo nie zdają sobie z tego sprawy.
***
Część tego zaniedbania wynika z ubóstwa narzędzi do badania przepływu informacji w
sześciowarstwowej korze mózgowej. Narzędzia, które wykonujemy, działają na poziomie zwiększonym
i mają na ogół na celu zlokalizowanie miejsca w korze, w przeciwieństwie do czasu i sposobu, w jaki
powstają różne możliwości. Na przykład, duża część neurobiologii opisywanej w popularnej prasie w
dzisiejszych czasach pośrednio faworyzuje ideę mózgu jako zbioru wysoce wyspecjalizowanych
modułów. Funkcjonalne techniki obrazowania, takie jak funkcjonalne skanowanie MRI i PET,
koncentrują się niemal wyłącznie na mapach mózgu i obszarach funkcjonalnych, o których
wspomniałem wcześniej. Zazwyczaj w tych eksperymentach ochotnik leży z głową w skanerze i
wykonuje jakieś zadanie umysłowe lub ruchowe. To może być gra w grę wideo, generowanie koniugacji
czasowników, czytanie zdań, patrzenie na twarze, nazywanie zdjęć, wyobrażanie czegoś,
zapamiętywanie list, podejmowanie decyzji finansowych i tak dalej. Skaner wykrywa, które obszary
mózgu są bardziej aktywne niż zwykle podczas tych zadań i rysuje kolorowe plamy na obrazie mózgu
osoby, aby je zlokalizować. Regiony te są prawdopodobnie kluczowe dla tego zadania.
Przeprowadzono tysiące funkcjonalnych eksperymentów obrazowania, a kolejne tysiące. W trakcie
tego wszystkiego stopniowo budujemy obraz tego, gdzie pewne funkcje zachodzą w typowym
dorosłym mózgu. Łatwo jest powiedzieć: "to jest obszar rozpoznawania twarzy, to jest obszar

matematyki, to jest obszar muzyczny" i tak dalej. Ponieważ nie wiemy, w jaki sposób mózg realizuje te
zadania, naturalne jest założenie, że mózg wykonuje różne czynności na różne sposoby. Ale czy to robi?
Rosnący i fascynujący materiał dowodowy popiera propozycję Mountcastle. Niektóre z najlepszych
przykładów demonstrują niezwykłą elastyczność kory nowej. Każdy ludzki mózg, jeśli odpowiednio
odżywiony i umieszczony we właściwym środowisku, może nauczyć się dowolnego z tysięcy języków
mówionych. Ten sam mózg może również nauczyć się języka migowego, języka pisanego, języka
muzycznego, języka matematycznego, języków komputerowych i języka ciała. Może nauczyć się żyć w
zimnym północnym klimacie lub w upalnej pustyni. Może stać się ekspertem w szachach,
rybołówstwie, hodowli lub fizyce teoretycznej. Weź pod uwagę fakt, że masz specjalny obszar wizualny,
który wydaje się być szczególnie poświęcony reprezentowaniu pisanych liter i cyfr. Czy to oznacza, że
urodziłeś się z obszarem językowym przygotowanym do przetwarzania liter i cyfr? Mało
prawdopodobne. Pisemny język jest zbyt niedawnym wynalazkiem, aby nasze geny rozwinęły
specyficzny dla niego mechanizm. Zatem kora nadal dzieli się na specyficzne dla zadania obszary
funkcjonalne na całe dzieciństwo, oparte wyłącznie na doświadczeniu. Ludzki mózg ma niesamowitą
zdolność uczenia się i dostosowywania do tysięcy środowisk, które nie istniały do niedawna. To
przemawia za wyjątkowo elastycznym systemem, a nie jednym z tysiącem rozwiązań na tysiąc
problemów. Naukowcy odkryli także, że okablowanie kory nowej jest zadziwiająco "plastyczne", co
oznacza, że może się zmieniać i zmieniać w zależności od rodzaju wejść do to. Na przykład,
nowonarodzone fretki mogą być chirurgicznie rewiremowane, tak że oczy zwierząt wysyłają sygnały do
obszarów kory mózgowej, w których normalnie rozwija się słuch. Zaskakującym rezultatem jest to, że
fretki opracowują funkcjonujące ścieżki wzrokowe w części słuchowej ich mózgów. Innymi słowy, widzą
z tkanką mózgową, która normalnie słyszy dźwięki. Podobne eksperymenty przeprowadzono z innymi
zmysłami i regionami mózgu. Na przykład fragmenty kory wzrokowej szczura mogą zostać
przeszczepione w okresie od urodzenia do regionów, w których zwykle występuje zmysł dotyku. W
miarę dojrzewania szczura przeszczepione procesy tkankowe dotykają raczej niż widzenia. Komórki nie
urodziły się, by specjalizować się w widzeniu, dotyku lub słuchu. Ludzka kora nowa jest tak samo jak
plastik. Dorośli, którzy urodzili się głusi, przetwarzają informacje wizualne w obszarach, które zwykle
stają się regionami słuchowymi. I niewidomi dorośli w sposób niejawny używają najbardziej wysuniętej
części kory mózgowej, która zwykle jest poświęcona widzeniu, do czytania alfabetem Braille'a.
Ponieważ brajl wymaga dotyku, można by pomyśleć, że to przede wszystkim aktywuje obszary
dotykowe - ale najwyraźniej żaden obszar kory nie jest w stanie niczego nie reprezentować. Kora
wzrokowa, nie otrzymująca informacji od oczu, tak jak jest "przypuszczana", rzuca się na inne wzorce
wejściowe, aby przesiewać - w tym przypadku z innych regionów korowych. Wszystko to pokazuje, że
obszary mózgu rozwijają wyspecjalizowane funkcje w dużej mierze oparte w sprawie rodzaju
informacji, które napływają do nich podczas rozwoju. Kora nie jest sztywno zaprojektowana do
wykonywania różnych funkcji przy użyciu różnych algorytmów, podobnie jak powierzchnia ziemi nie
była predestynowana do skończyć z jej nowoczesnym układem narodów. Organizacja kory mózgowej,
podobnie jak polityczna geografia globu, mogłaby się odbyć inaczej, biorąc pod uwagę inny zestaw
wczesnych okoliczności. Geny narzucają ogólną architekturę kory, w tym specyfikę regionów
połączonych ze sobą, ale w obrębie tej struktury system jest bardzo elastyczny.Mountcastle miał rację.
W każdym regionie kory jest jeden potężny algorytm. Jeśli połączymy obszary kory razem w
odpowiedniej hierarchii i zapewnimy strumień danych wejściowych, dowiemy się o jego środowisku.
Dlatego nie ma powodu, aby inteligentne maszyny przyszłości miały te same zmysły lub możliwości, co
my, ludzie. Algorytm korowy może być zastosowany w nowatorski sposób, z nowymi zmysłami, w
obrobionej koronie, tak aby prawdziwa, elastyczna inteligencja pojawiła się poza mózgiem
biologicznym.
***

Przejdźmy do tematu, który jest związany z propozycją Mountcastle'a i jest równie zaskakujący.
Wejścia do kory mózgowej są zasadniczo podobne. Ponownie, prawdopodobnie myślicie, że wasze
zmysły są całkowicie oddzielnymi istotami. W końcu dźwięk przenoszony jest przez fale kompresji w
powietrzu, widzenie jest przenoszone jako światło, a dotyk jest przenoszony jako nacisk na skórę.
Dźwięk wydaje się tymczasowy, wizja wydaje się głównie obrazkowa, a dotyk wydaje się zasadniczo
przestrzenny. Co może być bardziej odmienne niż dźwięk koziołkującego w porównaniu z widokiem
jabłka w porównaniu z baseballem? Ale przyjrzyjmy się bliżej. Informacje wizualne ze świata
zewnętrznego są przesyłane do mózgu za pośrednictwem miliona włókien nerwu wzrokowego. Po
krótkim przejściu przez wzgórze dochodzą do pierwotnej kory wzrokowej. Dźwięki są przenoszone
przez trzydzieści tysięcy włókien nerwu słuchowego. Przechodzą przez starsze części mózgu, a
następnie docierają do głównej kory słuchowej. Twój rdzeń kręgowy przenosi informacje o dotyku i
wewnętrznych odczuciach do mózgu poprzez kolejne miliony włókien. Otrzymuje je twoja główna kora
somatosensoryczna. To są główne dane wejściowe do twojego mózgu. Oni odczuwają świat. Możesz
wizualizować te wejścia jako wiązkę przewodów elektrycznych lub wiązkę włókien optycznych. Być
może widzieliście lampy wykonane z włókien światłowodowych, w których punkty końcowe barwnego
światła pojawiają się na końcu każdego włókna. Wejścia do mózgu są takie, ale włókna nazywane są
aksonami i przenoszą sygnały neuronowe zwane "potencjałami czynnościowymi" lub "skokami", które
są częściowo chemiczne, a częściowo elektryczne. Organy zmysłów dostarczające te sygnały są różne,
ale kiedy są przekształcane w potencjał czynnościowy związany z mózgiem, wszystkie są takie same tylko wzorce. Jeśli spojrzysz na psa, na przykład zestaw wzorców przepłynie przez włókna nerwu
wzrokowego do wizualnej części kory. Jeśli słuchasz kory psa, inny zestaw wzorów przepłynie wzdłuż
nerwu słuchowego i do części słuchowych twojego mózgu. Jeśli będziesz głaskać psa, zestaw wzorców
dotykowych będzie płynął z twojej ręki, przez włókna kręgosłupa i do części mózgu, które dotykają
dotyku. Każdy wzorzec - zobacz psa, słyszy psa, czuje psa - doświadczany jest inaczej, ponieważ każdy
dostaje kanał przez inną ścieżkę w korowej hierarchii. Ma znaczenie, gdzie kable docierają do wnętrza
mózgu. Ale na abstrakcyjnym poziomie danych zmysłowych są one zasadniczo takie same i wszystkie
są obsługiwane w podobny sposób przez sześciowarstwową korę. Słyszysz dźwięk, widzisz światło i
czujesz nacisk, ale w twoim mózgu nie ma żadnej zasadniczej różnicy między tymi typami informacji.
Potencjał działania jest potencjałem działania. Te chwilowe skoki są identyczne niezależnie od tego, co
pierwotnie spowodowało. Cały twój mózg wie, że są to wzorce. Twoje postrzeganie i wiedza o świecie
są zbudowane z tych wzorców. W twojej głowie nie ma światła. Tam jest ciemno. W twoim mózgu nie
ma też dźwięku. W środku jest cicho. W rzeczywistości mózg jest jedyną częścią twojego ciała, która
sama nie ma zmysłów. Chirurg mógłby wbić palec w mózg i nie czułbyś go. Wszystkie informacje, które
docierają do twojego umysłu, pojawiają się jako przestrzenne i czasowe wzory na aksonach. Co
dokładnie mam na myśli przez schematy przestrzenne i czasowe? Spójrzmy kolejno na każdy z naszych
głównych zmysłów. Wizja przenosi zarówno informacje przestrzenne, jak i czasowe. Wzory
przestrzenne są zbieżnymi wzorami w czasie; powstają, gdy jednocześnie stymulowane są liczne
receptory w tym samym narządzie zmysłów. W widzeniu organ zmysłu jest twoją siatkówką. Obraz
wchodzi do źrenicy, zostaje odwrócony przez obiektyw, uderza w siatkówkę i tworzy przestrzenny
wzór. Ten wzór zostanie przekazany do mózgu. Ludzie mają tendencję do myślenia, że jest trochę
odwróconego obrazu świata wchodzącego w twoje obszary wizualne, ale tak nie działa. Nie ma obrazu.
To już nie jest obraz. Zasadniczo jest to po prostu aktywność elektryczna odpalana wzorami. Jego
wyobrażalne cechy gubią się bardzo szybko, gdy kora poradzi sobie z informacjami, przesuwając
elementy wzoru w górę i w dół między różnymi obszarami, przesiewając je, filtrując. Wizja również
opiera się na schematach czasowych, co oznacza, że wzory wchodzące do twoich oczu nieustannie się
zmieniają. Ale podczas gdy aspekt przestrzenny widzenia jest intuicyjnie oczywisty, jego aspekt
czasowy jest mniej widoczny. Około trzy razy na sekundę twoje oczy wykonują nagły ruch zwany
sakkadą. One skupiają się na jednym punkcie, a potem nagle przeskakują do innego punktu. Za każdym

razem, gdy twoje oczy się poruszają, zmienia się obraz na twojej siatkówce. Oznacza to, że wzory
przenoszone do mózgu zmieniają się całkowicie wraz z każdą sakkadą. I to w najprostszym możliwym
przypadku, kiedy siedzisz wciąż patrząc na niezmienną scenę. W prawdziwym życiu stale poruszasz
głową i ciałem i przechodzisz przez ciągle zmieniające się otoczenie. Twoje świadome wrażenie to
stabilny świat pełen przedmiotów i ludzi, których łatwo można śledzić. Ale wrażenie to jest możliwe
tylko dzięki zdolności mózgu do radzenia sobie z potokiem obrazów siatkówki, które nigdy dokładnie
nie powtarzają wzoru. Naturalna wizja, doświadczana jako wzory wchodzące do mózgu, płynie jak
rzeka. Wizja jest bardziej jak piosenka niż obraz. Wielu badaczy wizji ignoruje sakkady i szybko
zmieniające się wzorce widzenia. Pracując ze znieczulonymi zwierzętami, badają, w jaki sposób
następuje wzrok, gdy nieprzytomne zwierzę przymocowuje się do punktu. W ten sposób zabierają
wymiar czasu. Zasadniczo nie ma w tym nic złego; eliminacja zmiennych jest podstawowym elementem
metody naukowej. Ale odrzucają główny składnik wizji, z której w rzeczywistości składa się. Czas
potrzebuje centralnego miejsca w neuronaukowym opisie widzenia. Słuchając, jesteśmy
przyzwyczajeni do myślenia o aspekcie czasowym dźwięku. Jest dla nas intuicyjnie oczywiste, że
dźwięki, język mówiony i muzyka zmieniają się z biegiem czasu. Nie można słuchać całej piosenki naraz,
tak samo jak natychmiast nie można usłyszeć wypowiedzianego zdania. Piosenka istnieje tylko z
czasem. Dlatego zwykle nie myślimy o dźwięku jako o strukturze przestrzennej. W pewnym sensie jest
to odwrotność sprawy z wizją: aspekt czasowy jest od razu widoczny, ale jej aspekt przestrzenny jest
mniej oczywisty. Dźwięk ma również element przestrzenny. Przekształcasz dźwięki w potencjały
czynnościowe za pomocą zwiniętego narządu w każdym uchu, zwanym ślimakiem. Żyje w najtwardszej
kości w ciele, kości skroniowej, a ślimak został rozszyfrowany ponad pół wieku temu przez węgierskiego
fizyka Georga von Beksey. Budując modele ucha wewnętrznego, von Beksey odkrył, że każdy składnik
dźwięku, który słyszysz, powoduje wibrowanie innej części ślimaka. Dźwięki o wysokiej częstotliwości
powodują wibracje w sztywnej podstawie ślimaka. Tony o niskiej częstotliwości powodują wibracje we
floppiernej i szerszej zewnętrznej części ślimaka. Dźwięki o średniej częstotliwości wibrują segmenty
pośrednie. Każde miejsce na ślimaku jest wysadzane neuronami, które strzelają, gdy są wstrząśnięte.
W codziennym życiu wasze ślimaki są wibrujące przez dużą liczbę równoczesnych częstotliwości przez
cały czas. Tak więc w każdej chwili pojawia się nowy przestrzenny wzorzec stymulacji wzdłuż długości
każdego ślimaka. W każdym momencie nowy układ przestrzenny przepływa przez nerw słuchowy.
Ponownie widzimy, że ta informacja sensoryczna sprowadza się do schematów przestrzennoczasowych. Ludzie zwykle nie traktują dotyku jako zjawiska doczesnego, ale jest ono tak samo ważne
jak w czasie, ponieważ jest przestrzenne. Możesz przeprowadzić eksperyment, aby przekonać się sam.
Poproś znajomego, aby ujął dłoń, z twarzą zwróconą do góry i zamknij oczy. Połóż na jego dłoni mały,
zwykły przedmiot - pierścień, gumkę, cokolwiek zrobi - i poproś go, by zidentyfikował to bez ruszania
żadną częścią ręki. Nie będzie miał pojęcia innego niż waga i może większy rozmiar. Następnie powiedz
mu, aby zamknął oczy i przesunął palcami po przedmiocie. Najprawdopodobniej zidentyfikuje go od
razu. Pozwalając palcom poruszać się, dodałeś czas na zmysłową percepcję dotyku. Istnieje
bezpośrednia analogia między dołkiem w centrum siatkówki i opuszkami palców, które mają wysoką
ostrość. Więc dotyk też jest jak piosenka. Zdolność do złożonego korzystania z dotyku, na przykład
zapinania koszuli lub otwierania drzwi w ciemności, zależy od ciągłych, zmiennych w czasie wzorców
odczuwania dotyku. Uczymy nasze dzieci, że ludzie mają pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch i
smak. Naprawdę mamy więcej. Wizja przypomina trzy zmysły - ruch, kolor i luminancję (kontrast
czarno-biały). Dotyk ma ciśnienie, temperaturę, ból i wibracje. Mamy też cały system czujników, które
mówią nam o naszych wspólnych kątach i pozycji ciała. Nazywa się to układem proprioceptywnym
(poprio- ma ten sam łaciński pierwiastek jak własność i własność). Bez niej nie można się poruszać.
Mamy również system przedsionkowy w uchu wewnętrznym, co daje nam poczucie równowagi.
Niektóre z tych zmysłów są bogatsze i bardziej widoczne dla nas niż inne, ale wszystkie one wchodzą
do naszego mózgu jako strumienie wzorców przestrzennych przepływających w czasie na aksony.

Twoja kora tak naprawdę nie zna i nie odczuwa bezpośrednio świata. Jedyną rzeczą, o której cortex
wie, jest wzorzec przesyłania strumieniowego w wejściowych aksonach. Twój postrzegany świat
postrzegany jest z tych wzorców, w tym z twojego poczucia siebie. W rzeczywistości twój mózg nie
może bezpośrednio wiedzieć, gdzie kończy się twoje ciało i zaczyna się świat. Neuronaukowcy badający
obraz ciała odkryli, że nasze poczucie własnej wartości jest o wiele bardziej elastyczne niż się wydaje.
Na przykład, jeśli dam ci mały rake i użyjesz go do sięgania i chwytania zamiast używania ręki, wkrótce
poczujesz, że stała się częścią twojego ciała. Twój mózg zmieni swoje oczekiwania, aby uwzględnić
nowe wzorce wprowadzania dotykowego. Prowizja jest dosłownie włączona do twojej mapy ciała.
***
Pomysł, że wzory z różnych zmysłów są równoważne w twoim mózgu, jest dość zaskakujący i choć
dobrze zrozumiany, nadal nie jest powszechnie doceniany. Więcej przykładów jest w porządku.
Pierwszy, który możesz powielić w domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to przyjaciel, wolnostojący
kartonowy ekran i sztuczna ręka. Po raz pierwszy w tym eksperymencie byłoby idealnie, gdybyś miał
gumową rękę, taką, jaką możesz kupić w sklepie Halloween, ale zadziała to również, jeśli po prostu
prześledziesz rękę na kartce czystego papieru. Połóż swoją prawdziwą dłoń na blacie stołu kilka
centymetrów od fałszywej i ustaw je tak samo (koniuszki palców skierowane w tym samym kierunku,
dłonie w górę lub w dół). Następnie umieść ekran między obiema rękami, aby wszystko, co widzisz,
było fałszywe. Podczas gdy patrzysz na fałszywą rękę, zadaniem twojego przyjaciela jest jednoczesne
obgryzanie obu rąk w odpowiednich punktach. Na przykład twój przyjaciel może obrysować oba palce
pinii z kostki na gwóźdź z tą samą szybkością, a następnie trzy szybkie dotknięcia do drugiego stawu
obu palców wskazujących z tym samym rozłożeniem, a następnie przesuwać kilka lekkich kółek na
grzbiecie każdej dłoni, i wkrótce. Po krótkim czasie obszary mózgu, w których spotykają się wizualne i
somatosensoryczne wzorce - jeden z tych obszarów stowarzyszeń, o których wspomniałem wcześniej
w tym rozdziale - stają się zdezorientowane. W rzeczywistości poczujesz, jak wrażenia są przykładane
do manekina, jakby były twoimi własnymi. Kolejnym fascynującym przykładem tej "równoważności
wzoru" jest substytucja sensoryczna. Może zrewolucjonizować życie dla osób, które straciły wzrok w
dzieciństwie i które mogą pewnego dnia być dobrodziejstwem dla ludzi, którzy urodzili się ślepi. Może
również stworzyć nowe technologie interfejsu maszynowego dla reszty z nas. Zdając sobie sprawę z
tego, że w mózgu chodzi o wzorce, Paul Bach y Rita, profesor inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie
Wisconsin, opracował metodę wyświetlania wzorów wizualnych na ludzkim języku. Nosząc to
urządzenie wyświetlające, osoby niewidome uczą się "widzieć" poprzez odczucia na języku. Oto jak to
działa. Przedmiot nosi małą kamerę na czole i chip na języku. Obrazy wizualne są tłumaczone pikselami
na piksel na punkty nacisku na języku. Wizualna scena, która może być wyświetlana jako setki pikseli
na surowym ekranie telewizyjnym, może przekształcić się w wzór setek maleńkich punktów nacisku na
języku. Mózg szybko uczy się poprawnie interpretować wzorce. Jedną z pierwszych osób, które nosiły
urządzenie z językiem, jest Erik Weihenmayer, światowej klasy sportowiec, który oślepł w wieku
trzynastu lat i który wykłada szeroko na temat nie pozwalania ślepocie na zatrzymanie jego ambicji. W
2002 r. Weihenmayer zwołał Mount Everest, stając się pierwszą osobą niewidomą, która kiedykolwiek
podjęła się, a tym bardziej nie osiągnęła takiego celu. W 2003 r. Weihenmayer próbował na urządzeniu
języka i widział obrazy po raz pierwszy od dzieciństwa. Był w stanie rozpoznać piłkę toczącą się po
podłodze w jego stronę, sięgnąć po napój bezalkoholowy na stole i zagrać w grę Rock, Paper, Scissors.
Później poszedł korytarzem, zobaczył otwory drzwiowe, obejrzał drzwi i ramę i zauważył, że jest na niej
znak. Obrazy początkowo doświadczane jako doznania na języku wkrótce pojawiły się jako obrazy w
przestrzeni. Przykłady te pokazują po raz kolejny, że kora jest niezwykle elastyczna, a wkłady do mózgu
są tylko wzorcami. Nie ma znaczenia, skąd pochodzą wzorce; tak długo, jak długo korelują one w czasie
w spójny sposób, mózg może je zrozumieć.

***
Wszystko to nie powinno być zbyt zaskakujące, jeśli przyjmiemy pogląd, że wszystkie wzorce są znane
w mózgu. Mózgi to maszyny modelujące. Nie jest niepoprawne wyrażanie funkcji mózgu w zakresie
słuchu lub wzroku, ale na najbardziej podstawowym poziomie wzorce są nazwą gry. Niezależnie od
tego, jak różne są aktywności różnych obszarów kory mózgowej od siebie, działa ten sam podstawowy
algorytm korowy. Kora nie dba o to, czy wzory powstały w widzeniu, słyszeniu, czy w innym sensie. Nie
obchodzi go, czy jego dane wejściowe pochodzą z pojedynczego narządu zmysłów, czy z czterech. Nie
obchodzi cię, czy zdarzyło ci się postrzegać świat za pomocą sonaru, radaru lub pola magnetycznego,
czy też miałeś macki, a nie ręce, a nawet gdybyś żył w świecie czterech wymiarów zamiast trzech.
Oznacza to, że nie potrzebujesz żadnego zmysłu czy jakiejkolwiek szczególnej kombinacji zmysłów, aby
być inteligentnym. Helen Keller nie miała wzroku i słuchu, a mimo to nauczyła się języka i stała się
bardziej umiejętnym pisarzem niż większość osób widzących i słyszących. Oto była bardzo inteligentna
osoba bez dwóch naszych głównych zmysłów, ale niesamowita elastyczność mózgu pozwoliła jej
postrzegać i rozumieć świat jako jednostki o wszystkich pięciu zmysłach. Ta niezwykła elastyczność w
ludzkim umyśle budzi wielkie nadzieje na inspirowaną przez mózg technologię, którą stworzymy. Kiedy
myślę o budowaniu inteligentnych maszyn, zastanawiam się, po co trzymać się naszych znajomych
zmysłów? Dopóki potrafimy odszyfrować algorytm koronowy i wymyślić naukę o wzorcach, możemy
zastosować go do dowolnego systemu, który chcemy uczynić inteligentnym. Jedną z wielkich cech
inspirowanych neokorporacjami obwodów jest to, że nie będziemy musieli być szczególnie sprytni
podczas programowania. Tak jak kora słuchowa może stać się "wzrokową" korą w zmienionej fretce,
tak jak kora wzrokowa znajduje alternatywne zastosowanie u osób niewidomych, system z algorytmem
korynowym będzie inteligentny w oparciu o wszelkiego rodzaju wzory, które mu się nadają. Nadal
musimy być inteligentni w zakresie ustalania ogólnych parametrów systemu, a my będziemy musieli
go szkolić i edukować. Ale miliardy neuronowych detali zaangażowanych w zdolność mózgu do
tworzenia złożonych, kreatywnych myśli zajmą się sobą, tak naturalnie jak u naszych dzieci. Wreszcie,
idea, że wzorce są podstawową walutą inteligencji, prowadzi do interesujących pytań filozoficznych.
Kiedy siedzę w pokoju z moimi przyjaciółmi, skąd mam wiedzieć, że są tam, a nawet jeśli są prawdziwe?
Mój mózg otrzymuje zestaw wzorców, które są zgodne z wzorami, których doświadczyłem w
przeszłości. Te wzorce odpowiadają ludziom, których znam, ich twarzom, ich głosom, temu, jak zwykle
się zachowują i wszelkiego rodzaju faktom na ich temat. Nauczyłem się oczekiwać, że te wzorce pojawią
się razem w przewidywalny sposób. Ale kiedy do tego dojdziesz, to tylko model. Cała nasza wiedza o
świecie to model oparty na wzorcach. Czy jesteśmy pewni, że świat jest prawdziwy? To zabawne i
dziwne do myślenia. Kilka książek i filmów science-fiction omawia ten temat. Nie oznacza to, że ludzie
lub przedmioty naprawdę nie istnieją. Oni naprawdę tam są. Ale nasza pewność istnienia świata opiera
się na spójności wzorów i ich interpretacji. Nie ma czegoś takiego jak bezpośrednie postrzeganie. Nie
mamy czujnika "ludzie". Pamiętajcie, że mózg znajduje się w ciemnym, cichym pudełku, bez żadnej
wiedzy o niczym innym, jak płynące z czasem wzorce we włóknach wejściowych. Twoje postrzeganie
świata powstaje z tych wzorców, nic więcej. Istnienie może być obiektywne, ale wszystkie schematy
przestrzenno-czasowe wpływające do wiązek aksonów w naszych mózgach są wszystkim, co musimy
kontynuować. Ta dyskusja podkreśla czasami kwestionowany związek między halucynacją a
rzeczywistością. Jeśli potrafisz halucynować doznania płynące z gumowej ręki i "widzisz" poprzez
dotykową stymulację twojego języka, czy jesteś równie "oszukany", gdy wyczuwasz dotknięcie własną
ręką lub widzisz oczami? Czy możemy ufać, że świat jest taki, jak się wydaje? Tak. Świat naprawdę
istnieje w absolutnej formie bardzo bliskiej temu, jak go postrzegamy. Jednak nasz mózg nie może
bezpośrednio poznać absolutnego świata. Mózg wie o świecie za pomocą zestawu zmysłów, które
mogą wykrywać tylko części absolutnego świata. Zmysły tworzą wzorce, które są wysyłane do kory
mózgowej i przetwarzane przez ten sam algorytm korowy, aby stworzyć model świata. W ten sposób

język mówiony i język pisany są postrzegane niezwykle podobnie, mimo że są zupełnie inne na
poziomie zmysłów. Podobnie model świata Heleny Keller był bardzo podobny do twojego i mojego,
pomimo faktu, że miała znacznie zredukowany zestaw zmysłów. Poprzez te wzory kora buduje model
świata, który jest bliski rzeczywistości, a następnie, co ciekawe, utrzymuje go w pamięci. To jest pamięć
- co dzieje się z tymi wzorami po wejściu do kory - które omówimy w następnej części.
4
Pamięć
Kiedy czytasz tę książkę, idź zatłoczoną ulicą, słuchaj symfonii lub pocieszasz płaczące dziecko, twój
mózg jest zalewany przestrzennymi i czasowymi wzorami ze wszystkich twoich zmysłów. Świat jest
oceanem nieustannie zmieniających się wzorców, które docierają do mózgu. Jak udaje ci się zrozumieć
sens ataku? Wzory napływają, przechodzą przez różne części starego mózgu i ostatecznie docierają do
kory nowej. Ale co się z nimi dzieje, kiedy wchodzą do kory mózgowej? Od zarania rewolucji
przemysłowej ludzie postrzegali mózg jako maszynę. Wiedzieli, że w głowie nie ma kół zębatych i kół
zębatych, ale to była najlepsza metafora, jaką mieli. W jakiś sposób informacje dotarły do mózgu, a
mózg-maszyna określiła reakcję organizmu. W epoce komputerów mózg był postrzegany jako
szczególny rodzaj maszyny, programowalny komputer. Jak widzieliśmy w rozdziale 1, badacze AI
utknęli w tym przekonaniu, twierdząc, że ich brak postępu wynika jedynie z tego, jak małe i powolne
komputery pozostają w porównaniu do ludzkiego mózgu. Dzisiejsze komputery mogą być równoważne
tylko mózgowi karalucha, mówią, ale kiedy tworzymy większe i szybsze komputery, będą tak
inteligentni jak ludzie. Z tą analogią między mózgiem a komputerem jest w dużej mierze ignorowany
problem. Neurony są dość powolne w porównaniu do tranzystorów w komputerze. Neuron gromadzi
dane wejściowe ze swoich synaps i łączy je razem, aby zdecydować, kiedy wyprowadzić kolec do innych
neuronów. Typowy neuron może to zrobić i zresetować się w ciągu około pięciu milisekund (5 ms) lub
około dwustu razy na sekundę. Może się to wydawać szybkie, ale nowoczesny komputer oparty na
krzemie może wykonać miliard operacji w ciągu sekundy. Oznacza to, że podstawowa obsługa
komputera jest pięć milionów razy szybsza niż podstawowa operacja w twoim mózgu! To bardzo duża
różnica. Jak to możliwe, że mózg może być szybszy i potężniejszy niż nasze najszybsze komputery
cyfrowe? "Nie ma problemu", mówią ludzie z mózgu i komputera. "Mózg jest równoległym
komputerem, ma jednocześnie miliardy komórek obliczeniowych, a ten paralelny znacznie zwiększa
moc obliczeniową mózgu biologicznego". Zawsze uważałem, że ten argument jest błędem, a prosty
eksperyment myślowy pokazuje, dlaczego. Nazywa się to "regułą sto kroków". Człowiek może
wykonywać ważne zadania w znacznie krótszym czasie niż sekunda. Na przykład, mógłbym pokazać ci
zdjęcie i poprosić cię o sprawdzenie, czy na obrazie jest kot. Twoim zadaniem byłoby nacisnąć przycisk,
jeśli jest kot, ale nie, jeśli zobaczysz niedźwiedzia, guźca czy rzepy. Zadanie to jest dziś trudne lub
niemożliwe do wykonania przez komputer, ale człowiek może to zrobić niezawodnie w ciągu pół
sekundy lub mniej. Ale neurony są powolne, więc w ciągu pół sekundy informacje docierające do
twojego mózgu mogą przechodzić tylko przez łańcuch o długości stu neuronów. Oznacza to, że mózg
"wylicza" rozwiązania takich problemów w stu krokach lub mniej, bez względu na to, ile całych
neuronów może być zaangażowanych. Od chwili, gdy światło pojawi się w twoim oku, do momentu, w
którym naciśniesz przycisk, może być zaangażowany łańcuch nie dłuższy niż sto neuronów. Komputer
cyfrowy próbujący rozwiązać ten sam problem musiałby wykonać miliardy kroków. Sto instrukcji
komputerowych wystarczy, aby przenieść pojedynczą postać na ekranie komputera, nie mówiąc już o
zrobieniu czegoś interesującego. Ale jeśli mam wiele milionów neuronów pracujących razem, czy nie
jest to jak równoległy komputer? Nie całkiem. Mózgi działają równolegle, a równoległe komputery
działają równolegle, ale to jedyna rzecz, która ich łączy. Równoległe komputery łączą wiele szybkich
komputerów i pracują nad dużymi problemami, takimi jak obliczanie jutrzejszej pogody. Aby

przewidzieć pogodę, musisz obliczyć warunki fizyczne w wielu punktach planety. Każdy komputer może
pracować w innym miejscu w tym samym czasie. Mimo że mogą istnieć setki lub nawet tysiące
komputerów pracujących równolegle, poszczególne komputery nadal muszą wykonywać miliardy lub
tryliony kroków, aby wykonać swoje zadanie. Największy, możliwy do wyobrażenia, równoległy
komputer nie może zrobić nic użytecznego w stu krokach, bez względu na to, jak duży i jak szybki. Oto
analogia. Przypuśćmy, że poproszę cię o przeniesienie stu kamiennych bloków przez pustynię. Możesz
nosić jeden kamień na raz i pokonanie pustyni wymaga miliona kroków. Sądzimy, że ukończenie tego
zajmie dużo czasu, więc zwerbujesz setkę pracowników, aby to zrobić równolegle. Zadanie jest teraz
sto razy szybsze, ale przejście przez pustynię wymaga co najmniej miliona kroków. Zatrudnienie
większej liczby pracowników - nawet tysiąca pracowników - nie przyniosłoby żadnych dodatkowych
korzyści. Bez względu na to, ile zatrudniasz pracowników, problemu nie da się rozwiązać w krótszym
czasie niż milion kroków. To samo dotyczy komputerów równoległych. Po punkcie dodawanie
kolejnych procesorów nie ma znaczenia. Komputer, bez względu na to, ile procesorów może mieć i bez
względu na to, jak szybko działa, nie może "obliczyć" odpowiedzi na trudne problemy w stu krokach.
Jak więc mózg może wykonywać trudne zadania w stu krokach, których największy równoległy
komputer, jaki można sobie wyobrazić, nie może rozwiązać na milion lub miliard kroków? Odpowiedź
brzmi: mózg nie "wylicza" odpowiedzi na problemy; pobiera odpowiedzi z pamięci. W istocie
odpowiedzi zostały zapisane w pamięci dawno temu. Wykonanie czegoś z pamięci zajmuje tylko kilka
kroków. Powolne neurony są nie tylko wystarczająco szybkie, aby to zrobić, ale same stanowią pamięć.
Cała kora jest systemem pamięci. To wcale nie jest komputer.
***
Pozwól mi pokazać, za pomocą przykładu, różnicę między obliczaniem rozwiązania problemu i
wykorzystaniem pamięci do rozwiązania tego samego problemu. Zastanów się nad zadaniem złapania
piłki. Ktoś rzuca ci piłkę, widzisz ją zbliżającą się do ciebie, aw niecałą sekundę wyrywasz ją z powietrza.
To nie wydaje się zbyt trudne - dopóki nie spróbujesz zaprogramować ramienia robota, aby zrobić to
samo. Jak wielu z absolwentów odkrył na własnej skórze, wydaje się prawie niemożliwe. Gdy
inżynierowie lub naukowcy zajmujący się komputerami rozwiązują ten problem, najpierw próbują
obliczyć lot piłki, aby określić, gdzie będzie, kiedy dotrze do ramienia. Obliczenie to wymaga
rozwiązania zestawu równań, których uczysz się w fizyce w szkole średniej. Następnie wszystkie
połączenia ramienia robota muszą być ustawione w harmonii, aby przesunąć dłoń do właściwej pozycji.
To wymaga rozwiązania innego zestawu równań matematycznych trudniejszych niż pierwszy.
Ostatecznie cała operacja musi zostać powtórzona wiele razy, ponieważ gdy piłka zbliża się, robot
otrzymuje lepsze informacje na temat położenia i trajektorii piłki. Jeśli robot zacznie się poruszać,
dopóki nie będzie wiedział, dokąd piłka dotrze, będzie za późno, aby ją złapać. Musi zacząć się poruszać,
aby złapać piłkę, gdy ma słabe wyczucie jej położenia i stale dostosowuje się, gdy piłka zbliża się.
Komputer wymaga milionów kroków, aby rozwiązać wiele matematycznych równań, aby złapać piłkę.
I chociaż można zaprogramować komputer, aby skutecznie rozwiązać ten problem, zasada sto kroków
mówi nam, że mózg rozwiązuje go w inny sposób. Wykorzystuje pamięć. Jak złapać piłkę za pomocą
pamięci? Twój mózg ma zapisaną pamięć poleceń mięśni wymaganych do złapania piłki (wraz z
wieloma innymi wyuczonymi zachowaniami). Kiedy piłka zostaje rzucona, trzy rzeczy się zdarzają. Po
pierwsze, odpowiednia pamięć jest automatycznie przywoływana na widok piłki. Po drugie, pamięć
faktycznie przypomina tymczasową sekwencję poleceń mięśni. Po trzecie, odzyskana pamięć jest
dostosowywana, tak jak jest przywoływana, aby dostosować się do konkretów danej chwili, takich jak
aktualna ścieżka piłki i pozycja twojego ciała. Pamięć o tym, jak złapać piłkę, nie została
zaprogramowana w twoim mózgu; Nauczył się przez lata powtarzających się ćwiczeń i jest
przechowywany, a nie obliczany w twoich neuronach. Możesz pomyśleć: "Zaczekaj chwilę, każdy połów
jest nieco inny, po prostu powiedziałeś, że przywołana pamięć jest ciągle dostosowywana, aby

dopasować wariacje miejsca, w którym piłka znajduje się przy danym rzucie ... Nie wymaga to
rozwiązywania tych samych równań, które byliśmy próbuje uniknąć? " Może się tak wydawać, ale
natura rozwiązała problem zmienności w inny i bardzo sprytny sposób. Jak zobaczymy w dalszej części
tego rozdziału, kora tworzy tak zwane niezmienne reprezentacje, które automatycznie reagują na
zmiany w świecie. Pomocną analogią może być wyobrażenie sobie, co dzieje się, gdy siadasz na
wodnym łóżku: poduszki i inne osoby na łóżku są spontanicznie popychane do nowej konfiguracji.
Łóżko nie określa, jak wysoko każdy obiekt powinien być podniesiony; fizyczne właściwości wody i
plastikowej skóry materaca automatycznie regulują jego ustawienie. Jak zobaczymy w następnym
rozdziale, projekt sześciowarstwowej kory robi coś podobnego, luźno mówiąc, z informacjami, które
przez nią przepływają.
***
Więc nowa kora nie jest jak komputer, równoległy lub w inny sposób. Zamiast obliczać odpowiedzi na
problemy, nowa kora wykorzystuje zapisane pamięci do rozwiązywania problemów i tworzenia
zachowań. Komputery mają również pamięć, w postaci dysków twardych i układów pamięci; jednak
istnieją cztery atrybuty pamięci kory nowej, które zasadniczo różnią się od pamięci komputera:
• Nowa kora przechowuje sekwencje wzorów.
• Kora nowa odwołuje się do wzorów automatycznie kojarzących.
• Nowa kora przechowuje wzory w niezmiennej postaci.
• Kora nowa przechowuje wzorce w hierarchii.
Omówimy pierwsze trzy różnice w tym rozdziale. W części trzeciej przedstawiłem pojęcie hierarchii. W
części 6 opiszę jej znaczenie i sposób działania. Następnym razem, gdy opowiesz historię, cofnij się i
zastanów się, jak możesz odnieść tylko jeden aspekt opowieści do czas. Nie możesz mi powiedzieć
wszystkiego, co się wydarzyło naraz, bez względu na to, jak szybko rozmawiasz lub słucham. Musisz
ukończyć jedną część historii, zanim przejdziesz do następnej. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że
mówiony język jest ciągły; opowiadanie w formie pisemnej, ustnej i wizualnej wszystkie przekazują
narrację w sposób seryjny. Dzieje się tak, ponieważ historia jest przechowywana w twojej głowie w
sekwencyjny sposób i może być przywołana tylko w tej samej kolejności. Nie możesz zapamiętać całej
historii naraz. W rzeczywistości prawie niemożliwe jest wymyślenie czegoś złożonego, co nie jest serią
wydarzeń lub myśli. Być może zauważyliście także, że opowiadając pewną historię, niektórzy ludzie nie
mogą od razu jej zrozumieć. Wydaje się, że wędrują nieistotnymi szczegółami i styczną. To może być
drażniące. Chcesz krzyczeć: "Dojdź do rzeczy!" Ale opisują historię tak, jak im się to przytrafiło, przez
czas, i nie potrafią jej powiedzieć w żaden inny sposób. Inny przykład: chciałbym, żebyś teraz wyobraził
sobie swój dom. Zamknij oczy i wizualizuj je. W wyobraźni idź do drzwi wejściowych. Wyobraź sobie,
jak to wygląda. Otwórz swoje główne drzwi. Wejdź do środka. Teraz spójrz w lewo. Co widzisz? Spójrz
w prawo. Co tam jest? Idź do swojej łazienki. Co jest po prawej? Co jest po lewej? Co znajduje się w
prawej górnej szufladzie? Jakie przedmioty przechowujesz pod prysznicem? Znasz te wszystkie rzeczy
oraz tysiące innych i możesz je bardzo szczegółowo przywołać. Te wspomnienia są przechowywane w
twojej korze mózgowej. Można powiedzieć, że te rzeczy są częścią pamięci twojego domu. Ale nie
możesz myśleć o nich wszystkich naraz. Są to oczywiście powiązane ze sobą wspomnienia, ale nie
można w żaden sposób przywołać wszystkich tych szczegółów naraz. Masz dokładne wspomnienie
swojego domu; ale aby go przywołać, musisz przejść przez to w kolejnych odcinkach, w podobny
sposób, jak go doświadczasz. Wszystkie wspomnienia są właśnie takie. Musisz przejść przez sekwencję
czasową tego, jak robisz różne rzeczy. Jeden wzór (zbliża się do drzwi) przywołuje kolejny wzór (przejdź
przez drzwi), który przywołuje kolejny wzór (albo zejdź korytarzem, albo wejdź schodami) i tak dalej.

Każda z nich jest sekwencją, którą podążasz wcześniej. Oczywiście świadomym wysiłkiem mogę
zmienić kolejność opisywania mojego domu. Mogę przeskoczyć z piwnicy na drugie piętro, jeśli
zdecyduję się skupić na przedmiotach w niesekwencyjny sposób. Kiedy zacznę opisywać dowolny pokój
lub przedmiot, który wybrałem, wracam do śledzenia sekwencji. Prawdziwie przypadkowe myśli nie
istnieją. Wspomnienie pamięci prawie zawsze podąża za drogą skojarzeń. Znasz alfabet. Spróbuj
powiedzieć to w tył. Nie możesz, ponieważ zazwyczaj nie doświadczasz tego do tyłu. Jeśli chcesz
wiedzieć, jak to jest być dzieckiem uczącym się alfabetu, spróbuj powiedzieć to na odwrót. Właśnie z
tym mają do czynienia. To naprawdę trudne. Twoja pamięć alfabetu to ciąg wzorców. To nie jest coś
przechowywane lub przywoływane w jednej chwili lub w dowolnej kolejności. To samo dotyczy dni
tygodnia, miesięcy w roku, numeru telefonu i niezliczonych innych rzeczy. Twoja pamięć do piosenek
jest doskonałym przykładem tymczasowych sekwencji w pamięci. Pomyśl o melodii, którą znasz. Lubię
używać "Somewhere over the Rainbow", ale wystarczy melodia. Nie możesz wyobrazić sobie całej
piosenki na raz, tylko w sekwencji. Możesz zacząć od początku, a może z refrenem, a następnie zagrać
go, wypełniając notatki jeden po drugim. Nie możesz przywołać utworu wstecz, tak jak nie możesz
przypomnieć sobie wszystkiego od razu. Najpierw byłeś wystawiony na działanie "Gdzieś nad tęczą",
tak jak grałeś w czasie, i możesz go tylko przypomnieć w taki sam sposób, w jaki go uczyłeś. Dotyczy to
również pamięci sensorycznej o bardzo niskim poziomie. Rozważ swoją pamięć dotykową na tekstury.
Twoja kora ma wspomnienia, jak to jest trzymać garść żwiru, przesuwać palce po aksamicie i naciskać
klawisz fortepianu. Te wspomnienia są oparte na sekwencjach tak samo jak alfabet i piosenki; po
prostu sekwencje są krótsze, obejmując zaledwie ułamki sekundy, a nie wiele sekund lub minut.
Gdybym położył twoją rękę w wiadrze żwiru podczas snu, gdy się obudziłeś, nie wiedziałbyś, co
dotykasz, dopóki nie poruszysz palcami. Twoja pamięć na dotykową teksturę żwiru jest oparta na
sekwencjach wzorów w neuronach nacisku i wibracji w twojej skórze. Sekwencje te różnią się od tych,
które otrzymasz, jeśli twoja ręka zostanie pochowana w piasku lub styropianowych granulkach lub
suchych liściach. Gdy tylko zgniecie rękę, skrobanie i toczenie się kamyków utworzy charakterystyczne
sekwencje żwiru i wywoła odpowiednią pamięć w korze somatosensorycznej. Następnym razem, gdy
wydostaniesz się z prysznica, zwróć uwagę na sposób osuszania się ręcznikiem. Odkryłem, że za każdym
razem wysycham niemal dokładnie z taką samą sekwencją nacięć, klepnięć i pozycji ciała. I dzięki
przyjemnemu eksperymentowi odkryłem, że moja żona również podąża za półsztywnym wzorem,
kiedy wychodzi spod prysznica. Prawdopodobnie też. Jeśli wykonasz sekwencję, spróbuj ją zmienić.
Możesz to zrobić, ale musisz się skupić. Jeśli twoja uwaga błądzi, powrócisz do swojego
przyzwyczajenia. Wszystkie wspomnienia są przechowywane w synaptycznych połączeniach między
neuronami. Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę rzeczy, które przechowywaliśmy w naszej korze, i że
w każdej chwili możemy przywołać tylko niewielki ułamek tych przechowywanych wspomnień, to jest
zrozumiałe, że tylko ograniczona liczba synaps i neuronów w twoim mózgu jest odgrywanie aktywnej
roli w przywoływaniu wspomnień w tym samym czasie. Kiedy zaczniesz przypominać sobie, co jest w
twoim domu, aktywuje się jeden zestaw neuronów, co prowadzi do aktywacji innego zestawu
neuronów i tak dalej. Dorosła ludzka kora nowa ma niesamowicie dużą pojemność pamięci. Ale nawet
jeśli przechowywaliśmy tak wiele rzeczy, możemy pamiętać tylko kilka w każdej chwili i możemy to
zrobić tylko w sekwencji skojarzeń. Oto zabawne ćwiczenie. Spróbuj przypomnieć sobie szczegóły z
przeszłości, informacje o tym, gdzie mieszkasz, odwiedzonych miejscach i ludziach, których znasz.
Uważam, że zawsze mogę odkryć wspomnienia rzeczy, o których nie myślałem przez wiele lat. W
synapsach naszych mózgów znajdują się tysiące szczegółowych wspomnień, które są rzadko używane.
W dowolnym momencie wspominamy tylko niewielki ułamek tego, co wiemy. Większość informacji
siedzi bezczynnie, czekając na odpowiednie wskazówki do jej wywołania. Pamięć komputera zwykle
nie przechowuje sekwencji wzorców. Można to zrobić za pomocą różnych sztuczek oprogramowania
(np. Podczas przechowywania piosenki na komputerze), ale pamięć komputera nie robi tego

automatycznie. Natomiast kora automatycznie zapisuje sekwencje. Takie postępowanie jest
nieodłącznym aspektem systemu pamięci kory korowej.
***
Rozważmy teraz drugą kluczową cechę naszej pamięci, jej auto-asocjacyjny charakter. Jak widzieliśmy
w rozdziale 2, termin oznacza po prostu, że wzory są powiązane z samym sobą. Autokomunikacyjny
system pamięci to taki, który może przywoływać pełne wzorce, gdy dane są tylko częściowe lub
zniekształcone. Może to działać zarówno w przypadku schematów przestrzennych, jak i czasowych.
Jeśli zobaczysz buty swojego dziecka wystające zza draperii, automatycznie wyobrazisz sobie jego całą
formę. Uzupełnisz wzór przestrzenny z częściowej wersji. Albo wyobraź sobie, że widzisz osobę
czekającą na autobus, ale widzisz tylko jej część, ponieważ stoi częściowo za krzakiem. Twój mózg nie
jest zdezorientowany. Twoje oczy widzą tylko części ciała, ale twój mózg wypełnia resztę, tworząc
percepcję całej osoby, która jest tak silna, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, że tylko wnioskujesz.
Uzupełniasz również schematy czasowe. Jeśli przypomnisz sobie drobny szczegół dotyczący czegoś, co
wydarzyło się dawno temu, cała sekwencja pamięci może powrócić do twojego umysłu. Słynna seria
powieści Marcela Prousta Pamięć o rzeczach otworzyła się wraz z pamięcią o tym, jak pachniało
ciasteczko z madeleinami - a on wyszedł i pobiegł za tysiąc stron. Podczas rozmowy często nie słyszymy
wszystkich słów, jeśli jesteśmy w hałaśliwym otoczeniu. Nie ma problemu. Nasze mózgi wypełniają to,
czego im brakuje, z tym, czego oczekują. Jest dobrze ustalone, że tak naprawdę nie słyszymy wszystkich
słów, które postrzegamy. Niektórzy ludzie wypełniają na głos zdania innych, ale w naszych umysłach
wszyscy robimy to ciągle. I nie tylko końcówki zdań, ale także środkowe i początkowe. W przeważającej
części nie jesteśmy świadomi, że ciągle uzupełniamy wzorce, ale jest to wszechobecna i podstawowa
cecha przechowywania wspomnień w korze mózgowej. W dowolnym momencie utwór może
aktywować całość. To jest esencja skojarzeń auto-asocjacyjnych. Twoja kora nowa jest złożoną
biologiczną pamięcią auto-skojarzeniową. Podczas każdej chwili czuwania każdy obszar funkcjonalny
zasadniczo czeka czujnie, aż pojawią się znajome wzory lub fragmenty wzoru. Możesz być głęboko
zamyślony, ale w momencie, gdy twój przyjaciel pojawia się, twoje myśli przechodzą na nią. Ta zmiana
nie jest czymś, co postanowiłeś zrobić. Samo pojawienie się twojego przyjaciela zmusza twój mózg do
rozpoczęcia przywoływania związanych z nią wzorców. To nieuniknione. Po przerwie często musimy
zapytać: "O czym myślałem?" Rozmowa z przyjaciółmi na kolacji podąża za okrężną drogą skojarzeń.
Dyskusja może rozpocząć się od jedzenia przed tobą, ale sałatka przywołuje skojarzone wspomnienie
sałatki twojej matki na twoim ślubie, co prowadzi do wspomnienia czyjegoś ślubu, co prowadzi do
wspomnienia, gdzie udali się na miesiąc miodowy, na problemy polityczne w tej części świata i tak
dalej. Myśli i wspomnienia są powiązane ze sobą i znowu losowe myśli nigdy się nie pojawiają. Wejścia
do mózgu automatycznie łączą się ze sobą, wypełniając teraźniejszość i automatycznie łączą się z tym,
co normalnie następuje dalej. Ten łańcuch wspomnień nazywamy myślą i chociaż jego ścieżka nie jest
deterministyczna, nie mamy nad nim pełną kontroli.
***
Teraz możemy rozważyć trzeci główny atrybut pamięci kory nowej: jak formuje to, co nazywane jest
reprezentacjami niezmienniczymi. Omówię podstawowe idee niezmiennych reprezentacji w tym
rozdziale, aw rozdziale 6 szczegóły, w jaki sposób kora je tworzy. Pamięć komputera służy do
przechowywania informacji dokładnie tak, jak jest przedstawiona. Jeśli kopiujesz program z płyty CD
na dysk twardy, każdy bajt jest kopiowany ze 100% wiernością. Pojedynczy błąd lub rozbieżność między
dwiema kopiami może spowodować awarię programu. Pamięć w naszej kory nowej jest inna. Nasz
mózg nie pamięta dokładnie tego, co widzi, słyszy lub czuje. Nie pamiętamy ani nie pamiętamy rzeczy
z pełną wiernością - nie dlatego, że kora i jej neurony są niechlujne lub podatne na błędy, ale dlatego,
że mózg pamięta ważne związki na świecie, niezależnie od szczegółów. Spójrzmy na kilka przykładów

ilustrujących ten punkt. Jak widzieliśmy w rozdziale 2, proste auto-asocjacyjne modele pamięci istnieją
od dziesięcioleci i, jak już wspomniałem powyżej, mózg automatycznie przywołuje wspomnienia.
Istnieje jednak duża różnica między skojarzeniami auto-asocjacyjnymi zbudowanymi przez badaczy
sieci neuronowych a tymi w korze mózgowej. Sztuczne wspomnienia auto-asocjacyjne nie używają
niezmiennych reprezentacji i dlatego zawodzą w bardzo prosty sposób. Wyobraź sobie, że mam zdjęcie
twarzy utworzonej przez dużą kolekcję czarno-białych kropek. Ten obraz jest wzorem, a jeśli mam
sztuczną pamięć auto-asocjacyjną, mogę przechowywać wiele zdjęć twarzy w pamięci. Nasza sztuczna
auto-asocjacyjna pamięć jest solidna, ponieważ jeśli dam jej połowę twarzy lub tylko parę oczu,
rozpozna tę część obrazu i poprawnie uzupełni brakujące części. Ten dokładny eksperyment
przeprowadzono kilka razy. Jeśli jednak przesuniemy każdą kropkę na obrazie o pięć pikseli w lewo,
pamięć zupełnie nie rozpozna twarzy. Do sztucznej pamięci auto-asocjacyjnej jest to całkowicie nowy
wzór, ponieważ żaden z pikseli pomiędzy wcześniej zapisanym wzorcem a nowym wzorem nie jest
wyrównany. Ty i ja oczywiście nie mielibyśmy trudności ze zobaczeniem przesuniętego wzoru jako tej
samej twarzy. Prawdopodobnie nawet nie zauważylibyśmy tej zmiany. Sztuczne wspomnienia autoasocjacyjne nie rozpoznają wzorców, jeśli są poruszane, obracane, przeskalowywane lub
przekształcane na tysiąc innych sposobów, podczas gdy nasz mózg z łatwością radzi sobie z tymi
zmianami. Jak możemy postrzegać coś jako takie samo lub stałe, gdy wzorce wejściowe, które go
reprezentują, są nowe i zmieniają się? Spójrzmy na inny przykład. Prawdopodobnie trzymasz teraz
książkę w swoich rękach. Kiedy przesuniesz książkę, zmienisz oświetlenie, zmienisz pozycję na krześle
lub przymocujesz oczy do różnych części strony, zmienia się całkowicie rozkład światła padającego na
twoją siatkówkę. Wizualny sygnał wejściowy, który odbierasz, jest inny z chwili na chwilę i nigdy się nie
powtarza. W rzeczywistości możesz trzymać tę książkę przez sto lat i nie raz wzór na Twojej siatkówce,
a zatem wzór wchodzący do twojego mózgu, będzie dokładnie taki sam. Jednak nie przez chwilę masz
wątpliwości, że trzymasz książkę, a nawet tę samą książkę. Wewnętrzny wzór twojego mózgu, który
reprezentuje "tę książkę", nie zmienia się, mimo że bodźce informujące cię, że są w ciągłym ruchu.
Dlatego używamy terminu niezmienna reprezentacja, aby odnieść się do wewnętrznej reprezentacji
mózgu. Dla innego przykładu pomyśl o twarzy przyjaciela. Poznajesz ją za każdym razem, gdy ją widzisz.
Zdarza się automatycznie w mniej niż sekundę. Nie ma znaczenia, czy znajduje się w odległości dwóch
stóp, trzy stopy dalej, czy w poprzek pokoju. Kiedy jest blisko, jej obraz zajmuje większość twojej
siatkówki. Kiedy jest daleko, jej obraz zajmuje niewielką część twojej siatkówki. Może być zwrócona
twarzą do Ciebie, odwrócona nieco w bok lub w profilu. Może się uśmiechać, mrużyć oczy i ziewać.
Możesz ją zobaczyć w jasnym świetle, w cieniu lub pod dziwnie zakrzywionymi światłami disco. Jej
oblicze może pojawić się w niezliczonych pozycjach i odmianach. Dla każdego, wzór światła padającego
na twoją siatkówkę jest wyjątkowy, jednak w każdym przypadku wiesz od razu, że na nią patrzysz.
Odrzućmy kaptur i zobaczmy, co dzieje się w twoim mózgu, aby wykonać ten niesamowity wyczyn. Z
eksperymentów wiemy, że jeśli monitorujemy aktywność neuronów w obszarze wejścia wzrokowego
kory, zwaną V1, wzór aktywności jest inny dla każdego innego widoku jej twarzy. Za każdym razem,
gdy twarz się porusza lub twoje oczy wykonują nową fiksację, zmienia się wzór aktywności w V1,
podobnie jak zmieniający się wzór na siatkówce. Jednakże, jeśli monitorujemy aktywność komórek w
twoim obszarze rozpoznawania twarzy - region funkcjonalny, który ma kilka kroki wyższe niż V1 w
hierarchii korowej - znajdujemy stabilność. Oznacza to, że niektóre zestawy komórek w obszarze
rozpoznawania twarzy pozostają aktywne tak długo, jak twarz twojego przyjaciela jest gdziekolwiek w
polu widzenia (lub nawet jest wyczarowywana w oku umysłu), niezależnie od jego wielkości, położenia,
orientacji, skali, i wyrażenie. Ta stabilność strzelania komórek jest niezmienną reprezentacją.
Introspektywnie zadanie to wydaje się tak łatwe, że trudno nazwać go problemem. Jest tak samo
automatyczne, jak oddychanie. Wydaje się to banalne, ponieważ nie jesteśmy świadomi tego, co się
dzieje. W pewnym sensie jest to trywialne, ponieważ nasz mózg może to rozwiązać tak szybko
(pamiętaj o regule sto kroków). Jednak problem zrozumienia, w jaki sposób twoja kora tworzy

niezmienne reprezentacje, pozostaje jedną z największych tajemnic w całej nauce. Jak trudno, pytasz?
Tak bardzo, że nikt, nawet korzystając z najpotężniejszych komputerów na świecie, nie był w stanie go
rozwiązać. I to nie z powodu braku prób. Spekulacja na ten temat ma starodawny rodowód. Śledzi
Platona, dwadzieścia trzy wieki temu. Lato zastanawiał się, jak ludzie są w stanie myśleć i wiedzieć o
świecie. Wskazał, że rzeczywiste przykłady rzeczy i idei są zawsze niedoskonałe i zawsze są inne. Na
przykład masz pojęcie idealnego koła, ale nigdy go nie widziałeś. Wszystkie rysunki okręgów są
niedoskonałe. Nawet jeśli jest to kompas z kompasem geometrycznym, tzw. Okrąg jest
reprezentowany przez ciemną linię, podczas gdy obwód prawdziwego koła nie ma żadnej grubości. W
jaki sposób nabyłeś pojęcie idealnego koła? Lub, aby wziąć bardziej światowy przypadek, pomyśl o
swojej koncepcji psów. Każdy pies, jakiego kiedykolwiek widziałeś, różni się od każdego innego, a za
każdym razem, gdy widzisz tego samego psa, widzisz inny jego widok. Wszystkie psy są różne i nigdy
nie można zobaczyć żadnego konkretnego psa dokładnie w ten sam sposób. Jednak wszystkie twoje
różne doświadczenia z psami są przekazywane do mentalnej koncepcji "psa", która jest stabilna na
każdym z nich. Platon był zakłopotany. Jak to możliwe, że uczymy się i stosujemy koncepcje w tym
świecie o nieskończenie różnych formach i ciągle zmieniających się odczuciach? Rozwiązaniem Platona
była jego słynna Teoria Form. Doszedł do wniosku, że nasze wyższe umysły muszą być przywiązane do
jakiejś transcendentnej płaszczyzny superrealności, gdzie stałe, stabilne idee (formy z wielkim F)
istnieją w ponadczasowej doskonałości. Nasze dusze pochodzą z tego mistycznego miejsca przed
narodzinami, zdecydował, a przede wszystkim dowiedzieli się o Formach. Po urodzeniu zachowujemy
ukrytą wiedzę o nich. Uczenie się i rozumienie ma miejsce, ponieważ rzeczywiste formy przypominają
nam Formy, do których się odnoszą. Jesteś w stanie wiedzieć o kręgach i psach, ponieważ odpowiednio
uruchamiają twoje wspomnienia duszy o Kręgu i Psa. To wszystko jest dość luźne z nowoczesnej
perspektywy. Ale jeśli pozbędziesz się metafizyki, zauważysz, że naprawdę mówił o niezmienności. Jego
system wyjaśnień był szalenie błędny, ale intuicja, że to jedno z najważniejszych pytań, jakie możemy
zadać o naszej własnej natury, była strzałem w dziesiątkę.
***
Aby nie odnieść wrażenia, że niezmienność polega na widzeniu, spójrzmy na kilka przykładów w innych
zmysłach. Rozważ swój zmysł dotykowy. Kiedy sięgasz do schowka samochodowego, aby znaleźć
okulary przeciwsłoneczne, palce muszą tylko dotykać ich, aby wiedzieć, że je znalazłeś. Nie ma
znaczenia, która część twojej dłoni nawiązuje kontakt; może to być kciuk, dowolna część dowolnego
palca lub dłoń. Kontakt może dotyczyć dowolnej części okularów, niezależnie od tego, czy jest to
soczewka, świątynia, zawias czy część ramy. Wystarczy sekunda, aby przenieść dowolną część ręki na
dowolną część okularów, aby mózg mógł je zidentyfikować. W każdym przypadku strumień
przestrzennych i czasowych wzorców pochodzących z twoich receptorów dotykowych jest zupełnie
inny - różne obszary skóry, różne części obiektu - a mimo to łapiesz okulary bez zastanowienia. Albo
rozważyć zadanie sensomotoryczne umieszczenia kluczyka w stacyjce samochodu. Pozycja twojego
siedzenia, ciała, ręki i dłoni jest za każdym razem nieco inna. Dla ciebie czujesz się jak w ten sam prosty
powtarzalny dzień w dzień, ale to dlatego, że masz niezmienną reprezentację tego w swoim mózgu.
Jeśli próbowałeś zrobić robota, który mógłby wejść do samochodu i włożyć klucz, szybko byś zobaczył,
jak prawie niemożliwe, chyba że upewniłeś się, że robot był w tej samej pozycji i trzymał klucz
dokładnie w ten sam sposób co czas. I nawet gdybyś mógł to zrobić, robot musiałby zostać
przeprogramowany dla różnych samochodów. Roboty i programy komputerowe, takie jak sztuczne
wspomnienia auto-asocjacyjne, są okropne w radzeniu sobie z odmianą. Kolejnym interesującym
przykładem jest twój podpis. Gdzieś w kory ruchowej, w płacie czołowym, masz niezmienną
reprezentację swojego autografu. Za każdym razem, gdy podpisujesz swoje imię, używasz tej samej
sekwencji pociągnięć, kątów i rytmów. Jest to prawdą, bez względu na to, czy podpisujesz ją
drobiazgowo drobnym piórem, tak ekstrawaganckim jak John Hancock, w powietrzu łokciem, czy

niezgrabnie ołówkiem trzymanym między palcami. Wygląda to trochę inaczej za każdym razem,
oczywiście, szczególnie w niektórych dziwnych warunkach, które właśnie wymieniłem. Niemniej
jednak, niezależnie od skali, pisania narzędzia lub kombinacji części ciała, zawsze uruchamiasz ten sam
abstrakcyjny "program motoryczny", aby go wyprodukować. Z przykładu podpisu możesz zobaczyć, że
niezmienna reprezentacja w korze ruchowej jest w pewnym sensie lustrem obraz niezmiennej
reprezentacji w korze czuciowej. Po stronie sensorycznej, szeroki wachlarz wzorów wejściowych może
aktywować stabilny zespół komórek, który reprezentuje jakiś abstrakcyjny wzór (twarz przyjaciela,
okulary przeciwsłoneczne). Po stronie silnika stabilny zespół ogniw reprezentujący abstrakcyjne
polecenie silnika (łapanie piłki, podpisywanie imienia) jest w stanie wyrazić siebie za pomocą szerokiej
gamy grup mięśniowych i uwzględnia szeroki zakres innych ograniczeń. Ta symetria między percepcją
a działaniem jest tym, czego powinniśmy się spodziewać, gdyby - jak zaproponował Mountcastle - kora
uruchomiła jeden podstawowy algorytm we wszystkich obszarach. Dla ostatecznego przykładu,
powróćmy do kory czuciowej i spójrzmy na muzykę ponownie. (Lubię używać pamięci muzycznej jako
przykładu, ponieważ łatwo jest zobaczyć wszystkie problemy, które musi rozwiązać neokorteks.)
Reprezentacja niezmienna w muzyce jest zilustrowana przez twoją zdolność rozpoznawania melodii w
dowolnym klawiszu. Klucz odgrywa melodię w odniesieniu do skali muzycznej, na której zbudowana
jest melodia. Ta sama melodia grana na różnych klawiszach rozpoczyna się na różnych nutach. Po
wybraniu klucza do wydania ustalono resztę nut w melodii. Dowolną melodię można odtwarzać
dowolnym klawiszem. Oznacza to, że każde odtworzenie "tej samej" melodii w nowym kluczu jest w
rzeczywistości zupełnie inną sekwencją nut! Każda interpretacja stymuluje zupełnie inny zestaw
lokalizacji na twoim ślimaku, powodując, że zupełnie inny zestaw wzorców przestrzenno-czasowych
wpływa do kory słuchowej ... a mimo to ty widzisz tę samą melodię w każdym przypadku. Jeśli nie masz
doskonałego dźwięku, nie możesz nawet odróżnić tej samej piosenki odtwarzanej na dwóch różnych
klawiszach, nie słysząc ich od tyłu. Pomyśl o utworze "Somewhere over the Rainbow".
Najprawdopodobniej nauczyłeś się tego po raz pierwszy, słysząc, jak Judy Garland śpiewa w filmie
Czarnoksiężnik z krainy Oz, ale jeśli nie masz doskonałego boiska, prawdopodobnie nie pamiętasz
klucza, w którym go śpiewała (mieszkanie). Jeśli usiądę przy fortepianie i zacznę grać piosenkę w kluczu,
w którym nigdy jej nie słyszałeś - powiedz, w D - będzie to brzmiało jak ta sama piosenka. Nie
zauważysz, że wszystkie notatki różnią się od tych w wersji, którą znasz. Oznacza to, że twoja pamięć
piosenki musi być w formie, która ignoruje dźwięk. Pamięć musi przechowywać ważne relacje w
utworze, a nie faktyczne notatki. W tym przypadku ważne relacje to względny skok nut lub "interwały".
"Somewhere over the Rainbow" zaczyna się o oktawę w górę, a następnie o półtony, po której
następuje główna trzecia w dół i tak dalej. Struktura interwałowa melodii jest taka sama dla każdej
wersji dowolnego klawisza. Twoja umiejętność łatwego rozpoznawania piosenki pod dowolnym
klawiszem wskazuje, że twój mózg zapisał ją w tej niezmienniczej formie. Podobnie pamięć twarzy
twojego przyjaciela musi być przechowywana w formie niezależnej od jakiegokolwiek widoku. To, co
sprawia, że jej twarz jest rozpoznawalna, to jej względne wymiary, względne kolory i względne
proporcje, a nie jak pojawiła się w jednej chwili w ostatni wtorek na lunch. Istnieją "interwały
przestrzenne" między cechami jej twarzy, tak jak istnieją "interwały pitch" pomiędzy nutami utworu.
Jej twarz jest szeroka w stosunku do oczu. Jej nos jest krótki w stosunku do szerokości oczu. Kolor
włosów i kolor oczu mają podobny relatywny związek, który pozostaje niezmienny, chociaż w różnych
warunkach oświetleniowych ich absolutne kolory zmieniają się znacząco. Kiedy zapamiętałeś jej twarz,
zapamiętałeś te względne atrybuty. Uważam, że podobna abstrakcja formy występuje w całej kory
mózgowej, w każdym regionie. Jest to ogólna właściwość kory nowej. Wspomnienia są przechowywane
w formie, która oddaje istotę relacji, a nie szczegóły chwili. Gdy widzisz, czujesz lub słyszysz coś, kora
pobiera szczegółowe, bardzo szczegółowe dane wejściowe i konwertuje je do niezmiennej postaci. Jest
to niezmienna postać, która jest przechowywana w pamięci i jest niezmienną formą każdego nowego

wzorca wejściowego, z którym jest porównywana. Pamięć, pamięć i rozpoznawanie pamięci występują
na poziomie niezmiennych formularzy. Nie ma równoważnej koncepcji w komputerach.
***
Pojawia się interesujący problem. W następnym rozdziale argumentuję, że ważną funkcją kory nowej
jest wykorzystanie jej pamięci do przewidywania. Ale biorąc pod uwagę, że kora przechowuje
niezmienne formy, w jaki sposób może tworzyć określone prognozy? Oto kilka przykładów
ilustrujących problem i rozwiązanie. Wyobraź sobie, że jest rok 1890, a ty jesteś w pogranicznym
miasteczku na amerykańskim zachodzie. Twoja ukochana zabiera pociąg ze Wschodu, aby dołączyć do
ciebie w nowym domu na granicy. Oczywiście, że chcesz ją spotkać na stacji, kiedy przyjedzie. Na kilka
tygodni przed jej przyjazdem śledzisz, kiedy pociągi przychodzą i odchodzą. Nie ma ustalonego
harmonogramu i o ile można powiedzieć, że pociąg nigdy nie przybywa lub opuszcza w tym samym
czasie w ciągu dnia. Zaczyna wyglądać tak, jakbyś nie był w stanie przewidzieć, kiedy przyjedzie jej
pociąg. Ale potem zauważysz, że istnieje pewna struktura dla pociągów ". Pociąg przyjeżdżający ze
wschodu przybywa cztery godziny po wyjeździe na wschód. Ta czterogodzinna luka jest spójna z dnia
na dzień, chociaż konkretne czasy są bardzo różne. W dniu jej przybycia, miej oko na pociąg w kierunku
wschodnim, a kiedy go zobaczysz, ustawiasz zegar. Po czterech godzinach udajesz się na stację i
spotykasz jej pociąg, gdy tylko nadejdzie. Ta przypowieść ilustruje zarówno problem, z którym boryka
się nowa kora, jak i rozwiązanie, które wykorzystuje do jej rozwiązania. Świat widziany przez zmysły
nigdy nie jest taki sam; podobnie jak czas przybycia i odjazdu pociągu, zawsze jest inaczej. Sposób, w
jaki rozumiesz świat, polega na znalezieniu niezmiennej struktury w stale zmieniającym się strumieniu
danych wejściowych. Jednak ta niezmienna struktura sama w sobie nie jest wystarczająca do
wykorzystania jako podstawa do wykonania konkretnych prognoz. Wiedząc, że pociąg przyjeżdża
cztery godziny po odlocie, nie pozwala na pojawienie się na peronie dokładnie w czasie, by przywitać
się z ukochaną. Aby dokonać określonej prognozy, mózg musi połączyć wiedzę o niezmiennej
strukturze z najnowszymi szczegółami. Przewidywanie czasu przybycia pociągu wymaga rozpoznania
czterogodzinnej struktury w rozkładzie jazdy pociągu i połączenia go ze szczegółową wiedzą na temat
czasu, jaki pozostał ostatnim pociągiem w kierunku wschodnim. Podczas słuchania znajomej piosenki
granej na pianinie kora mózgowa przewiduje następną nutę przed jej odtworzeniem. Ale pamięć
piosenki, jak widzieliśmy, jest w niezmiennej formie. Twoja pamięć mówi ci, jaki przedział jest
następny, ale sama w sobie nic nie mówi o prawdziwej nucie. Aby przewidzieć dokładną kolejną nutę,
należy połączyć następny interwał z ostatnią określoną nutą. Jeśli następny interwał to ważna trzecia,
a ostatnia nuta, którą słyszałeś, to C, to możesz przewidzieć następną nutę, E. Słyszysz w swoim umyśle
E, a nie "poważną trzecią". I chyba że źle zidentyfikujesz piosenkę lub pianista się ześlizgnie, twoje
prognozy są poprawne. Kiedy widzisz twarz przyjaciela, twoja kora wypełnia się i przepowiada
niezliczone szczegóły jej unikalnego obrazu w tej chwili. Sprawdza, czy jej oczy są w porządku, że jej
nos, usta i włosy są dokładnie takie, jakie powinny być. Twoja kora wykonuje te prognozy z wielką
specyficznością. Potrafi przewidzieć szczegóły dotyczące jej twarzy na niskim poziomie, nawet jeśli
nigdy wcześniej nie widziano jej w tej konkretnej orientacji lub otoczeniu. Jeśli wiesz dokładnie, gdzie
są oczy i nos Twojego przyjaciela i znasz strukturę jej twarzy, możesz przewidzieć, gdzie dokładnie
powinny znajdować się jej usta. Jeśli wiesz, że jej skóra jest zabarwiona na pomarańczowo w świetle
zachodzącego słońca, to wiesz, jaki kolor powinny wyglądać jej włosy. Znowu twój mózg to robi, łącząc
pamięć niezmiennej struktury jej twarzy z konkretami twojego bezpośredniego doświadczenia.
Przykładowy rozkład jazdy pociągu jest tylko analogią do tego, co dzieje się w twojej korze mózgowej,
ale przykłady melodii i twarzy są nie. Łączenie niezmiennych reprezentacji i bieżących danych
wejściowych w celu wykonania szczegółowych prognoz jest dokładnie tym, co się dzieje. Jest to
wszechobecny proces, który zachodzi w każdym regionie kory mózgowej. Tak właśnie określasz
konkretne przewidywania dotyczące pokoju, w którym teraz siedzisz. W ten sposób jesteś w stanie

przewidzieć nie tylko słowa, które inni powiedzą, ale także to, w jakim tonie głosu to powiedzą, akcent,
którego użyją, i gdzie w pokoju możesz usłyszeć głos. Dokładnie wiesz, kiedy twoja stopa uderzy w
podłogę i jak to będzie wyglądało, gdy wejdziesz po schodach. W ten sposób możesz podpisać swoje
imię stopą lub złapać rzuconą piłkę. Trzy właściwości pamięci korowej omówione w tej części
(przechowywanie sekwencji, skojarzenie auto-asocjacyjne i reprezentacje niezmienne) są niezbędnymi
składnikami do przewidywania przyszłości w oparciu o wspomnienia z przeszłości. W następnym
rozdziale proponuję, aby przewidywanie było istotą inteligencji.
5
Nowe ramy inteligencji
Pewnego dnia w kwietniu 1986 zastanawiałem się, co to znaczy "zrozumieć". Przez wiele miesięcy
zmagałem się z podstawowym pytaniem: Co robią mózgi, jeśli nie generują zachowań? Co robi mózg,
gdy biernie słucha mowy? Co robi twój mózg podczas czytania? Informacje trafiają do mózgu, ale nie
wychodzą. Co się z nim dzieje? Twoje zachowania w tej chwili są prawdopodobnie podstawowe - jak
oddychanie i ruchy gałek ocznych - jednak, jak wiesz, twój mózg robi o wiele więcej, czytając i
rozumiejąc te słowa. Zrozumienie musi być wynikiem aktywności neuronalnej. Ale co? Co robią
neurony, kiedy rozumieją? Kiedy tego dnia rozejrzałem się po moim biurze, zobaczyłem znajome
krzesła, plakaty, okna, rośliny, ołówki i tak dalej. Wokół mnie były setki przedmiotów i cech. Moje oczy
widziały je, gdy rozglądałem się wokół, ale samo ich zobaczenie nie spowodowało, że wykonałem jakieś
działanie. Żadne zachowanie nie zostało przywołane ani wymagane, ale jakoś "zrozumiałem" pokój i
jego zawartość. Robiłem to, czego nie mógł zrobić Searle's Chinese Room, i nie musiałem niczego
przekazywać przez szczelinę. Zrozumiałem, ale nie miałem żadnych środków, żeby to udowodnić. Co
to znaczy "zrozumieć"? Kiedy zastanawiałem się nad tym dylematem, miałem wgląd w "aha", jeden z
tych emocjonalnie silnych momentów, kiedy nagle to, co było plątaniną zamętu, stało się jasne i
zrozumiałe. Wszystko, co zrobiłem, to zapytać, co by się stało, gdyby w pokoju pojawił się nowy obiekt,
którego nigdy wcześniej nie widziałem - powiedzmy, niebieski kubek z kawą. Odpowiedź wydawała się
prosta. Zauważyłbym nowy obiekt jako nie należący. Przykułoby to moją uwagę jako nową. Nie muszę
świadomie zadawać sobie pytania, czy filiżanka do kawy była nowa. To po prostu wyskoczyłoby, jako
nie należące do grupy. U podstaw tej pozornie trywialnej odpowiedzi leży potężna koncepcja. Aby
zauważyć, że coś jest inaczej, niektóre neurony w moim mózgu, które wcześniej nie były aktywne,
musiałyby stać się aktywne. W jaki sposób te neurony dowiedzą się, że niebieska filiżanka do kawy była
nowa, a setki innych przedmiotów w pokoju nie były? Odpowiedź na to pytanie wciąż mnie zaskakuje.
Nasze mózgi wykorzystują zapisane wspomnienia, aby stale przewidywać wszystko, co widzimy,
czujemy i słyszymy. Kiedy rozglądam się po pokoju, mój mózg używa wspomnień do formułowania
przewidywań dotyczących tego, czego spodziewa się doświadczyć, zanim tego doznaję. Ogromna
większość prognoz występuje poza świadomością. To tak, jakby różne części mojego mózgu mówiły:
"Czy komputer jest pośrodku biurka? Tak, czy jest czarny? Tak, czy lampa znajduje się w prawym rogu
biurka? Tak, czy słownik jest tak, czy okno jest prostokątne, a ściany pionowe? Tak, czy światło
słoneczne płynie z właściwego kierunku na czas dnia? Tak. " Ale kiedy pojawia się jakiś wzorzec
wizualny, którego nie zapamiętałem w tym kontekście, przepowiadanie jest naruszane. I moja uwaga
jest przyciągnięta do błędu. Oczywiście mózg nie mówi sam do siebie podczas przewidywania i nie robi
prognoz w sposób seryjny. Nie tylko tworzy prognozy dotyczące różnych obiektów, takich jak kubki do
kawy. Twój mózg nieustannie tworzy przewidywania dotyczące samej tkanki świata, w którym żyjemy,
i robi to w sposób równoległy. Równie łatwo wykryje dziwną teksturę, zniekształcony nos lub niezwykły
ruch. Nie od razu widać, jak wszechobecne są te nieuświadomione prognozy, być może dlatego tak
długo tęskniliśmy za ich znaczeniem. Dzieje się tak automatycznie, tak łatwo, że nie potrafimy zgłębić
tego, co dzieje się wewnątrz naszych czaszek. Mam nadzieję, że zrobię wrażenie na Tobie na mocy tego

pomysłu. Prognozy są tak wszechobecne, że to, co "postrzegamy" - czyli jak świat nam się wydaje - nie
pochodzi wyłącznie z naszych zmysłów. To, co postrzegamy, jest kombinacją tego, co odczuwamy, oraz
przewidywań wynikających z pamięci naszych mózgów.
***
Kilka minut później wymyśliłem eksperyment myślowy, aby pomóc przekazać to, co zrozumiałem w tej
chwili. Nazywam to eksperymentem zmienionych drzwi. Oto jak to działa.
Kiedy wracasz do domu każdego dnia, zwykle musisz poświęcić kilka sekund, aby przejść przez drzwi
wejściowe lub drzwi, których używasz. Wyciągasz rękę, przekręcasz gałkę, wchodzisz i zamykasz za
sobą. Jest to mocno zakorzeniony nawyk, coś, co robisz cały czas i nie zwracasz na to uwagi.
Przypuśćmy, że gdy jesteś poza domem, przekradam się do twojego domu i zmieniam coś w twoich
drzwiach. To może być prawie wszystko. Mogłem przesunąć pokrętło o cal, zmienić okrągłe pokrętło
w zatrzask kciuka lub zamienić go z mosiądzu na chrom. Mógłbym zmienić ciężar drzwi, zastępując
solidny dąb pustymi drzwiami lub odwrotnie. Mogłem sprawić, że zawiasy skrzypią i sztywnieją, lub
sprawią, że będą bezsilnie sunąć. Mogłem poszerzyć lub zwęzić drzwi i ramę. Mógłbym zmienić jego
kolor, dodać kołatkę w miejscu, w którym kiedyś był wizjer lub dodać okno. Mogę sobie wyobrazić
tysiące zmian, które można wprowadzić do twoich drzwi, bez twojej wiedzy. Kiedy wrócisz do domu
tego dnia i spróbujesz otworzyć drzwi, szybko wykryjesz, że coś jest nie tak. Może zająć ci kilka sekund
refleksji, aby dokładnie zrozumieć, co jest nie tak, ale zauważysz zmianę bardzo szybko. Gdy twoja ręka
sięga po poruszoną gałkę, uświadamiasz sobie, że nie znajduje się ona we właściwym miejscu. Lub gdy
zobaczysz nowe okno drzwi, coś wyda się dziwne. Lub jeśli ciężar drzwi został zmieniony, będziesz
naciskał z niewłaściwą siłą i będziesz zaskoczony. Chodzi o to, że zauważysz jedną z tysięcy zmian w
bardzo krótkim czasie. Jak to robisz? Jak zauważysz te zmiany? Podejście AI lub inżyniera
komputerowego do tego problemu polegałoby na stworzeniu listy wszystkich właściwości drzwi i
umieszczeniu ich w bazie danych, z polami dla każdego atrybutu, jakie drzwiczki mogą mieć, oraz z
określonymi wpisami dla poszczególnych drzwi. Gdy zbliżysz się do drzwi, komputer przeszuka całą
bazę danych, patrząc na szerokość, kolor, rozmiar, położenie pokrętła, wagę, dźwięk i tak dalej. Chociaż
może się to wydawać powierzchownie podobne do tego, jak opisałem swój mózg, sprawdzając każdą
z jego niezliczonych przepowiedni, gdy rozglądałem się po moim biurze, różnica jest prawdziwa i
dalekosiężna. Strategia sztucznej inteligencji jest nieprawdopodobna. Po pierwsze niemożliwe jest
określenie z góry każdego atrybutu, jaki może posiadać drzwiczki. Lista jest potencjalnie nieskończona.
Po drugie, potrzebowalibyśmy podobnych list dla każdego obiektu, który napotykamy w każdej
sekundzie naszego życia. Po trzecie, nic, co wiemy o mózgach i neuronach, nie sugeruje, że tak właśnie
działają. I na koniec, neurony są zbyt wolne, aby zaimplementować komputerowe bazy danych.
Przejście przez drzwi zajęłoby ci dwadzieścia minut zamiast dwóch sekund. Jest tylko jeden sposób, aby
zinterpretować twoją reakcję na zmienione drzwi: twój mózg wykonuje niskopoziomowe prognozy
sensoryczne o tym, co spodziewa się zobaczyć, usłyszeć i poczuć w danej chwili, i robi to równolegle.
Wszystkie regiony twojej kory nowej jednocześnie próbują przewidzieć, jakie będą następne
doświadczenia. Obszary wizualne tworzą prognozy dotyczące krawędzi, kształtów, obiektów, lokalizacji
i ruchów. Obszary słuchowe generują prognozy dotyczące tonów, kierunku źródła i wzorów dźwięku.
Obszary Somatosensoryczne przewidują dotyk, teksturę, kontur i temperaturę. "Przewidywanie"
oznacza, że neurony biorące udział w wykrywaniu twoich drzwi stają się aktywne przed faktycznym
odbiorem zmysłowym. Kiedy przychodzą dane czuciowe, są porównywane z tym, czego oczekiwano.
Kiedy zbliżasz się do drzwi, twoja kora tworzy mnóstwo prognoz opartych na przeszłych
doświadczeniach. Kiedy wyciągasz rękę, ona przewiduje, co poczujesz na palcach, kiedy poczujesz
drzwi i pod jakim kątem będą twoje stawy, kiedy faktycznie dotkniesz drzwi. Kiedy zaczynasz otwierać
drzwi, kora mózgowa przewiduje, jaki opór będą oferować drzwi i jak będzie brzmiał. Gdy wszystkie

twoje przewidywania zostaną spełnione, będziesz przechodzić przez drzwi bez świadomego poznania
tych przewidywań. Ale jeśli twoje oczekiwania dotyczące drzwi zostaną naruszone, błąd spowoduje, że
zauważysz. Poprawne przewidywania skutkują zrozumieniem. Drzwi są normalne. Nieprawidłowe
prognozy prowadzą do zamieszania i zachęcają do zwrócenia uwagi. Zatrzask drzwi nie jest tam, gdzie
powinien. Drzwi są zbyt lekkie. Drzwi są poza centrum. Tekstura pokrętła jest błędna. Prowadzimy
ciągłe przewidywania niskiego poziomu równolegle dla wszystkich naszych zmysłów. Ale to nie
wszystko. Twierdzę o znacznie silniejszej propozycji. Przewidywanie nie jest tylko jedną z rzeczy, które
robi twój mózg. Jest to podstawowa funkcja kory nowej i podstawa inteligencji. Kora jest narządem
przewidywania. Jeśli chcemy zrozumieć, czym jest inteligencja, jaka jest kreatywność, jak działa twój
mózg i jak budować inteligentne maszyny, musimy zrozumieć naturę tych przewidywań i sposób, w jaki
kora je wytwarza. Nawet zachowanie jest najlepiej rozumiane jako produkt uboczny przewidywania.
***
Nie wiem, kto był pierwszą osobą, która sugeruje, że przewidywanie jest kluczem do zrozumienia
inteligencji. W nauce i przemyśle nikt nie wymyśla niczego zupełnie nowego. Raczej ludzie widzą, jak
istniejące pomysły pasują do nowych ram. Składniki nowej idei zwykle krążą w środowisku naukowego
dyskursu przed jego odkryciem. To, co zwykle jest nowe, to pakowanie tych komponentów w spójną
całość. Podobnie, pomysł, że podstawową funkcją kory jest przewidywanie, nie jest całkowicie nowy.
Od jakiegoś czasu pływa w różnych formach. Ale nie przyjął jeszcze swojej słusznej pozycji w centrum
teorii mózgu i definicji inteligencji. Jak na ironię, niektórzy pionierzy sztucznej inteligencji mieli pojęcie
komputerów budujących model świata i używających go do przewidywania. Na przykład w 1956 r. D.
M. Mackay twierdził, że inteligentne maszyny powinny mieć "wewnętrzny mechanizm odpowiedzi"
zaprojektowany, aby "dopasować to, co jest odbierane". Nie użył słów "pamięć" i "przewidywanie", ale
myślał tak samo. Od połowy lat 90. terminy naukowe, takie jak wnioskowanie, modele generatywne i
przewidywania wkradły się w nomenklaturę naukową. Wszystkie odnoszą się do powiązanych
pomysłów. Przykładowo, w swojej książce z 2001 roku, ja vortex, Rodolfo Llinas, z New York University
School of Medicine, napisał: "Zdolność do przewidywania wyniku przyszłych wydarzeń - krytycznych
dla udanego ruchu - jest najprawdopodobniej ostateczne i najpowszechniejsze ze wszystkich funkcji
mózgu na świecie. " Naukowcy tacy jak David Mumford z Brown University, Rajesh Rao z University of
Washington, Stephen Grossberg na Uniwersytecie w Bostonie i wielu innych napisali i sformułowali
teorię na temat roli informacji zwrotnych i przewidywań na różne sposoby. Istnieje całe podłoże
matematyki poświęcone sieciom bayesowskim. Nazwany na cześć angielskiego ministra Thomasa
Bayesa, urodzonego w 1702 roku, który był pionierem w dziedzinie statystyki, sieci bayesowskie
wykorzystują teorię prawdopodobieństwa do przewidywania. To, czego brakowało, to umieszczanie
tych różnych elementów w spójnych ramach teoretycznych. To, jak twierdzę, nie zostało zrobione
wcześniej i jest to celem tej książki.
***
Zanim przejdziemy do szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób kora robi prognozy, rozważmy
kilka dodatkowych przykładów. Im więcej myślisz o tym pomyśle, tym bardziej zdasz sobie sprawę, że
prognozy są wszechobecne i stanowią podstawę tego, jak rozumiesz świat. Dziś rano zrobiłem
naleśniki. W pewnym momencie procesu sięgnąłem pod blat, aby otworzyć drzwi szafki. Intuicyjnie
wiedziałem, nie widząc, co czułbym - w tym przypadku klamkę od szafki - i kiedy ją wyczułem.
Przekręciłem pojemnik z mlekiem, oczekując, że się odwróci, a potem uwolni. Włączyłem patelnię,
oczekując, że pokrętło wepchnie się nieznacznie, a następnie obróci się z pewnym oporem. O sekundę
później spodziewałem się usłyszeć delikatny płomień gazu. Co minutę w kuchni wykonałem dziesiątki
lub setki ruchów, a każdy z nich zawierał wiele przewidywań. Wiem o tym, ponieważ gdyby
którekolwiek z tych wspólnych ruchów miało inny rezultat niż oczekiwany, zauważyłbym to. Za każdym

razem, gdy kładziesz nogę podczas marszu, twój mózg przepowiada, kiedy twoja stopa przestanie się
poruszać i ile "da" materiał, który na siebie nakładasz. Jeśli kiedykolwiek przegapiłeś krok na schodach,
wiesz, jak szybko zdajesz sobie sprawę, że coś jest nie tak. Obniżasz stopę i moment, w którym
"przechodzi przez" przewidywany stopień schodów, wiesz, że masz kłopoty. Noga niczego nie czuje,
ale twój mózg dokonał przewidywania, a prognozy nie zostały spełnione. Komputerowo sterowany
robot mógłby się opaść, nie zdając sobie sprawy z tego, że coś jest nie w porządku, a ty wiesz, jak tylko
twoja stopa będzie się utrzymywać nawet o kilka centymetrów od miejsca, w którym twój mózg
spodziewał się, że przestanie. Kiedy słuchasz znajomą melodię, usłyszysz następną nutę w głowie,
zanim się pojawi. Gdy słuchasz ulubionego albumu, usłyszysz początek każdego następnego utworu na
kilka sekund przed jego rozpoczęciem. Co się dzieje? Neurony w twoim mózgu, które będą strzelać,
kiedy usłyszysz, że następny dźwięk ostrzeżenia przed twoim rzeczywistym usłyszeniem go, a więc
"słyszysz" piosenkę w twojej głowie. Neurony odpalają w odpowiedzi na pamięć. Ta pamięć może być
zaskakująco długotrwała. Nie jest niczym niezwykłym słuchanie albumu z muzyką po raz pierwszy od
wielu lat i wciąż słyszy kolejną piosenkę automatycznie po zakończeniu poprzedniej piosenki. I tworzy
przyjemne uczucie łagodnej niepewności, kiedy słuchasz ulubionej płyty CD podczas losowego
tasowania; wiesz, że twoje przewidywania dotyczące następnej piosenki są błędne. Kiedy słuchasz, jak
ludzie mówią, często wiesz, co powiedzą, zanim skończą mówić - a przynajmniej myślisz, że wiesz!
Czasami nawet nie słuchamy tego, co mówi głośnik, a zamiast tego słyszymy, czego oczekujemy. (To
zdarzało mi się tak często, gdy byłem dzieckiem, że moja matka dwukrotnie zabrała mnie do lekarza,
aby sprawdzić mój słuch). Doświadczyłeś tego po części dlatego, że ludzie często używają wspólnych
zwrotów lub wyrażeń w większości swoich rozmów. Jeśli powiem: "Jak teraz brązowo ...", twój mózg
aktywuje neurony, które reprezentują słowo krowa, zanim to powiem (chociaż jeśli angielski nie jest
twoim ojczystym językiem, możesz nie mieć pojęcia o czym mówię). Oczywiście, nie wiemy cały czas,
co inni powiedzą. Prognozy nie zawsze są dokładne. Zamiast tego, nasze umysły pracują, wykonując
probabilistyczne przewidywania dotyczące tego, co ma się wydarzyć. Czasem wiemy dokładnie, co się
stanie, innym razem nasze oczekiwania są podzielone na kilka możliwości. Gdybyśmy jedli przy stoliku
w jadalni i powiedziałem: "proszę przekazać mi ...", twój mózg nie byłby zaskoczony, gdybym potem
powiedział "sól", "pieprz" lub "musztarda". W pewnym sensie twój mózg przewiduje wszystkie te
możliwe wyniki naraz. Jednakże, gdybym powiedział: "Proszę przekazać mi chodnik", wiesz, że coś jest
nie tak. Wracając do muzyki, widzimy tu również prognozy probabilistyczne. Jeśli słuchasz utworu,
którego nigdy wcześniej nie słyszałeś, nadal możesz mieć dość silne oczekiwania. W muzyce zachodniej
oczekuję regularnego beatu, oczekuję powtarzającego się rytmu, oczekuję, że frazy będą trwać tyle
samo razy, i spodziewam się, że utwory dobiegną końca na toniku. Być może nie wiesz, co oznaczają te
terminy, ale - zakładając, że słuchasz podobnej muzyki - twój mózg automatycznie przewiduje bity,
powtarzające się rytmy, ukończenie fraz i końce piosenek. Jeśli nowa piosenka narusza te zasady,
natychmiast wiesz, że coś jest nie tak. Pomyśl o tym przez chwilę. Słyszysz piosenkę, której nigdy
wcześniej nie słyszałeś, twój mózg doświadcza takiego wzoru, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył,
a mimo to robisz przewidywania i potrafisz stwierdzić, czy coś jest nie tak. Podstawą tych
nieświadomych przepowiedni jest zbiór wspomnień, które są przechowywane w twojej korze
mózgowej. Twój mózg nie może powiedzieć dokładnie, co będzie dalej, ale mimo to przewiduje, które
wzorce dźwięków mogą się wydarzyć, a które nie. Wszyscy mieliśmy wrażenie, że nagle zauważyliśmy,
że źródło stałego szumu w tle, takie jak odległy młotek lub dudniący Muzak, właśnie ustało - ale nie
zauważyliśmy dźwięku podczas jego trwania. Twoje obszary słuchowe przewidywały jego kontynuację,
chwila po chwili, i dopóki hałas się nie zmienił, nie zwróciłeś na to uwagi. Przestając, naruszył twoje
przewidywania i przyciągnął twoją uwagę. Oto przykład historyczny. Zaraz po tym, jak Nowy Jork
przestał jeździć z podniesionymi pociągami, ludzie wezwali policję w środku nocy, twierdząc, że coś ich
obudziło. Mieli tendencję do dzwonienia w czasie, gdy pociągi przejeżdżały obok ich mieszkań. Chcemy
powiedzieć, że widzenie jest wiarą. Widzimy jednak to, co spodziewamy się widzieć tak często, jak

widzimy to, co naprawdę widzimy. Jeden z najbardziej fascynujących przykładów tego ma związek z
tym, co naukowcy nazywają wypełnianiem. Być może zwrócono twoją uwagę, zanim będziesz miał
małą martwą plamkę w każdym oku, gdzie nerw wzrokowy opuszcza każdą siatkówkę przez dziurę
zwaną dysk optyczny. Nie masz fotoreceptorów w tym obszarze, więc jesteś na stałe ślepy w
odpowiednim miejscu w polu widzenia. Istnieją dwa powody, dla których zwykle tego nie zauważasz,
jeden przyziemny, drugi pouczający. Przyziemnym powodem jest to, że dwa martwe punkty nie
pokrywają się, więc jedno oko kompensuje drugie. Ale co ciekawe, nadal nie zauważysz martwego
punktu, gdy tylko jedno oko jest otwarte. Twój system wizualny "wypełnia" brakujące informacje.
Kiedy zamkniesz jedno oko i spojrzysz na bogato tkany turecki dywan lub faliste kontury słojów drewna
w wiśniowym blacie, nie zobaczysz dziury. Całe węzły na dywanie, całe ciemne sęki w ziarnie drewna
ciągle mrugają z widoku twojej siatkówki, gdy ślepy punkt zdarza się je zasłaniać, ale twoje
doświadczenie jest bez szwu pasmem faktur i kolorów. Kora wzrokowa czerpie ze wspomnień
podobnych wzorów i tworzy ciągły strumień prognoz, które wypełniają dla brakujących danych
wejściowych. Wypełnianie pojawia się we wszystkich częściach obrazu, a nie tylko w martwym punkcie.
Na przykład, pokażę wam zdjęcie brzegu z kłodami wyrzuconymi na skały. Granica między skałami a
kłodą jest jasna i oczywista. Jednakże, jeśli powiększymy obraz, zobaczysz, że skały i dziennik są
podobne pod względem tekstury i koloru, w którym się spotykają. W powiększeniu krawędź kłody nie
odróżnia się od skał. Jeśli spojrzymy na całą scenę, krawędź dziennika jest jasna, ale w rzeczywistości
wnioskowaliśmy o krawędzi od reszty obrazu. Gdy patrzymy na świat, widzimy czyste linie i granice
oddzielające obiekty, ale surowe dane docierające do naszych oczu są często hałaśliwe i
niejednoznaczne. Nasza kora wypełnia brakujące lub niechlujne sekcje o tym, co według nich powinno
tam być. Dostrzegamy jednoznaczny obraz. Przewidywanie w wizji jest również funkcją sposobu
poruszania oczami. W części 3 wspomniałem o sakkadach. Około trzy razy na sekundę twoje oczy
skupiają się na jednym punkcie, a potem nagle przeskakują do innego punktu. Zazwyczaj nie jesteś
świadomy tych ruchów i zazwyczaj nie kontrolujesz ich świadomie. I za każdym razem, gdy twoje oczy
skupiają się na nowym punkcie, wzór wchodzący do twojego mózgu z oczu zmienia się całkowicie od
ostatniej fiksacji. Tak więc, trzy razy na sekundę twój mózg widzi coś zupełnie innego. Sakkady nie są
całkowicie losowe. Kiedy patrzysz na twarz, twoje oczy zazwyczaj najpierw utrwalają się na jednym
oku, potem na drugim, przechodząc tam i z powrotem i od czasu do czasu mocując na nosie, ustach,
uszach i innych cechach. Dostrzegasz tylko "twarz", ale oczy widzą oko, oko, nos, usta, oko i tak dalej.
Zdaję sobie sprawę, że tak do ciebie nie pasuje. To, o czym wiecie, to ciągły widok świata, ale surowe
dane docierające do waszej głowy są tak gwałtowne, jak źle trzymane kamery. Teraz wyobraź sobie, że
spotkałeś kogoś z dodatkowym nosem, gdzie powinno być oko. Twoje oczy skupiają się najpierw na
jednym oku, a potem sakwie do drugiego oka, ale zamiast widzieć oko, widzisz nos. Na pewno wiesz,
że coś było nie tak. Aby tak się stało, twój mózg musi mieć oczekiwanie lub przewidywanie tego, co
zobaczy. Kiedy przepowiadasz oko, ale widzisz nos, przepowiadanie jest naruszane. Tak więc kilka razy
na sekundę, współbieżnie z każdą sakkadą, twój mózg prognozuje, co będzie dalej. Kiedy ta prognoza
jest błędna, twoja uwaga natychmiast zostaje pobudzona. Z tego powodu mamy trudności z patrzenie
na ludzi z deformacjami. Gdybyś zobaczył osobę z dwoma nosami, czy nie miałbyś kłopotów z
niezauważaniem? Oczywiście, jeśli mieszkasz z tą osobą, to po pewnym czasie przyzwyczaisz się do
dwóch nosa i nie zauważysz tego już jako niezwykłego. Pomyśl o sobie teraz. Jakie prognozy robisz?
Kiedy przewracasz strony tej książki, masz oczekiwania, że strony wyginają się pewnie i poruszają się w
przewidywalny sposób, który różni się od sposobu poruszania się okładki. Jeśli siedzisz, przewidujesz,
że utrzymają się uczucia nacisku na twoje ciało; ale jeśli siedzenie zamoczyło się, zaczęło dryfować w
tył lub ulegało jakiejkolwiek innej nieoczekiwanej zmianie, przestałbyś zwracać uwagę na książkę i
próbował dowiedzieć się, co się dzieje. Jeśli spędzisz trochę czasu obserwując siebie, możesz zacząć
rozumieć, że twoje postrzeganie świata, twoje zrozumienie świata, jest ściśle związane z
przewidywaniem. Twój mózg stworzył model świata i stale sprawdza ten model wbrew rzeczywistości.

Wiesz, gdzie jesteś i co robisz przez ważność tego modelu. Przewidywanie nie ogranicza się do wzorców
informacji sensorycznych niskiego poziomu, takich jak widzenie i słyszenie. Do tej pory ograniczyłem
dyskusję do takich przykładów, ponieważ są one najłatwiejszym sposobem wprowadzenia tych ram dla
zrozumienia inteligencji. Jednak zgodnie z zasadą Mountcastle, to, co jest prawdą w obszarach
sensorycznych niskiego poziomu, musi być prawdziwe dla wszystkich obszarów kory mózgowej. Ludzki
mózg jest bardziej inteligentny niż innych zwierząt, ponieważ może przewidywać bardziej abstrakcyjne
rodzaje wzorów i dłuższe sekwencje schematów czasowych. Aby przewidzieć, co powie moja żona, gdy
mnie zobaczy, muszę wiedzieć, co powiedziała w przeszłości, że dziś jest piątek, że kosz na śmieci musi
być postawiony na chodniku w piątkowe wieczory, że tego nie zrobiłem w zeszłym tygodniu i że jej
twarz ma określony wygląd. Kiedy otwiera usta, mam dość mocną prognozę tego, co powie. W tym
przypadku nie wiem, jakie będą dokładnie te słowa, ale wiem, że będzie mi przypominać, żebym wyjął
recykling. Ważną kwestią jest to, że wyższa inteligencja nie jest innym procesem niż inteligencja
percepcyjna. Opiera się zasadniczo na tym samym algorytmie pamięci i algorytmu predykcyjnego.
Zauważ, że nasze testy inteligencji są w istocie testami przewidywania. Od przedszkola do college'u,
I.Q. testy opierają się na dokonywaniu prognoz. Biorąc pod uwagę ciąg liczb, jaki powinien być
następny numer? Biorąc pod uwagę trzy różne widoki złożonego obiektu, który z poniższych jest
również widokiem obiektu? Słowo A odnosi się do słowa B jako słowo C do jakiego słowa? Nauka sama
w sobie jest ćwiczeniem w przewidywaniu. Poszerzamy naszą wiedzę o świecie poprzez proces
hipotezy i testowania. Ta książka jest w istocie przepowiednią na temat tego, czym jest inteligencja i
jak działają mózgi. Nawet projektowanie produktu jest zasadniczo procesem prognostycznym.
Niezależnie od tego, czy projektuje się ubrania czy telefony komórkowe, projektanci i inżynierowie
starają się przewidzieć, co konkurenci zrobią, czego konsumenci będą chcieli, ile kosztować będzie
nowy projekt i jakie trendy będą potrzebne. Inteligencję mierzy się zdolnością do zapamiętywania i
przewidywania wzorców w świecie, w tym języka, matematyki, fizycznych właściwości obiektów i
sytuacji społecznych. Twój mózg odbiera wzorce ze świata zewnętrznego, zapisuje je jako wspomnienia
i tworzy przewidywania, łącząc to, co widział wcześniej i co się teraz dzieje. W tym momencie możesz
pomyśleć: "Zgadzam się, że mój mózg robi prognozy, a ja mogę być inteligentny, po prostu leżąc w
ciemności." Jak podkreślasz, nie potrzebuję działać, aby zrozumieć lub być inteligentnym. Takie
sytuacje, jak ten wyjątek? Czy naprawdę twierdzisz, że inteligentne rozumienie i zachowanie są
całkowicie oddzielne? W końcu nie jest to zachowanie, nie przewidywanie, co czyni nas inteligentnymi?
Ostatecznie zachowanie jest ostatecznym wyznacznikiem przetrwania. " Jest to uczciwe pytanie i,
oczywiście, zachowanie jest najważniejsze dla przetrwania zwierzęcia. Prognozy i zachowania nie są
całkowicie oddzielne, ale ich związek jest subtelny. Po pierwsze, kora nowa pojawiła się na scenie
ewolucyjnej, gdy zwierzęta już wyewoluowały wyrafinowane zachowania. W związku z tym wartość
przeżycia kory należy najpierw rozumieć pod kątem stopniowych ulepszeń, jakie może przynieść
zwierzęcym istniejącym zachowaniom. Zachowanie było najważniejsze, potem inteligencja. Po drugie,
większość tego, co odczuwamy, jest silnie uzależniona od tego, co robimy i jak poruszamy się w świecie.
Dlatego prognozy i zachowanie są ze sobą ściśle powiązane. Spójrzmy na te problemy. Ssaki
wyewoluowały dużą kora neocortex, ponieważ dały im pewną przewagę w przetrwaniu, a taka
przewaga musi być ostatecznie zakorzeniona w zachowaniu. Ale na początku kora służyła bardziej
efektywnemu wykorzystaniu istniejących zachowań, a nie tworzeniu zupełnie nowych zachowań. Aby
wyjaśnić tę sprawę, musimy przyjrzeć się ewolucji naszych mózgów. Proste układy nerwowe pojawiły
się niedługo po tym, jak wielokomórkowe stworzenia zaczęły kręcić się po całej Ziemi, setki milionów
lat temu, ale historia prawdziwej inteligencji zaczyna się ostatnio od naszych gadzich przodków. Gady
osiągnęły sukces w podboju ziemi. Rozprzestrzeniają się na wszystkich kontynentach i różnicują się w
liczne gatunki. Mieli wyczulone zmysły i dobrze rozwinięte mózgi, które obdarzyły ich złożonym
zachowaniem. Ich bezpośredni potomkowie, dzisiejsze ocalałe gady, nadal je mają. Aligator, na
przykład, ma wyrafinowane zmysły, takie jak ty i ja. Ma dobrze rozwinięte oczy, uszy, nos, usta i skórę.

Prowadzi złożone zachowania, w tym zdolność pływania, biegania, chowania się, polowania, zasadzki,
słońca, gniazdowania i wiązania. Jaka jest różnica między mózgiem ludzkim a mózgiem gada? Dużo i
trochę. Mówię trochę, ponieważ w przybliżeniu wszystko w mózgu gada istnieje w ludzkim mózgu.
Dużo mówię, ponieważ ludzki mózg ma coś naprawdę ważnego, czego nie ma gad: duża kora. Czasami
słyszysz, że ludzie odnoszą się do "starego" mózgu lub "prymitywnego" mózgu. Każdy człowiek ma te
starożytne struktury w mózgu, podobnie jak gady. Regulują ciśnienie krwi, głód, płeć, emocje i wiele
aspektów ruchu. Kiedy stoisz, balansujesz i chodzisz, na przykład polegasz na starym mózgu. Jeśli
usłyszysz przerażający dźwięk, panikę i zaczniesz biec, to głównie twój stary mózg. Nie potrzebujesz
więcej niż mózg gada, aby robić wiele interesujących i użytecznych rzeczy. Co więc robi nowa kora, jeśli
nie jest ona ściśle wymagana do widzenia, słyszenia i poruszania się? Ssaki są bardziej inteligentne niż
gady z powodu swojej kory nowej. (Samo słowo pochodzi od łacińskich słów "nowa kora" lub "nowa
skórka", ponieważ kora dosłownie pokrywa stary mózg.) Kora nowa pojawiła się po raz pierwszy
dziesiątki milionów lat temu i tylko ssaki ją mają. To, co czyni ludzi mądrzejszymi od innych ssaków, to
przede wszystkim duży obszar naszej kory nowej, która rozszerzyła się dramatycznie zaledwie kilka
milionów lat temu. Pamiętaj, że kora zbudowana jest przy użyciu wspólnego powtarzalnego elementu.
Ludzki arkusz kory mózgowej ma taką samą grubość i ma prawie taką samą budowę jak kora u naszych
krewnych ssaków. Kiedy ewolucja czyni coś wielkiego bardzo szybko, podobnie jak w przypadku
ludzkiej kory mózgowej, robi to, kopiując istniejącą strukturę. Doszliśmy do siebie, dodając znacznie
więcej elementów wspólnego algorytmu korowego. Istnieje powszechne błędne przekonanie, że ludzki
mózg jest szczytem miliardów lat ewolucji. Może to być prawdą, jeśli myślimy o całym układzie
nerwowym. Jednak sama ludzka kora nowa jest stosunkowo nową strukturą i nie była wystarczająco
długa, by przejść długookresową ewolucyjną subtelność. Tutaj znajduje się rdzeń mojego argumentu
na temat tego, jak rozumieć kory nowej i dlaczego pamięć i przewidywanie są kluczem do
odblokowania tajemnicy inteligencji. Zaczynamy od mózgu gadów bez kory. Ewolucja odkrywa, że jeśli
wpasuje się w system pamięci (kora nowa) na ścieżkę sensoryczną prymitywnego mózgu, zwierzę
zyskuje zdolność przewidywania przyszłości. Wyobraźcie sobie, że stary gadzi mózg wciąż robi swoje,
ale teraz zmysłowe wzorce są jednocześnie podawane do kory nowej. Nowa kora przechowuje te
informacje zmysłowe w swojej pamięci. W przyszłości, gdy zwierzę napotka taką samą lub podobną
sytuację, pamięć rozpoznaje dane wejściowe jako podobne i przypomina to, co wydarzyło się w
przeszłości. Pamięć przywoływana jest porównywana z sensorycznym strumieniem wejściowym. Oba
"wypełnia" bieżące dane wejściowe i przewiduje, co będzie widoczne dalej. Porównując rzeczywiste
wejście czuciowe z przywołaną pamięcią, zwierzę nie tylko rozumie, gdzie jest, ale może zobaczyć w
przyszłości Teraz wyobraź sobie, że kora nie tylko pamięta to, co zobaczył zwierzę, ale także pamięta
zachowania, które stary mózg wykonywał, kiedy znajdował się w podobnej sytuacji. Nie musimy nawet
zakładać, że kora zna różnicę między odczuciami a zachowaniem; do kory są one po prostu wzorcami.
Kiedy nasze zwierzę znajduje się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie tylko patrzy w przyszłość, ale
przypomina, które zachowania doprowadziły do tej przyszłej wizji. Tak więc pamięć i przewidywania
pozwalają zwierzęciu na bardziej inteligentne korzystanie z jego istniejących (starych mózgów)
zachowań. Na przykład wyobraź sobie, że jesteś szczurem uczącym się nawigować po labiryncie po raz
pierwszy. Wzbudzona przez niepewność lub głód, wykorzystasz umiejętności związane z twoim starym
mózgiem, aby odkrywać nowe środowisko - słuchanie, patrzenie, węszenie i pełzanie blisko ścian.
Wszystkie te informacje zmysłowe są używane przez twój stary mózg, ale są również przekazywane do
twojej kory nowej, gdzie są przechowywane. W pewnym momencie w przyszłości znajdziesz się w tym
samym labiryncie. Twoja kora nowa rozpozna obecne wejście jako takie, które widziała wcześniej i
przywoła zapisane wzorce reprezentujące to, co wydarzyło się w przeszłości. Zasadniczo pozwala to
zobaczyć krótką drogę w przyszłość. Gdybyś był gadającym szczurem, możesz powiedzieć: "Och,
rozpoznaję ten labirynt i pamiętam ten zakątek". Gdy twoja kora nowa przypomina sobie, co wydarzyło
się w przeszłości, będziesz wyobrażał sobie znalezienie sera, który widziałeś ostatni raz w labiryncie, i

jak do niego doszło. "Jeśli tu skręcę, wiem, co będzie dalej, na końcu tego korytarza jest kawałek sera,
który widzę w mojej wyobraźni". Kiedy maszerujesz przez labirynt, polegasz na starszych,
prymitywnych strukturach, aby wykonywać ruchy, takie jak podnoszenie stóp i zamiatanie wąsów.
Dzięki swojej (stosunkowo) dużej kory nowej, możesz zapamiętać miejsca, w których byłeś, rozpoznać
je ponownie w przyszłości i przewidzieć, co będzie dalej. Jaszczurka bez kory nowej ma znacznie gorszą
zdolność zapamiętywania przeszłości i może za każdym razem przeszukiwać labirynt za każdym razem.
Ty (szczur) rozumiesz świat i najbliższą przyszłość z powodu swojej pamięci korowej. Widzisz żywe
obrazy nagród i niebezpieczeństw, które leżą przed każdą decyzją, dzięki czemu możesz skuteczniej
poruszać się po swoim świecie. Możesz dosłownie zobaczyć przyszłość. Ale zauważ, że nie wykonujesz
szczególnie złożonych lub zasadniczo nowych zachowań. Nie budujesz sobie lotni i lecisz do sera na
końcu korytarza. Twoja kora nowa tworzy prognozy dotyczące wzorców sensorycznych, które
pozwalają ci patrzeć w przyszłość, ale twoja paleta dostępnych zachowań jest prawie niezmieniona.
Twoja zdolność poruszania się, wspinania się i odkrywania jest wciąż bardzo podobna do jaszczurki. W
miarę, jak kora stawała się większa niż czas ewolucyjny, była w stanie pamiętać coraz więcej o świecie.
Może tworzyć więcej wspomnień i tworzyć więcej prognoz. Zwiększyła się także złożoność tych
wspomnień i przewidywań. Ale stało się coś niezwykłego, co doprowadziło do wyjątkowych ludzkich
zdolności do inteligentnego zachowania. Ludzkie zachowanie wykracza poza stary podstawowy
repertuar poruszania się z umiejętnościami szczurów. Przeszliśmy na nową ścieżkę rozwoju kory nowej
generacji. Tylko ludzie tworzą język pisany i mówiony. Tylko ludzie gotują swoje jedzenie, szyją ubrania,
latają samolotami i budują drapacze chmur. Nasze zdolności motoryczne i planistyczne znacznie
przekraczają możliwości naszych najbliższych krewnych zwierzęcych. W jaki sposób kora, która została
zaprojektowana w celu dokonywania prognoz sensorycznych, generuje niezwykle wyrafinowane
zachowanie unikalne dla ludzi? I w jaki sposób to doskonałe zachowanie może tak nagle ewoluować?
Istnieją dwie odpowiedzi na to pytanie. Jedną z nich jest to, że algorytm neokorporacyjny jest tak
potężny i elastyczny, że przy odrobinie rewiru, unikalny dla ludzi, może tworzyć nowe, wyrafinowane
zachowania. Inną odpowiedzią jest to, że zachowanie i przewidywanie są dwiema stronami tej samej
rzeczy. Chociaż kora może wyobrazić sobie przyszłość, może dokonać dokładnych prognoz
sensorycznych tylko wtedy, gdy wie, jakie zachowania są wykonywane. W prostym przykładzie szczura
szukającego sera szczur pamięta labirynt i używa tej pamięci do przewidywania, że zobaczy ser za
rogiem. Ale szczur mógł skręcić w lewo lub skręcić w prawo; tylko dzięki jednoczesnemu pamiętaniu
sera i prawidłowemu zachowaniu "skręć w prawo na rozwidleniu", szczur może sprawić, że
przepowiednia sera się spełni. Chociaż jest to trywialny przykład, dochodzi do sedna tego, w jaki sposób
zmysłowe przewidywania i zachowania są ze sobą ściśle powiązane. Wszystkie zachowania zmieniają
to, co widzimy, słyszymy i czujemy. Większość tego, co odczuwamy w każdej chwili, jest wysoce zależna
od naszych własnych działań. Przesuń rękę przed twarz. Aby przewidzieć, widząc twoje ramię, twoja
kora musi wiedzieć, że nakazała ramieniu poruszać się. Gdyby kora zobaczyła twoje ramię poruszające
się bez odpowiadającego mu polecenia silnika, byłbyś zaskoczony. Najprostszym sposobem
zinterpretowania tego byłoby założenie, że twój mózg najpierw porusza ramieniem, a następnie
przepowiada, co zobaczy. Uważam, że to jest złe. Zamiast tego wierzę, że kora przewiduje obejrzenie
ramienia, a to przewidywanie powoduje, że polecenia silnika sprawiają, że przepowiednia staje się
prawdą. Najpierw myślisz, co powoduje, że działasz, aby twoje myśli się spełniły.
Teraz chcemy spojrzeć na zmiany, które doprowadziły do tego, że ludzie mają znacznie rozszerzony
repertuar zachowań. Czy istnieją fizyczne różnice między korą małpy a korą człowieka, które mogą
wyjaśnić, dlaczego tylko ludzie mają język i inne złożone zachowania? Ludzki mózg jest około trzy razy
większy niż szympansa. Ale jest w tym coś więcej niż "większy jest lepszy". Kluczem do zrozumienia
skoku w ludzkich zachowaniach jest wiązanie między regionami kory mózgowej i częściami starego
mózgu. Mówiąc najprościej, nasze mózgi są połączone inaczej. Przyjrzyjmy się bliżej. Wszyscy znają

lewą i prawą półkulę mózgu. Ale jest jeszcze inny podział, który jest mniej znany i właśnie tam musimy
szukać różnic między ludźmi. Wszystkie mózgi, zwłaszcza duże, dzielą kortę na przednią połowę i tylną
połowę. Naukowcy używają słów "przedni" dla przodu i "tył" dla pleców. Oddzielenie przodu i tyłu jest
dużą szczeliną zwaną centralnym bruzdą. Tylna część kory zawiera sekcje, do których docierają oczy,
uszy i wejścia dotykowe. To tam w znacznym stopniu występuje zmysłowe postrzeganie. Przednia część
zawiera obszary kory, które są zaangażowane w planowanie i myślenie na wysokim szczeblu. Zawiera
także kora ruchową, część mózgu odpowiedzialną za poruszanie mięśniami i tym samym tworzenie
zachowań. Ponieważ kora naczelna z czasem powiększała się, przednia połowa stawała się
nieproporcjonalnie większa, szczególnie u ludzi. W porównaniu z innymi naczelnymi i wczesnymi
hominidami, mamy ogromne czoła zaprojektowane, aby pomieścić naszą bardzo dużą kora przednia.
Jednak samo to powiększenie nie wystarcza, aby wyjaśnić poprawę naszej zdolności motorycznej w
porównaniu z innymi istotami. Nasza zdolność do wykonywania wyjątkowo złożonych ruchów wynika
z faktu, że nasza kora motoryczna ma znacznie więcej połączeń z mięśniami w naszym ciele. U innych
ssaków przednia kora odgrywa mniej bezpośrednią rolę w zachowaniu motorycznym. Większość
zwierząt polega w dużej mierze na starszych częściach mózgu w celu generowania ich zachowania. W
przeciwieństwie do tego, ludzka kora przywróciła większość kontroli motorycznej z reszty mózgu. Jeśli
uszkodzisz korę ruchową szczura, szczur może nie mieć widocznych deficytów. Jeśli uszkodzisz kora
ruchową człowieka, zostaje on sparaliżowany. Ludzie często pytają mnie o delfiny. Czy oni nie mają
wielkich mózgów? Odpowiedź brzmi tak; delfin ma dużą kora nową. Kora delfina ma prostszą strukturę
(trzy warstwy w porównaniu do naszej szóstki) niż ludzka kora nowa, ale w jakikolwiek inny sposób jest
duża. Prawdopodobnie delfin może pamiętać i zrozumieć wiele rzeczy. Może rozpoznawać inne
pojedyncze delfiny. Zapewne ma doskonałą pamięć o własnym życiu, w sensie autobiograficznym.
Prawdopodobnie zna każdy zakątek oceanu, w jakim kiedykolwiek był. Ale chociaż wykazują pewne
wyrafinowane zachowania, delfiny nie zbliżają się do naszych. Możemy więc domyślać się, że ich kora
ma mniej dominujący wpływ na ich zachowanie. Chodzi o to, że kora ewoluowała przede wszystkim po
to, aby zapewnić pamięć o świecie. Zwierzę z dużą korą mogło postrzegać świat tak, jak ty i ja. Ale
ludzie są wyjątkowi w dominującej, zaawansowanej roli, jaką kora odgrywa w naszym zachowaniu. To
dlatego mamy złożony język i skomplikowane narzędzia, podczas gdy inne zwierzęta tego nie robią. To
dlatego możemy pisać powieści, surfować po Internecie, wysyłać sondy na Marsa i budować statki
wycieczkowe. Teraz możemy zobaczyć cały obraz. Natura najpierw stworzyła zwierzęta, takie jak gady
o wyrafinowanych zmysłach i wyrafinowane, ale stosunkowo sztywne zachowania. Następnie odkrył,
że poprzez dodanie systemu pamięci i wprowadzenie do niego strumienia czuciowego zwierzę mogło
zapamiętać poprzednie doświadczenia. Kiedy zwierzę znajdzie się w tej samej lub podobnej sytuacji,
pamięć zostanie przypomniana, prowadząc do przewidywania, co może się wydarzyć w następnej
kolejności. W ten sposób inteligencja i zrozumienie zaczęły się jako system pamięci, który podsycał
przewidywania w strumieniu zmysłowym. Te prognozy są istotą zrozumienia. Poznanie czegoś oznacza,
że możesz przewidzieć. Kora wyewoluowała w dwóch kierunkach. Najpierw był większy i bardziej
wyrafinowany w typach pamięci, które mógł przechowywać; był w stanie zapamiętać więcej rzeczy i
przewidywać na podstawie bardziej złożonych relacji. Po drugie, zaczął wchodzić w interakcje z
układem motorycznym starego mózgu. Aby przewidzieć, co usłyszysz, zobaczysz i poczujesz, musisz
wiedzieć, jakie działania zostały podjęte. U ludzi kora przejęła większość naszego zachowania
motorycznego. Zamiast tylko przewidywania oparte na zachowaniu starego mózgu, ludzka nowa kora
kieruje zachowaniem, aby zaspokoić swoje przewidywania. Ludzka kora jest szczególnie duża i dlatego
ma ogromną pojemność pamięci. Stale przepowiada, co zobaczysz, usłyszysz i poczujesz, głównie w
sposób, w jaki jesteś nieświadomy. Te przewidywania są naszymi myślami i, w połączeniu z wrażeniem
zmysłowym, są naszymi spostrzeżeniami. Ten widok mózgu nazywam strukturą przewidywania
pamięci inteligencji. Jeśli chiński pokój Searle'a zawierał podobny system pamięci, który mógłby
przewidzieć, jakie chińskie znaki pojawią się później i co stanie się dalej w historii, moglibyśmy

powiedzieć z pewnością, że pokój rozumiał chiński i rozumiał tę historię. Teraz możemy zobaczyć, gdzie
Alan Turing poszło nie tak. Przewidywanie, a nie zachowanie, jest dowodem inteligencji. Jesteśmy teraz
gotowi zagłębić się w szczegóły tej nowej koncepcji ram mózgowych przewidujących pamięć. Aby
przewidzieć przyszłe wydarzenia, twoja kora nowa musi przechowywać sekwencje wzorów. Aby
przywołać odpowiednie wspomnienia, musi pobrać wzorce według ich podobieństwa do przeszłych
wzorców (skojarzenie auto-asocjacyjne). I wreszcie, wspomnienia muszą być przechowywane w
niezmiennej formie, aby wiedza o przeszłych wydarzeniach mogła być zastosowana do nowych
sytuacji, które są podobne, ale nie identyczne z przeszłością. Sposób, w jaki kora fizyczna realizuje te
zadania, oraz pełniejsza eksploracja jego hierarchii, jest tematem następnej części.
6
Jak działa kora
Próba odkrycia, jak działa mózg, jest jak rozwiązywanie gigantycznej układanki. Możesz podejść do tego
na jeden z dwóch sposobów. Korzystając z podejścia "odgórnego", zaczynasz od obrazu tego, jak
powinna wyglądać rozwiązana łamigłówka, i decyduj, które elementy należy zignorować i które
fragmenty szukać. Inne podejście to "oddolne", w którym skupiasz się na poszczególnych elementach.
Studiujesz je dla niezwykłych funkcji i szukasz bliskich zapałek z innymi puzzlami. Jeśli nie masz obrazu
rozwiązania puzzli, metoda od podstaw jest czasem jedynym sposobem postępowania. Układanka
"zrozumieć mózg" jest szczególnie zniechęcająca. Nie mając dobrych ram dla zrozumienia informacji,
naukowcy musieli trzymać się podejścia oddolnego. Ale zadanie jest herkulesowe, jeśli nie niemożliwe,
z zagadką złożoną jak mózg. Aby poczuć trudność, wyobraź sobie układankę z kilkoma tysiącami
kawałków. Wiele utworów można interpretować na wiele sposobów, tak jakby każdy z nich miał obraz
po obu stronach, ale tylko jeden z nich jest właściwy. Wszystkie elementy są słabo ukształtowane, więc
nie można mieć pewności, czy dwa elementy pasują do siebie, czy nie. Wiele z nich nie zostanie
wykorzystanych w ostatecznym rozwiązaniu, ale nie wiadomo, które z nich lub ile. Co miesiąc pojawiają
się nowe przesyłki. Niektóre z tych nowych elementów zastępują starsze, tak jakby twórca puzzli
mówił: "Wiem, że pracowałaś z tymi starymi puzzlami przez kilka lat, ale okazało się, że są w błędzie.
do przyszłego wypowiedzenia. " Niestety, nie masz pojęcia, jaki będzie efekt końcowy; gorzej, możesz
mieć jakieś pomysły, ale są w błędzie. Ta analogia puzzli jest całkiem dobrym opisem trudności, jakie
napotykamy tworząc nową teorię kory i inteligencji. Kawałki układanki są biologicznymi i
behawioralnymi danymi, które naukowcy zgromadzili przez ponad sto lat. Każdego miesiąca są
publikowane nowe artykuły, tworząc dodatkowe puzzle. Czasami dane od jednego naukowca przeczą
danym od drugiego. Ponieważ dane można interpretować na różne sposoby, nie ma różnicy w stosunku
do praktycznie wszystkiego. Bez ram odgórnych nie ma zgody co do tego, czego szukać, co jest
najważniejsze, ani jak interpretować góry informacji, które zostały zgromadzone. Nasze rozumienie
mózgu utknęło w podejściu oddolnym. Potrzebujemy struktury odgórnej. Model predykcji pamięci
może pełnić tę rolę. Może nam pokazać, jak zacząć układać kawałki układanki. Aby przewidzieć, twoja
kora potrzebuje sposobu na zapamiętywanie i przechowywanie wiedzy o sekwencjach zdarzeń. Aby
przewidzieć nowe zdarzenia, kora musi tworzyć niezmienne reprezentacje. Twój mózg musi stworzyć i
przechowywać model świata w niezmienionym stanie, niezależnie od tego, jak go widzisz w
zmieniających się okolicznościach. Wiedza o tym, co musi zrobić kora, pomaga nam zrozumieć jej
architekturę, zwłaszcza jej hierarchiczny projekt i sześciowarstwową formę. Podczas eksploracji tego
nowego środowiska, zaprezentowanego tutaj po raz pierwszy, przejdę do poziomu szczegółowości,
który może być trudny dla niektórych czytelników. Wiele z pojęć, które masz zamiar spotkać, jest
nieznanych, nawet ekspertom w dziedzinie neuronauki. Ale przy odrobinie wysiłku wierzę, że każdy
może nauczyć się podstaw tej nowej struktury. Rozdziały 7 i 8 tej książki są znacznie mniej techniczne
i badają szersze implikacje tej teorii. Nasza podróż do rozwiązywania zagadek może teraz zwrócić się

do poszukiwania biologicznych szczegółów, które wspierają hipotezę przewidywania pamięci; to tak,
jakby móc odłożyć na bok znaczną część puzzli, wiedząc, że stosunkowo niewiele pozostałych
elementów ujawni ostateczne rozwiązanie. Kiedy już wiemy, czego szukać, zadanie staje się łatwe do
opanowania. Jednocześnie pragnę podkreślić, że te nowe ramy są niepełne. Jest wiele rzeczy, których
jeszcze nie rozumiem. Ale jest wiele rzeczy, które robię, w oparciu o dedukcyjne rozumowanie,
eksperymenty przeprowadzane w wielu różnych laboratoriach i znaną anatomię. W ciągu ostatnich
pięciu do dziesięciu lat badacze z wielu pod-specjalności neuronauki badali pomysły podobne do
moich, chociaż posługują się odmienną terminologią i, o ile wiem, starali się umieścić te pomysły w
nadrzędnych ramach. Mówią o przetwarzaniu odgórnym i oddolnym, o tym, w jaki sposób wzorce
rozprzestrzeniają się poprzez obszary czuciowe mózgu i jak niezmienne reprezentacje mogą być ważne.
Na przykład Gabriel Kreiman i Christof Koch, neurolodzy z Caltech, z neurochirurgiem Itzhakiem
Friedem z UCLA, znaleźli komórki, które strzelają, gdy dana osoba widzi zdjęcie Billa Clintona. Jednym
z moich celów jest wyjaśnienie, w jaki sposób powstają komórki Billa Clintona. Oczywiście wszystkie
teorie muszą przewidywać, które można przetestować w laboratorium. Zasugerowałem kilka z tych
prognoz w dodatku. Teraz, kiedy wiemy, czego szukać, ten bardzo złożony system nie będzie już tak
skomplikowany. W następnych sekcjach spróbujemy głębiej i głębiej przyjrzeć się, jak działa model
przewidywania pamięci kory mózgowej. Zaczniemy od wielkoskalowej struktury i funkcji kory nowej na
dużą skalę i pracujemy nad zrozumieniem mniejszych fragmentów i ich dopasowania do całości obrazu.
Niezmienne reprezentacje
Wcześniej namalowałem obraz kory jako arkusz komórek wielkości serwetki obiadowej, gruby jak sześć
wizytówek, gdzie połączenia między różnymi regionami nadają całości strukturę hierarchiczną. Teraz
chcę narysować kolejny obraz kory, który podkreśla jej hierarchiczną łączność. Wyobraźmy sobie, że
pocięliśmy serwetkę na oddzielne obszary funkcjonalne - sekcje kory, które specjalizują się w
określonych zadaniach - i układamy te obszary jeden na drugim jak naleśniki. Jeśli przejrzysz ten stos i
zobaczysz go z boku, zobaczysz rysunek 1. Kora tak naprawdę nie wygląda tak, ale obraz pomoże Ci
zwizualizować przepływ informacji. Pokazałem cztery obszary kory mózgowej, w których wkład
czuciowy wchodzi na dno, najniższy obszar i płynie w górę z regionu do regionu. Informacja Informacja
przepływa w obie strony. Figura przedstawia pierwsze cztery obszary wizualne zaangażowane w
ekogeny obiektów - w jaki sposób przyjdziesz zobaczyć i rozpoznać kota, katedrę, twoją matkę, Wielki
Mur Chiński, jak go nazwiesz. Biolodzy nazywają je V1, V2, V4 i IT.

Wizualne dane wejściowe reprezentowane przez strzałkę w górę na dole figury 1 pochodzą z siatkówek
w twoich oczach i są przekazywane do V1. Te dane wejściowe można traktować jako ciągle zmieniające
się wzorce przeprowadzone na około miliona aksonów, zebrane razem w celu utworzenia nerwu
wzrokowego. Rozmawialiśmy wcześniej o wzorcach przestrzennych i czasowych, ale warto odświeżyć
sobie pamięć, ponieważ będziemy o nich często tu mówić. Przypomnij sobie, że twoja kora jest dużą
warstwą tkanki, która zawiera obszary funkcjonalne, które specjalizują się w określonych zadaniach.

Regiony te są połączone ze sobą dużymi wiązkami aksonów lub włókien, które przenoszą informacje z
jednego regionu do drugiego, wszystkie naraz. W dowolnym momencie niektóre zestawy włókien będą
emitować impulsy elektryczne, ponownie zwane potencjałami czynnościowymi lub impulsami, podczas
gdy inne pozostaną ciche. Zbiorowa aktywność na wiązce włókien jest tym, co rozumie się przez wzór.
Wzorzec przybywający do V1 może być przestrzenny, jak wtedy, gdy twoje oczy padają na chwilę na
obiekt i czasowo, jak wtedy, gdy twoje oczy poruszają się po obiekcie. Jak wspomniano wcześniej, około
trzech razy na sekundę twoje oczy wykonują szybki ruch, zwany sakkadą i zatrzymaniem, zwane
fiksacją. Jeśli naukowiec miałby dopasować cię do urządzenia śledzącego ruchy gałek ocznych,
zdziwiłbyś się, gdy odkryłbyś, jak niewyraźne są twoje sakkady, biorąc pod uwagę, że widzisz wizję jako
ciągłą i stabilną. Rysunek 2a pokazuje, jak oczy jednej osoby poruszały się, patrząc na twarz. Zwróć
uwagę, że fiksacje nie są przypadkowe. Teraz wyobraź sobie, że możesz zobaczyć wzór aktywności
przybywający na V1 z oczu tej osoby. Zmienia się całkowicie przy każdej sakradzie. Kilka razy na
sekundę kora wzrokowa widzi zupełnie nowy wzór. Możesz pomyśleć: "OK, ale to wciąż ta sama twarz,
po prostu przesunięta". Jest w tym trochę prawdy, ale nie tak bardzo, jak myślisz. Receptory światła w
siatkówce są rozmieszczone nierównomiernie. Gęsto koncentrują się w dołku w centrum i stopniowo
znikają na obrzeżach. Natomiast komórki w korze są równomiernie rozmieszczone. Rezultatem jest to,
że obraz siatkówki przeniesiony na główny obszar widzenia, V1, jest wysoce zniekształcony. Kiedy
twoje oczy skupiają się na nosie twarzy, a na oku tej samej twarzy, wzrokowy obraz jest zupełnie inny,
jakby oglądany przez zniekształcający się obiektyw typu rybie oko, który gwałtownie szarpie w tę iz
powrotem. Jednak gdy widzisz twarz, nie wydaje się ona zniekształcona i wydaje się, że nie skacze.
Przez większość czasu nie zdajesz sobie sprawy, że wzorzec siatkówki w ogóle się zmienił, nie mówiąc
już o tym tak dramatycznie. Właśnie widzisz "twarz".

Jest to powtórzenie tajemnicy niezmiennej reprezentacji, o której mówiliśmy w części 4, o pamięci. To,
co "postrzegasz" nie jest tym, co widzi V1. Jak twój mózg wie, że patrzy na tę samą twarz i dlaczego nie
wiesz, że dane wejściowe się zmieniają i są zniekształcane?
Jeśli przykleimy sondę do V1 i obserwujemy, jak poszczególne komórki reagują, zauważamy, że
jakakolwiek konkretna komórka strzela tylko w odpowiedzi na wizualne wejście z niewielkiej części
twojej siatkówki. Ten eksperyment został przeprowadzony wiele razy i jest podstawą badań nad
wzrokiem. Każdy neuron V1 ma tak zwane pole receptywne, które jest wysoce specyficzne dla małej
części twojego całkowitego pola widzenia - to znaczy całego świata, który znajduje się przed twoimi
oczami. Komórki V1 wydają się nie mieć żadnej wiedzy o twarzach, samochodach, książkach lub innych
znaczących obiektach, które widzisz cały czas; wszystko, o czym "wiedzą", to maleńka część świata
wizualnego w kształcie otworków. Każda komórka V1 jest również dostrojona do określonych rodzajów
wzorów wejściowych. Na przykład, konkretna komórka może zapalić energicznie, gdy zobaczy linię lub
krawędź nachyloną pod kątem trzydziestu stopni w polu recepcyjnym. Ta krawędź ma niewielkie
znaczenie samo w sobie. Może być częścią dowolnego przedmiotu - deski podłogowej, pnia odległej

palmy, boku litery M lub dowolnej z pozornie nieskończonych innych możliwości. Przy każdym nowym
unieruchomieniu pole receptywne komórki spoczywa na nowej i zupełnie innej części przestrzeni
wizualnej. W niektórych fiksacjach ogniwo będzie silnie strzelać, na innych będzie słabo lub wcale.
Dlatego za każdym razem, gdy tworzysz sakkadę, wiele komórek w V1 prawdopodobnie zmieni swoją
aktywność. Jednak dzieje się coś magicznego, jeśli sonda zostanie włożona w górny obszar pokazany
na rysunku 1, region IT. Znajdujemy tutaj niektóre komórki, które stają się aktywne i pozostają
aktywne, gdy całe obiekty pojawiają się gdziekolwiek w polu widzenia. Na przykład możemy znaleźć
komórkę, która odpala silnie, gdy tylko twarz jest widoczna. Ta komórka pozostaje aktywna tak długo,
jak oczy patrzą na twarz w dowolnym miejscu w polu widzenia. Nie włącza się i wyłącza z każdą
sakkadą, podobnie jak komórki w V1. To otwarte pole komórki informatycznej obejmuje większość
przestrzeni wizualnej i jest dostrojone do ognia, gdy widzi twarze. Przetłumaczmy tajemnicę. W trakcie
obejmowania czterech stadiów korowych od siatkówki do IT, komórki zmieniły się z szybko
zmieniających się, specyficznych przestrzennie komórek rozpoznawanych na podstawie drobnych
elementów, do ciągłego strzelania, niespecyficznych przestrzennie komórek rozpoznających obiekty.
Komórka IT mówi nam, że widzimy twarz w naszym polu widzenia. Ta komórka, zwana potocznie
komórką twarzową, będzie strzelać niezależnie od tego, czy twarz jest pochylona, obrócona, czy
częściowo zatkana. Jest to część niezmiennej reprezentacji dla "twarzy". Pisanie tych słów sprawia, że
wydaje się to takie proste. Cztery szybkie etapy i, voilà, rozpoznajemy twarz. Żaden program
komputerowy ani formuła matematyczna nie rozwiązały tego problemu z wszędzie blisko solidności i
ogólności ludzkiego mózgu. Jednak wiemy, że mózg rozwiązuje go w kilku krokach, więc odpowiedź nie
może być tak trudna. Jednym z głównych celów tego rozdziału jest wyjaśnienie, w jaki sposób powstaje
komórka twarzy, Billa Clintona lub inaczej. Dostaniemy się tam, ale najpierw musimy pokonać wiele
innych kwestii. Zobacz jeszcze raz rysunek 1. Możesz zobaczyć, że informacje płyną z wyższych i
niższych regionów za pośrednictwem sieci połączeń zwrotnych. Są to wiązki aksonów, które
przechodzą z wyższych regionów, takich jak IT, do niższych regionów, takich jak V4, V2 i V1. Co więcej,
istnieje tyle, jeśli nie więcej, sprzężeń zwrotnych w kory wzrokowej, ponieważ istnieją połączenia typu
feedforward. Przez wiele lat większość naukowców ignorowała te sprzężenia zwrotne. Jeśli twoje
zrozumienie mózgu skupiło się na tym, w jaki sposób kora wzięła wkład, przetworzyła go, a następnie
podjęła działanie, nie potrzebowałeś informacji zwrotnej. Wszystko, co potrzebne, to sprzężenia
zwrotne prowadzące od sekcji czuciowej do motorycznej kory. Ale gdy zaczniecie zdawać sobie sprawę,
że podstawową funkcją kory jest przewidywanie, to musicie wprowadzić opinie zwrotne do modelu;
mózg musi przesłać informacje płynące z powrotem w kierunku regionu, który po raz pierwszy
otrzymuje dane wejściowe. Prognozowanie wymaga porównania tego, co się dzieje i czego się
spodziewasz. To, co się faktycznie dzieje, przepływa, a to, czego się spodziewasz, przepływa. Ten sam
proces sprzężenia zwrotnego jest przeprowadzany we wszystkich obszarach kory mózgowej
obejmujących wszystkie zmysły. Rysunek 3 pokazuje nasz wizualny zestaw naleśników obok podobnych
stosów dla słuchu i dotyku.

Pokazuje także kilka wyższych obszarów kory mózgowej, obszary stowarzyszeniowe, które otrzymują i
integrują dane wejściowe z wielu różnych zmysłów, takich jak słuch, dotyk i wzrok. Chociaż figura 1
opiera się na znanej łączności między czterema znanymi regionami kory, figura 3 jest schematem czysto
pojęciowym, bez próby uchwycenia rzeczywistych obszarów kory. W prawdziwym ludzkim mózgu
wiele regionów kory jest ze sobą powiązanych na różne sposoby. W rzeczywistości większość kory
ludzkiej składa się z obszarów stowarzyszeniowych. Przedstawiona tu charakterystyka kreskówek i na
kolejnych rysunkach ma pomóc ci zrozumieć, co się dzieje, nie wprowadzając w błąd w żaden znaczący
sposób. Transformacja - od szybkiej zmiany do powolnej zmiany i od swoistości przestrzennej do
niezmienności przestrzennej - jest dobrze udokumentowana dla widzenia. I chociaż istnieje mniejszy
materiał dowodowy, aby to udowodnić, wielu neuronaukowców uważa, że to samo dzieje się we
wszystkich sensorycznych obszarach kory mózgowej, nie tylko w widzeniu. Posłuchaj. Kiedy ktoś do
ciebie mówi, zmiany ciśnienia akustycznego występują bardzo szybko; wzory wchodzące do
pierwotnego obszaru słuchowego, zwane A1, zmieniają się równie szybko. Gdybyśmy mogli wsadzić
sondę wyżej w strumień słuchowy, znaleźlibyśmy niezmienne komórki reagujące na słowa lub nawet,
w niektórych przypadkach, frazy. Twoja kora słuchowa może mieć grupę komórek, które strzelają, gdy
słyszysz "dziękuję", i inną grupę komórek, które wystrzeliwują wyrażenie "dzień dobry". Takie komórki
pozostawałyby aktywne przez całą długość wypowiedzi, zakładając, że rozpoznajesz to wyrażenie.
Wzory odbierane przez pierwszy obszar słuchowy mogą się znacznie różnić. Słowo można wymówić
różnymi akcentami, różnymi tonami lub z różnymi prędkościami. Ale wyżej w korze, te cechy niskiego
poziomu nie mają znaczenia; słowo to słowo niezależnie od szczegółów akustycznych. To samo dotyczy
muzyki. Możesz usłyszeć "Trzy niewidome myszy" grane na fortepianie, na klarnecie lub śpiewane
przez dziecko, a twój region A1 otrzymuje w każdym przypadku zupełnie inny wzór. Ale sonda utknięta
w wyższym obszarze słuchowym powinna znaleźć komórki, które wystrzeliwują stale za każdym razem,
gdy odtwarzane jest "Trzy niewidome myszy", bez troski o instrument, tempo lub inne szczegóły. Tego
konkretnego eksperymentu oczywiście nie zrobiono, ponieważ jest zbyt inwazyjny, aby wykonywać go
na ludziach, ale jeśli zaakceptujesz, że musi istnieć wspólny algorytm korowy, możesz być pewien, że
takie komórki istnieją. Widzimy ten sam rodzaj sprzężenia zwrotnego, przewidywania i niezmienne
przywoływanie w kory słuchowej, jak widzieliśmy w systemie wizualnym. Wreszcie dotyk powinien
zachowywać się w ten sam sposób. Ponownie, ostateczne eksperymenty nie zostały wykonane, chociaż
prowadzone są badania z wykorzystaniem małp w maszynach do obrazowania mózgu o wysokiej
rozdzielczości. Kiedy siedzę tutaj, pisząc, mam pióro w ręku. Dotykam czapki pióra, a mój palec pieści
metalowy klips. Wzory wchodzące do mojej kory czuciowo-czuciowej z czujników dotyku w mojej
skórze zmieniają się gwałtownie w miarę poruszania palcami, ale dostrzegam stały długopis. W
pewnym momencie mógłbym zgiąć metalowy klip palcami, w następnej chwili zrobię to innym
zestawem palców, albo nawet ustami. Są to bardzo różne dane wejściowe, docierające do różnych
lokalizacji w pierwotnej korze somatosensorycznej. Jednak nasza sonda po raz kolejny znajdzie komórki
w regionach kilka kroków usuniętych z pierwotnego wejścia, które reagują niezmiennie na "pióro".
Pozostaną aktywni, podczas gdy ja pieściłem pióro i nie przejmowałem się dokładnie, które palce lub
części mojego ciała dotykałem. Pomyśl o tym. W przypadku słuchu i dotyku nie można rozpoznać
obiektu z chwilowym wprowadzeniem. Wzór pochodzący z twoich uszu lub czujników dotyku w skórze
nie zawiera wystarczających informacji w danym momencie, aby powiedzieć ci, co słyszysz lub czujesz.
Kiedy dostrzeżesz serię wzorców dźwiękowych, takich jak melodia, słowa mówione lub trzaśniecie
drzwi, a kiedy dostrzeżesz obiekt dotykowy, taki jak długopis, jedyny sposób, aby to zrobić, to użycie
przepływu danych w czasie. Nie można rozpoznać melodii, słysząc jedną nutę i nie można rozpoznać
efektu pióra jednym dotknięciem. Dlatego aktywność neuronów odpowiadająca mentalności percepcji
przedmiotów, takich jak wypowiedziane słowa, musi trwać dłużej w czasie niż indywidualne wzorce
wejściowe. Jest to po prostu inny sposób na osiągnięcie tego samego wniosku, że im wyżej w korze,
tym mniej zmian w czasie powinieneś zobaczyć. Wizja jest również strumieniem wejściowym opartym

na czasie i działa w ten sam ogólny sposób, co słuch i dotyk, ale ponieważ mamy zdolność
rozpoznawania pojedynczych obiektów za pomocą pojedynczej fiksacji, myli to obraz. Rzeczywiście ta
umiejętność rozpoznawania wzorców przestrzennych podczas krótkiej fiksacji przez wiele lat
wprowadzała w błąd badaczy, którzy pracują nad wzrokiem maszynowym i zwierzęcym. Zwykle
ignorowali krytyczną naturę czasu. Podczas gdy ludzie mogą, w warunkach laboratoryjnych, być
zmuszeni do rozpoznawania przedmiotów bez poruszania ich oczami, nie jest to normą. Normalne
widzenie, takie jak czytanie tej książki, wymaga stałego ruchu oczu
Integracja zmysłów
A co z obszarami stowarzyszeniowymi? Do tej pory widzieliśmy, jak informacje przepływają w górę i w
dół w określonym obszarze czuciowym kory mózgowej. Przepływ w dół wypełnia bieżące dane
wejściowe i tworzy prognozy dotyczące tego, co będziemy później doświadczać. Ten sam proces
zachodzi między zmysłami - między wzrokiem, dźwiękiem i dotykiem. Na przykład coś, co słyszę, może
prowadzić do przewidywania tego, co powinienem zobaczyć lub poczuć. Teraz piszę w mojej sypialni.
Nasza rodzinna kotka, Keo, ma kołnierz, który dudni podczas spaceru. Słyszę, jak jingle zbliża się z
korytarza. Z tego sygnału dźwiękowego rozpoznaję mojego kota, odwracam głowę w stronę korytarza,
a Keo idzie. Spodziewałem się zobaczyć ją w oparciu o jej dźwięk. Gdyby Keo nie wszedł, albo pojawiło
się inne zwierzę, byłbym zaskoczony. W tym przykładzie wejście dźwiękowe najpierw utworzyło
rozpoznanie słuchowe Keo. Informacje przepłynęły w górę hierarchii słuchowej do obszaru powiązania,
który łączy wzrok ze słuchem. Reprezentacja następnie spłynęła z powrotem w dół słuchowych i
wizualnych hierarchii, prowadząc do przewidywań zarówno słuchowych, jak i wzrokowych. Ryc. 4
ilustruje to. Tego rodzaju multisensoryczne przewidywanie ma miejsce cały czas. Odchylam klip na
pióro, czuję, jak klips zsuwa mi się z palców, i oczekuję usłyszenia trzaskającego dźwięku, gdy klip trafi
w lufę pióra. Gdybym nie usłyszał trzasku po wydaniu klipu, byłbym zaskoczony. Mój mózg dokładnie
przewiduje, kiedy usłyszę dźwięk i jak będzie. Aby to przewidzieć, informacje przepłynęły przez korę
somatosensoryczną i spłynęły z powrotem do korzenia somatosensorycznego i słuchowego,
prowadząc do przewidywania słuchu i odczucia snapu. Inny przykład: jeżdżę na rowerze do pracy kilka
dni w tygodniu. W te poranki wchodzę do garażu, odbieram rower, obracam go i rozrzucam na podjazd.
W trakcie tego procesu otrzymuję wiele wejść wizualnych, dotykowych i dźwiękowych. Rower uderza
we framugę drzwi, łańcuch grzechota, pedał uderza w nogę, a koło obraca się, gdy ociera podłogę. W
trakcie wynoszenia mojego roweru z garażu, mój mózg napotyka falę wzroku, dźwięku i wrażeń
dotykowych. Każdy sensoryczny strumień wejściowy tworzy przewidywania dla innych w zadziwiająco
skoordynowany sposób. Rzeczy, które widzę, prowadzą do precyzyjnych przewidywań o rzeczach,
które będę czuć i słyszeć, i na odwrót. Widząc uderzenie roweru w futrynę drzwi, oczekuję usłyszenia
konkretnego dźwięku i poczucia, że rower odbija się w górę. Poczucie, że pedał uderza w moją nogę,
powoduje, że patrzę w dół i przewiduję, że będę widział pedał dokładnie tam, gdzie go poczułem.
Prognozy są tak dokładne, że zauważyłbym, że którekolwiek z tych danych wejściowych byłyby nawet
nieznacznie nieskoordynowane lub nietypowe. Informacje przepływają jednocześnie w górę i w dół
hierarchii sensorycznej, aby stworzyć zjednoczone doświadczenie zmysłowe obejmujące
przewidywanie we wszystkich zmysłach. Spróbuj tego eksperymentu. Wstawaj z czytania i rób coś,
każdą czynność, która obejmuje poruszanie ciałem i manipulowanie obiektem. Na przykład przejdź do
zlewu i włącz kran. Teraz, kiedy to robisz, spróbuj dostrzec każdy dźwięk, odczuwanie dotykowe i
zmianę wejścia wizualnego. Będziesz musiał się skoncentrować. Każde działanie jest ściśle związane z
widokami, dźwiękami i wrażeniami dotykowymi. Podnieś lub przekręć dźwignię kranika, a twój mózg
oczekuje nacisku na twoją skórę i oporu w mięśniach. Spodziewacie się zobaczyć i poczuć, jak porusza
się dźwignia, i oczekujecie, że zobaczycie i usłyszycie wodę. Gdy woda uderza w zlew, oczekuje się
usłyszeć inny dźwięk i zobaczyć i poczuć plusk. Każdy krok wydaje dźwięk, który zawsze przewidujesz,
czy to świadomie czy nie. Nawet prosty akt trzymania tej książki prowadzi do wielu przewidywań

zmysłowych. Wyobraź sobie, że czujesz i słyszysz książkę blisko, ale wizualnie pozostała otwarta. Byłbyś
zszokowany i zdezorientowany. Jak widzieliśmy podczas eksperymentu przemyślanego na drzwiach w
części 5, tworzysz nieprzerwane prognozy dotyczące świata, które są skoordynowane ze wszystkimi
zmysłami. Kiedy koncentruję się na wszystkich małych wrażeniach, jestem zdumiony, jak w pełni
zintegrowane są nasze przewidywania percepcyjne. Chociaż te przewidywania mogą wydawać się
proste lub nieistotne, należy pamiętać, że są one wszechobecne i jak mogą one powstać jedynie dzięki
masowej koordynacji wzorców płynących w górę i w dół hierarchii korowej. Kiedy już zrozumiesz, jak
połączone są zmysły, musisz wyciągnąć wniosek, że cała kora nowa, wszystkie obszary zmysłowe i
stowarzyszeniowe, działają jak one. Tak, mamy kort wzrokowy, ale jest to tylko jeden składnik
pojedynczego, nadrzędnego systemu sensorycznego - widoków, dźwięków, dotyku i bardziej
złożonych, wszystkie przepływające w górę i dół jednej wielobranżowej hierarchii. Dalszy punkt:
wszystkie prognozy są nauczone przez doświadczenie. Spodziewamy się, że klipy z długopisem będą
robić dźwięki przyciągające w teraźniejszości i przyszłości, ponieważ zrobiły to w przeszłości. Rowery
uderzające w garaże wyglądają, czują i brzmią dla nas w przewidywalny sposób. Nie urodziłeś się z
żadną z tej wiedzy; nauczyłeś się tego dzięki niesamowicie dużej pojemności twojej kory, aby
zapamiętać wzorce. Jeśli istnieją spójne wzorce między wejściami do mózgu, kora użyje ich do
przewidywania przyszłych zdarzeń. Chociaż rysunki nie przedstawiają kory ruchowej, można ją sobie
wyobrazić jako kolejną hierarchiczną stertę naleśników, podobnie jak stos czuciowy, połączony z
systemami sensorycznymi poprzez obszary asocjacji (chociaż z bardziej intymnym połączeniem z korą
somatosensoryczną do wykonania ruchy ciała). W ten sposób kora ruchowa zachowuje się prawie w
taki sam sposób jak region czuciowy. Wejście w jakimkolwiek obszarze zmysłowym może przepływać
do obszaru asocjacji, co może prowadzić do przepływu spływającego z kory ruchowej, co skutkuje
zachowaniem. Tak jak wzrokowy sygnał wejściowy może prowadzić do wzorów spływających po
częściach słuchowych i dotykowych kory, może również prowadzić do wzoru spływającego w części
kory mózgowej. W pierwszym przypadku interpretujemy te spływające w dół wzorce jako prognozy. W
korze ruchowej interpretujemy je jako polecenia motoryczne. Jak zauważył Mountcastle, kora ruchowa
wygląda jak kora zmysłowa. Dlatego sposób, w jaki kora przetwarza prognozy przepływu w dół, jest
podobny do tego, w jaki sposób przetwarza komendy silnika skierowane w dół. Wkrótce przekonamy
się, że w korze nie ma czystych obszarów czuciowych lub czystych motorycznych. Wzory zmysłowe
przepływają jednocześnie w dowolnym miejscu i na każdym miejscu - a następnie spływają z powrotem
do dowolnego obszaru hierarchii, prowadząc do przewidywań lub zachowań motorycznych. Chociaż
kora ruchowa ma pewne specjalne atrybuty, słusznie jest myśleć o niej jako o części jednego dużego
hierarchicznego systemu przewidywania pamięci. To prawie jak inny sens. Widzenie, słyszenie,
dotykanie i działanie są głęboko powiązane.
Nowy widok V1
Następny krok w rozplątywaniu architektury kory wymaga nowego spojrzenia na obszary kory
mózgowej. Znamy wyższe regiony korowej hierarchii z niezmiennych reprezentacji. Ale dlaczego ta
ważna funkcja powinna występować tylko na górze? Z pojęciem symetrii Mountcastle'ego w umyśle
zacząłem badać różne sposoby łączenia obszarów kory mózgowej. Rysunek 1 przedstawia cztery
klasyczne regiony ścieżki wizualnej V1, V2, V4 i IT, z V1 na dole stosu, na którym znajdują się V2, V4 i
na górze IT. Konwencjonalnie każdy jest uważany i przedstawiany jako pojedynczy, ciągły region. Tak
więc wszystkie komórki V1 podobno robią podobne rzeczy, chociaż z różnymi częściami pola widzenia.
Wszystkie komórki V2 wykonują ten sam rodzaj zadania. Wszystkie komórki V4 są podobnie
wyspecjalizowane. W tym tradycyjnym ujęciu, gdy obraz twarzy wchodzi do regionu V1, komórki
tworzą w niej szkic twarzy w kategoriach prostych odcinków linii i innych elementów elementarnych.
Szkic zostanie przekazany do V2. Następnie V2 robi swoją własną rzecz z obrazem, dokonując nieco
bardziej wyrafinowanej analizy cech twarzy i przechodzi do V4, i tak dalej. Niezmienność i rozpoznanie

obiektu osiąga się tylko wtedy, gdy dane wejściowe osiągną szczyt, IT. Niestety, istnieją pewne
problemy z tym widokiem wczesnych obszarów korowych, takich jak V1, V2 i V4. Ponownie, dlaczego
inwariantne reprezentacje pojawiają się tylko w IT? Jeśli wszystkie obszary korowe spełniają tę samą
funkcję, dlaczego IT ma być wyjątkowy? Po drugie, twarz może pojawić się po lewej stronie V1 lub po
prawej stronie twojego V1, a ty ją rozpoznasz. Ale eksperymenty wyraźnie pokazują, że nie sąsiadujące
łaty V1 nie są bezpośrednio połączone; lewa strona V1 nie może wiedzieć bezpośrednio, co widzą
prawa strona. Odsuń się i pomyśl o tym. Różne części V1 oczywiście robią coś podobnego, ponieważ
wszystkie mogą uczestniczyć w rozpoznawaniu twarzy, ale jednocześnie są fizycznie niezależne.
Podregiony lub grupy V1 są fizycznie odłączone, ale robią to samo. Wreszcie, eksperymenty pokazują,
że wszystkie wyższe obszary kory otrzymują zbieżne dane wejściowe z dwóch lub więcej obszarów
sensorycznych poniżej siebie. W prawdziwych mózgach tuzin regionów może zbiegać się w obszarze
skojarzeń. Ale w tradycyjnych renderingach, niższe obszary czuciowe, takie jak V1, V2 i V4, wydają się
mieć inny rodzaj łączności. Każdy wygląda tak, jakby miał tylko jedno źródło danych wejściowych - tylko
jedna strzałka wypływająca z dołu - bez wyraźnej zbieżności danych wejściowych z różnych regionów.
V2 ma swoje wejście od V1 i to było to. Dlaczego niektóre obszary kory mózgowej powinny przyjmować
zbieżne dane wejściowe, a inne nie? To również jest niezgodne z ideą wspólnego pomysłu Mountbella
na korę. Z tych i innych powodów zacząłem wierzyć, że V1, V2 i V4 nie powinny być postrzegane jako
pojedyncze regiony kory mózgowej. Każdy z nich jest raczej zbiorem wielu mniejszych podregionów.
Wróćmy do analogii serwetek obiadowych - spłaszczonej wersji całej kory. Powiedzmy, że używamy
długopisu do zaznaczania wszystkich obszarów funkcjonalnych kory na naszej serwetce korowej.
Największym regionem jest zdecydowanie V1, główny obszar wizualny. Następny będzie V2. Są
ogromne w porównaniu do większości regionów. Sugeruję, że V1 należy faktycznie uznać za wiele
bardzo małych regionów. Zamiast jednego dużego obszaru serwetki, narysowalibyśmy wiele małych
obszarów, które razem zajmowałyby obszar zwykle przypisany do V1. Innymi słowy, V1 składa się z
wielu odrębnych małych obszarów korowych, które są pośrednio połączone z sąsiadami przez regiony
położone wyżej w hierarchii. V1 miałby największą liczbę małych podregionów w dowolnym obszarze
widzenia. V2 składałaby się również z mniejszej liczby nieco większych subregionów. To samo dotyczy
V4. Ale zanim dotrzesz do najlepszego regionu, IT, naprawdę będziesz miał jeden region, dlatego
komórki IT mają widok z lotu ptaka na cały świat wizualny.

który pokazuje taką samą hierarchię jak rysunek wcześniejszy z tym że pokazuje hierarchie
sensoryczne, jak właśnie opisałem. Zauważ, że teraz kora wygląda wszędzie podobnie. Wybierz
dowolny region, a znajdziesz wiele dolnych regionów zapewniających zbieżne dane sensoryczne.
Region odbiorczy wysyła prognozy z powrotem do swoich regionów wejściowych, informując ich, jakie
wzorce powinny oczekiwać dalej. Wyższe obszary skojarzeń łączą informacje z wielu zmysłów, takich
jak wzrok i dotyk. Niższy region, taki jak podregion V2, łączy informacje z oddzielnych podregionów w
obrębie V1. Region nie wie - rzeczywiście nie może wiedzieć - co oznacza którekolwiek z tych danych

wejściowych. Podregion V2 nie musi wiedzieć, że obsługuje wizualne dane wejściowe z wielu części V1.
Obszar skojarzony nie musi wiedzieć, że przetwarza dane wejściowe z widzenia i słyszenia. Zamiast
tego, zadaniem każdego obszaru korowego jest ustalenie, w jaki sposób powiązane są jego dane
wejściowe, zapamiętywanie sekwencji korelacji między nimi oraz wykorzystanie tej pamięci do
przewidywania, jak dane wejściowe będą się zachowywać w przyszłości. Kora to kora. Ten sam proces
dzieje się wszędzie: wspólny algorytm korowy . Ten nowy obraz hierarchiczny pomaga nam zrozumieć
proces tworzenia niezmiennych reprezentacji. Przyjrzyjmy się bliżej, jak działa w wizji. Na pierwszym
poziomie przetwarzania lewa strona przestrzeni wizualnej różni się od prawej strony przestrzeni
wizualnej w taki sam sposób, w jaki słyszenie różni się od widzenia. Lewy V1 i prawy V1 tworzą ten sam
rodzaj reprezentacji tylko dlatego, że zostały wystawione na podobne wzorce w życiu. Podobnie jak
słuch i widzenie, można je postrzegać jako oddzielne strumienie czuciowe, które łączą się wyżej.
Podobnie, małe obszary w V2 i V4 są asocjacyjnymi obszarami widzenia. (Podregiony mogą się
nakładać, ale nie zmieni to zasadniczo sposobu działania tych regionów.) Interpretacja kory wzrokowej
w ten sposób nie jest sprzeczna ani nie zmienia niczego, co wiemy o jej anatomii. Informacje
przepływają w górę i w dół wszystkich gałęzi hierarchicznego drzewa pamięci. Wzorzec w lewym polu
widzenia może prowadzić do przewidywania w prawym polu widzenia dokładnie w ten sam sposób, w
jaki mój kot może prowadzić do wizualnej prognozy, że wchodzi do mojej sypialni. Najważniejszy wynik
tego nowego obrazu korowego Hierarchia polega na tym, że teraz możemy powiedzieć, że każdy region
kory tworzy niezmienne reprezentacje. W starym sposobie myślenia nie mieliśmy pełnych
niezmiennych reprezentacji - takich jak twarze - dopóki dane wejściowe nie dotarły do najwyższej
warstwy, IT, która widzi cały świat wizualny. Teraz możemy powiedzieć, że niezmienne reprezentacje
są wszechobecne. Niezmienne reprezentacje powstają w każdym regionie kory mózgowej.
Niezmienność nie jest czymś, co pojawia się tylko magicznie, kiedy docieramy do wyższych obszarów
kory, takich jak IT. Każdy region tworzy niezmienne reprezentacje narysowane z obszarów wejściowych
hierarchicznie pod nim. Zatem subregiony V4, V2 i V1 tworzą niezmienne reprezentacje w oparciu o
to, co do nich wpływa. Mogą zobaczyć tylko niewielką część świata, a słownictwo związane z obiektami
zmysłowymi, z którymi mają do czynienia, jest bardziej podstawowe, ale wykonują tę samą pracę, co
IT. Również regiony asocjacyjne powyżej IT tworzą niezmienne reprezentacje wzorów z wielu zmysłów.
W ten sposób wszystkie regiony kory tworzą niezmienne reprezentacje świata pod nimi w hierarchii.
Jest w tym piękna. Nasza łamigłówka się zmieniła. Nie musimy już pytać, jak tworzone są niezmienne
reprezentacje w czterech krokach od dołu do góry. Raczej musimy zapytać, w jaki sposób powstają
niezmienne reprezentacje w każdym regionie kory mózgowej. To ma sens, jeśli poważnie potraktujemy
istnienie wspólnego algorytmu korowego. Jeśli jeden region zapisuje sekwencje wzorców, każdy region
przechowuje sekwencje. Jeśli jeden region tworzy niezmienne reprezentacje, wszystkie regiony tworzą
niezmienne reprezentacje. Przerysowanie hierarchii korowej wzdłuż linii pokazanych na powyższym
rysunku umożliwia taką interpretację.
Model świata
Dlaczego kora nowa jest zbudowana jako hierarchia? Możesz myśleć o świecie, poruszać się po świecie
i przewidywać przyszłość, ponieważ twoja kora zbudowała model świata. Jednym z najważniejszych
pojęć w tej książce jest to, że struktura hierarchiczna kory przechowuje model hierarchicznej struktury
świata realnego. Zagnieżdżona struktura świata rzeczywistego znajduje odzwierciedlenie w
zagnieżdżonej strukturze kory. Co mam na myśli przez strukturę zagnieżdżoną lub hierarchiczną?
Pomyśl o muzyce. Notatki są łączone w celu utworzenia odstępów. Interwały są łączone, tworząc frazę
melodyczną. Zwroty są łączone, aby tworzyć melodie lub piosenki. Piosenki są łączone w albumy.
Pomyśl o języku pisanym. Litery łączone są w sylaby. Sylaby są łączone w słowa. Słowa są łączone, aby
tworzyć zdania i zdania. Patrząc na to na odwrót, pomyśl o swojej okolicy. Prawdopodobnie zawiera
drogi, szkoły i domy. Domy mają pokoje. Każdy pokój ma ściany, sufit, podłogę, drzwi i jedno lub więcej

okien. Każda z nich składa się z mniejszych obiektów. Okna są wykonane ze szkła, ramek, zasuw i
ekranów. Zatrzaski są wykonane z mniejszych części, takich jak śruby. Poświęć chwilę, aby spojrzeć na
swoje otoczenie. Wzory z siatkówki wchodzące do głównej kory wzrokowej są łączone w celu
utworzenia segmentów linii. Segmenty linii łączą się, tworząc bardziej złożone kształty. Te złożone
kształty łączą się, tworząc obiekty takie jak nosy. Nosy łączą się z oczami i ustami, tworząc twarze. A
twarze łączą się z innymi częściami ciała, tworząc osobę, która siedzi w pokoju naprzeciwko ciebie.
Wszystkie obiekty w twoim świecie składają się z podobiektów, które występują konsekwentnie razem;
to jest sama definicja obiektu. Kiedy przypisujemy coś do nazwy, robimy to, ponieważ zestaw cech
konsekwentnie podróżuje razem. Twarz jest twarzą właśnie dlatego, że dwoje oczu, nos i usta zawsze
pojawiają się razem. Oko jest okiem właśnie dlatego, że źrenica, tęczówka, powieka itd. Zawsze
pojawiają się razem. To samo można powiedzieć o krzesłach, samochodach, drzewach, parkach i
krajach. I wreszcie, piosenka jest piosenką, ponieważ seria interwałów zawsze pojawia się razem w
sekwencji. W ten sposób świat jest jak piosenka. Każdy obiekt na świecie składa się z kolekcji
mniejszych obiektów, a większość obiektów jest częścią większych obiektów. Mam na myśli strukturę
zagnieżdżoną. Gdy już się o tym dowiesz, możesz wszędzie zobaczyć struktury zagnieżdżone. W
dokładnie analogiczny sposób twoje wspomnienia rzeczy i sposób, w jaki ich mózg reprezentuje, są
przechowywane w hierarchicznej strukturze kory. Twoja pamięć o twoim domu nie istnieje w jednym
regionie kory. Jest przechowywany w hierarchii regionów korowych, które odzwierciedlają
hierarchiczną strukturę domu. Relacje na dużą skalę są przechowywane w górnej części hierarchii, a
relacje na małą skalę są przechowywane na dole. Konstrukcja kory mózgowej i metoda, dzięki której
się uczy, w naturalny sposób odkrywają hierarchiczne relacje w świecie. Nie rodzisz się ze znajomością
języka, domów i muzyki. Kora ma sprytny algorytm uczenia się, który naturalnie znajduje dowolną
strukturę hierarchiczną i przechwytuje ją. Kiedy struktura jest nieobecna, wpadają w zamieszanie,
nawet chaos. W danym momencie możesz doświadczyć tylko części świata. Możesz być tylko w jednym
pokoju w domu, patrząc w jednym kierunku. Ze względu na hierarchię kory, jesteś w stanie wiedzieć,
że jesteś w domu, w swoim salonie, patrząc na okno, mimo że w tym momencie twoje oczy są
utrwalone na zatrzaskach okiennych. Wyższe obszary kory utrzymują reprezentację twojego domu,
podczas gdy niższe regiony reprezentują pokoje, a jeszcze niższe regiony patrzą na okno. Podobnie,
hierarchia pozwala ci wiedzieć, że słuchasz zarówno utworu, jak i albumu muzyki, mimo że w
dowolnym momencie słyszysz tylko jedną nutę, która sama w sobie mówi o niczym. To pozwala ci
wiedzieć, że jesteś ze swoim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli twoje oczy są chwilowo utrwalone
na jej ręce. Wyższe obszary kory śledzą duży obraz, podczas gdy niższe obszary aktywnie zajmują się
szybko zmieniającymi się, drobnymi szczegółami. Ponieważ w dowolnym momencie możemy jedynie
dotknąć, usłyszeć i zobaczyć bardzo małą część świata, informacje docierające do mózgu naturalnie
pojawiają się jako ciąg wzorców. Kora chce nauczyć się tych sekwencji, które pojawiają się w kółko. W
niektórych przypadkach, takich jak melodie, sekwencja wzorów pojawia się w sztywnej kolejności, w
kolejności interwałów. Większość z nas zna ten rodzaj sekwencji. Ale zamierzam użyć sekwencji słów
w sposób bardziej ogólny, bliższy znaczeniu terminu matematycznego. Sekwencja to zestaw wzorców,
które zazwyczaj towarzyszą sobie nawzajem, ale nie zawsze w ustalonej kolejności. Ważne jest to, że
wzory sekwencji następują po sobie w czasie, nawet jeśli nie są w ustalonej kolejności. Niektóre
przykłady powinny to wyjaśnić. Kiedy patrzę na twoją twarz, sekwencja wzorów wejściowych, które
widzę, nie jest ustalona, ale jest określona przez moje sakkady. Pewnego razu mogę utrwalić w
kolejności "usta w oku", a chwilę później utrwalić w kolejności "oko nosa oko". Składniki twarzy są
sekwencją. Są one statystycznie powiązane i mają tendencję do występowania razem w czasie, chociaż
kolejność może być różna. Jeśli postrzegasz "twarz" podczas mocowania na "nosie",
prawdopodobnymi następnymi wzorami będą "oko" lub "usta", ale nie "pióro" ani "samochód". Każdy
obszar kory widzi strumień takich wzorów. Jeśli wzorce są powiązane w taki sposób, że region może
nauczyć się przewidywać, jaki wzór będzie następował, region korowy tworzy stałą reprezentację lub

pamięć dla sekwencji. Sekwencje uczenia się to najbardziej podstawowy składnik do tworzenia
niezmiennych reprezentacji obiektów rzeczywistych. Obiekty rzeczywiste mogą być konkretne, jak
jaszczurka, twarz lub drzwi, lub mogą być abstrakcyjne, jak słowo lub teoria. Mózg traktuje obiekty
abstrakcyjne i konkretne w ten sam sposób. Są one po prostu sekwencjami wzorów, które występują
razem w czasie w przewidywalny sposób. Fakt, że pewne wzorce wejściowe powtarzają się raz za
razem, pozwala regionowi korowemu wiedzieć, że te doświadczenia są spowodowane rzeczywistym
obiektem na świecie. Przewidywalność jest samą definicją rzeczywistości. Jeśli obszar kory znajdzie to,
że może niezawodnie i przewidywalnie poruszać się wśród tych wzorców wejściowych za pomocą
szeregu ruchów fizycznych (takich jak sakady oczu lub pieszczoty palcami) i może przewidzieć je
dokładnie, gdy rozwijają się w czasie (takie jak dźwięki składający się z piosenki lub słowa mówionego),
mózg interpretuje je jako mające związek przyczynowy. Szanse na liczne wzorce wejściowe
występujące w tej samej relacji w kółko przez zwykły zbieg okoliczności są znikome. Przewidywalna
sekwencja wzorców musi być częścią większego obiektu, który naprawdę istnieje. Tak niezawodna
przewidywalność jest żelazną drogą do poznania, że różne wydarzenia na świecie są fizycznie ze sobą
powiązane. Każda twarz ma oczy, uszy, usta i nos. Jeśli mózg widzi oko, a następnie śledzi i widzi inne
oko, a potem śledzi i widzi usta, może poczuć pewność, że widzi twarz. Gdyby regiony korowe mogły
mówić, mogłyby powiedzieć: "doświadczam wielu różnych wzorców, czasami nie potrafię przewidzieć,
jaki wzór zobaczę dalej, ale te wzorce są z pewnością powiązane ze sobą, zawsze występują razem i
mogę niezawodnie skakać pomiędzy Tak więc, ilekroć widzę którekolwiek z tych wydarzeń, będę się do
nich odnosił pod wspólną nazwą: to ta nazwa grupy, a nie indywidualne wzorce, przejdę na wyższe
regiony kory. " Dlatego można powiedzieć, że mózg przechowuje sekwencje sekwencji. Każdy region
kory uczy się sekwencji, rozwija to, co nazywam "nazwami" dla sekwencji, które zna, i przekazuje te
nazwy do kolejnych regionów wyższych w hierarchii korowej.
Sekwencje sekwencji
W miarę przesuwania się informacji z pierwotnych regionów sensorycznych na wyższe poziomy,
widzimy coraz mniej zmian w czasie. W podstawowych obszarach wzrokowych, takich jak V1, zbiór
aktywnych komórek zmienia się gwałtownie, ponieważ nowe wzory spadają na siatkówkę kilka razy na
sekundę. W obszarze wizualnym IT wzorce wypalania komórek są bardziej stabilne. Co tu się dzieje?
Każdy region kory ma repertuar sekwencji, które zna, analogicznie do repertuaru pieśni. Regiony
przechowują te piosenki podobne do wszystkiego: odgłosów fal rozbijających się o plażę, twarzy matki,
drogi od domu do sklepu w rogu, jak przeliterować słowo "popcorn", jak przetasować talię kart. Mamy
nazwy dla piosenek, i podobnie każdy region kory ma nazwę dla każdej sekwencji, którą zna. Ta
"nazwa" to grupa komórek, których wypalanie zbiorowe reprezentuje zbiór obiektów w sekwencji.
(Nieważne jak na razie ta grupa komórek jest wybrana do reprezentacji sekwencji, dojdziemy do tego
później.) Te komórki pozostają aktywne tak długo, jak gra sekwencja, i to jest ta "nazwa", która jest
przekazywana do następny region w hierarchii. Dopóki wzorce wejściowe są częścią przewidywalnej
sekwencji, region prezentuje stałą "nazwę" do następnego wyższego regionu. To tak, jakby region
mówił: "Tutaj jest nazwa sekwencji, którą słyszę, widzę, lub dotykam Nie musisz wiedzieć o
poszczególnych krawędziach nut lub fakturze, dam ci znać, jeśli coś nowego lub nieprzewidziane zdarza
się. " Mówiąc dokładniej, możemy sobie wyobrazić region IT znajdujący się w górnej części wizualnej
hierarchii, przenosząc się do obszaru powiązania nad nim: "Widzę twarz, tak, przy każdej sakwie oczy
skupiają się na różnych częściach twarzy, widzę różne części twarzy po kolei, ale wciąż jest to ta sama
twarz, dam ci znać, gdy zobaczę coś innego. W ten sposób przewidywalna sekwencja zdarzeń zostaje
zidentyfikowana za pomocą "nazwy" - stałego wzorca strzelania z komórki. Dzieje się tak w kółko, gdy
idziemy w górę hierarchicznej piramidy. Jeden region może rozpoznać sekwencję dźwięków, które
zawierają fonemy (dźwięki tworzące słowa) i przekazuje wzór reprezentujący fonemy do następnego
regionu. Następny wyższy region rozpoznaje sekwencje fonemów w celu tworzenia słów. Następny

wyższy region rozpoznaje sekwencje słów, aby utworzyć frazy, i tak dalej. Należy pamiętać, że
"sekwencja" w najniższych obszarach kory może być dość prosta, jak na przykład krawędź wizualna
poruszająca się w przestrzeni. Poprzez zwijanie przewidywalnych sekwencji w "nazwane obiekty" w
każdym regionie w naszej hierarchii, osiągamy coraz większą stabilność, im wyżej idziemy. Tworzy to
niezmienne reprezentacje. Efekt odwrotny ma miejsce, gdy wzorzec cofa się w dół hierarchii: stabilne
wzory zostają "rozwinięte" w sekwencje. Załóżmy, że zapamiętałeś adres Gettysburga, gdy byłeś w
siódmej klasie, a teraz chcesz to recytować. W regionie językowym wysoko w kory mózgowej znajduje
się zapisany wzorzec, który reprezentuje słynną mowę Lincolna. Po pierwsze, ten wzór jest rozwinięty
w pamięć sekwencji fraz. W następnym regionie w dół każda fraza jest rozwinięta w pamięć sekwencji
słów. W tym momencie rozłożony układ pęka i wędruje w dół zarówno w części słuchowej kory, jak i w
części motorycznej kory. Po ścieżce silnika każde słowo jest rozłożone na zapamiętaną sekwencję
fonemów. W końcowym, dolnym obszarze, każdy fonemu jest rozłożony na sekwencję poleceń
mięśniowych, aby wydobywać dźwięki. Im niższy wygląd w hierarchii, tym szybciej zmieniają się wzory.
Pojedynczy, stały wzór na szczycie hierarchii motorycznej prowadzi ostatecznie do złożonej i długiej
sekwencji dźwięków mowy.
Niezmienniczość działa również na naszą korzyść, ponieważ informacje te powracają w dół hierarchii.
Jeśli chcesz wpisać adres Gettysburg zamiast go wypowiadać, zacznij od tego samego wzorca u góry
hierarchii. Wzór rozłożony jest na frazy w następnym regionie w dół. Frazy są rozłożone na słowa w
regionie poniżej. Jak dotąd nie ma różnicy między mówieniem a pisaniem adresu Gettysburga. Ale na
następnym niższym poziomie kora ruchowa ma inną ścieżkę. Słowa są rozłożone na litery, a litery są
rozłożone na polecenia mięśni palcami do pisania. "Cztery punkty i siedem lat temu nasi ojcowie
wyprowadzili ..." Wspomnienia słów są traktowane jako niezmienne reprezentacje; nie ma znaczenia,
czy będziesz mówić, pisać czy pisać. Zauważ, że nie musisz zapamiętywać mowy dwukrotnie, raz do
mówienia i raz do pisania. Pojedyncza pamięć mowy może przybierać różne formy behawioralne. W
każdym regionie niezmienny wzór może być rozdzielony i śledzić znak a inna ścieżka w dół. W
komplementarnej odrobinie wydajności reprezentacje prostych obiektów na dole hierarchii mogą być
wielokrotnie wykorzystywane ponownie dla różnych sekwencji wysokiego poziomu. Na przykład, nie
musimy uczyć się jednego zestawu słów dla adresu Gettysburg i zupełnie innego zestawu dla mowy
"Mam marzenie" Martina Luthera Kinga, mimo że te dwie wypowiedzi zawierają niektóre z tych
samych słów. Hierarchia zagnieżdżonych sekwencji pozwala na współdzielenie i ponowne
wykorzystanie obiektów niższego poziomu - słowa, fonemy i litery będące zaledwie kilkoma
przykładami. Jest to niezwykle skuteczny sposób przechowywania informacji o świecie i jego strukturze
oraz bardzo różni się od sposobu działania komputerów. To samo rozwinięcie sekwencji występuje w
regionach czuciowych i motorycznych. Proces ten pozwala postrzegać i rozumieć obiekty z różnych
widoków. Jeśli podchodzisz do lodówki, aby kupić lody, kora wzrokowa jest aktywna na wielu
poziomach. Na wyższym poziomie postrzegasz stałą "lodówkę". W niższych regionach to wizualne
oczekiwanie dzieli się na szereg bardziej zlokalizowanych wizualnych danych wejściowych. Widok
lodówki składa się z fiksacji na klamce drzwi, lodzie, magnesach na drzwiach, rysunku dziecka i tak
dalej. W ciągu kilku milisekund, które upłyną, gdy przechodzisz z jednej cechy swojej lodówki do
drugiej, prognozy dotyczące wyniku każdej sakkady spadają kaskadowo w dół twojej wizualnej
hierarchii. Dopóki te prognozy zostaną potwierdzone przez sakkadę po sakkadzie, twoje wyższe
wizualne regiony wciąż będą zadowolone, że faktycznie patrzysz na swoją lodówkę. Zauważ, że w tym
przypadku, w przeciwieństwie do ustalonej kolejności słów w adresie Gettysburg, sekwencja, którą
widzisz patrząc na lodówkę, nie jest ustalona; przepływ danych wejściowych i pobranych wzorców
pamięci zależy od twoich działań. Tak więc w takim przypadku rozkładanie nie jest sekwencją sztywną,
ale efekt końcowy jest taki sam: wolno zmieniające się, wysokopoziomowe wzorce rozwijające się w
coraz szybsze wzory o niskim poziomie. Sposób, w jaki zapamiętujesz sekwencje i reprezentujesz je po

imieniu, gdy informacje pojawiają się w górę iw dół, twoja korowa hierarchia może przypominać ci
hierarchię dowodzenia wojskowego. Najwyższy generał armii mówi: "Przenieś wojsko na Florydę na
zimę". To proste polecenie wysokiego poziomu zostaje rozwinięte w coraz bardziej szczegółowe
sekwencje poleceń, które przenikają do hierarchii. Generał podwładny rozpoznaje, że polecenie
wymaga sekwencji kroków, takich jak przygotowania do wyjazdu, transport na Florydę i przygotowania
do przyjazdu. Każdy z tych kroków dzieli się na dalsze, bardziej szczegółowe kroki, które mają wykonać
podwładni. Na dole są tysiące szeregowców, które biorą dziesiątki tysięcy akcji, które powodują
przemieszczanie się żołnierzy. Raporty z tego, co się wydarzyło, są generowane na każdym poziomie.
Kiedy przenikają z powrotem do hierarchii, są one podsumowywane raz po raz, aż na samym szczycie
hierarchii generał otrzymuje codzienną odprawę mówiącą: "Przenieś się na Florydę idąc w porządku".
Generalnie nie ma wszystkich szczegółów. Istnieje wyjątek od tej reguły. Jeśli coś pójdzie nie tak, nie
może być obsługiwane przez podwładnych w dół łańcucha dowodzenia, to kwestia podnosi hierarchii,
aż ktoś wie, co robić dalej. Oficer, który wie, jak poradzić sobie z tą sytuacją, nie traktuje tego jako
wyjątku. To, co było nieprzewidzianym problemem dla podwładnych, jest tylko oczekiwanym
następnym zadaniem na jego liście. Następnie oficer wydaje nowe polecenia podwładnym. Kora nowa
zachowuje się podobnie. Jak się wkrótce przekonamy, kiedy pojawią się zdarzenia (innymi słowy,
wzorce), które nie są przewidywane, informacja o nich postępuje w górę hierarchii korowej, dopóki
jakiś region nie poradzi sobie z tym. Jeśli niższe obszary kory nie są w stanie przewidzieć, jakie wzorce
widzą, uważają to za błąd i przekazują błąd w górę hierarchii. Powtarza się to, dopóki jakiś region nie
przewidzi wzoru.
***
Z założenia każdy obszar kory mózgowej próbuje zapisać i przywołać sekwencje. Ale to wciąż zbyt
prosty opis mózgu. Musimy dodać kilka dodatkowych komplikacji do modelu. Oddolne wejścia do
regionu kory są wzorami wejściowymi przenoszonymi na tysiącach lub milionach aksonów. Te aksony
pochodzą z różnych regionów i zawierają różnego rodzaju wzory. Liczba możliwych wzorów, które
mogą istnieć nawet na tysiąc aksonów, jest większa niż liczba cząsteczek we wszechświecie. Region
zobaczy tylko niewielki ułamek tych możliwych wzorów w ciągu całego życia. Oto pytanie: kiedy
pojedynczy region przechowuje sekwencje, jakie są sekwencje? Odpowiedź jest taka, że region
najpierw klasyfikuje swoje dane wejściowe jako jedną z ograniczonej liczby możliwości, a następnie
szuka sekwencji. Wyobraź sobie, że jesteś pojedynczym rejonem kory mózgowej. Twoim zadaniem jest
sortowanie kolorowych kawałków papieru. Dostarczono dziesięć wiaderek, z których każdy jest
oznaczony próbką koloru próbki. Jest jedno wiadro na zielone, drugie na żółte, drugie na czerwone i
tak dalej. Dostajesz wtedy kawałki kolorowego papieru, jeden po drugim, i każą sortować je według
koloru. Każda otrzymana kartka jest nieco inna. Ponieważ na świecie jest nieskończona liczba kolorów,
nigdy nie otrzymasz dwóch kawałków papieru o dokładnie tym samym kolorze. Czasami łatwo jest
powiedzieć, w jakim wiadrze powinien znajdować się kolorowy papier, ale czasami jest to trudne.
Papier, który znajduje się w połowie drogi między czerwoną a pomarańczową, może wejść do obu
kubełków, ale musisz przypisać go do jednego kubła, czerwonego lub pomarańczowego, nawet jeśli
wybór dotyczy losowego kilofa. (Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, że mózg musi klasyfikować
wzorce, regiony kory wykonują to, ale nie ma nic podobnego do wiadra, aby wprowadzić wzorce.) Teraz
masz dodatkowe zadanie szukania sekwencji. Zauważysz, że często występuje czerwony-czerwonyzielony-fioletowy-pomarańczowy-zielony. Nazywasz to sekwencją "rrgpog". Zauważ, że rozpoznanie
jakiejkolwiek sekwencji byłoby niemożliwe, gdybyś nie sklasyfikował najpierw każdej kartki papieru.
Bez pierwszej klasyfikacji każdego kawałka papieru na jedną z dziesięciu kategorii nie można
powiedzieć, że dwie sekwencje są takie same. Teraz jesteś gotowy do pracy. Będziesz patrzył na
wszystkie wzory wejściowe - kolorowe kawałki papieru przychodzące z dolnych obszarów korowych klasyfikuj je, a następnie poszukaj sekwencji. Oba etapy, klasyfikacja i tworzenie sekwencji, są

niezbędne do utworzenia niezmiennych reprezentacji, a każdy region kory je wykonuje. Proces
tworzenia sekwencji opłaca się, gdy dane wejściowe są niejednoznaczne, jak kawałek papieru, który
mieści się między czerwonym a pomarańczowym. Musisz wybrać wiadro na papier, nawet jeśli nie
masz pewności, czy jest bardziej czerwony lub bardziej pomarańczowy. Jeśli znasz najbardziej
prawdopodobną sekwencję dla tej serii danych wejściowych, wykorzystasz tę wiedzę, aby zdecydować,
jak sklasyfikować niejednoznaczne dane wejściowe. Jeśli uważasz, że jesteś w sekwencji "rrgpog",
ponieważ właśnie dostałeś dwie czerwone, zieloną i fioletową, możesz oczekiwać, że następny papier
będzie pomarańczowy. Ale nadchodzi następna kartka papieru, która nie jest pomarańczowa. Jest to
raczej dziwny kolor pomiędzy czerwienią i pomarańczą. Może być nawet bardziej czerwony niż
pomarańczowy. Ale znasz i spodziewasz się sekwencji "rrgpog", a więc umieszczasz papier w
pomarańczowym wiadrze. Używasz kontekstu znanych sekwencji, aby rozwiązać niejednoznaczność.
Widzimy to zjawisko, które dzieje się cały czas w naszych codziennych doświadczeniach. Kiedy ludzie
mówią, ich indywidualne słowa bardzo często nie mogą być zrozumiane poza kontekstem. Jednak gdy
słyszysz niejednoznaczne słowo w zdaniu, nie powiesisz się na dwuznaczności słowa. Rozumiesz to.
Podobnie, odręczne słowa są często niezrozumiałe poza kontekstem, ale są bardzo czytelne w pełnym
pisemnym zdaniu. Przez większość czasu nie zdajesz sobie sprawy, że wypełniasz niejednoznaczne lub
niekompletne informacje ze swoich wspomnień z sekwencji. Słyszysz, co spodziewasz się usłyszeć i
zobaczysz, co spodziewasz się zobaczyć - przynajmniej kiedy to, co słyszysz i widzisz, pasuje do
przeszłych doświadczeń. Zauważ, że pamięć sekwencji pozwala nie tylko wyjaśnić niejednoznaczność
obecnych danych wejściowych, ale także przewidzieć, które wejście powinno nastąpić w następnej
kolejności. Podczas gdy twoje korowe "ja" sortuje kolorowe papiery, możesz powiedzieć "wejściowej"
osobie, która przekazuje ci papiery: "Hej, na wypadek, gdybyś miał jakiekolwiek kłopoty z decyzją co
do przekazania mi dalej, to, zgodnie z moją pamięcią, pomarańczowy jeden. " Po rozpoznaniu
sekwencji wzorców region korowy będzie przewidywał swój następny wzorzec wejściowy i określi
region poniżej tego, czego się spodziewać. Region kory nie tylko poznaje znane sekwencje, ale także
uczy się modyfikować swoje klasyfikacje. Załóżmy, że zaczynasz od zestawu wiader oznaczonych
"zielonym", "żółtym", "czerwonym", "fioletowym" i "pomarańczowym". Jesteś przygotowany, aby
rozpoznać sekwencję "rrgpog", a także inne kombinacje tych kolorów. Ale co, jeśli kolor robi wielką
zmianę? Co się stanie, jeśli za każdym razem, gdy zobaczysz sekwencję "rrgpog", kolor fioletowy jest
odległy? Nowy kolor bardziej przypomina indygo. Zmieniasz więc fioletowe wiadro na "indygo". Teraz
wiadra lepiej pasują do tego, co widzisz; ograniczyłeś niejednoznaczność. Kora jest elastyczna. W
regionach korowych klasyfikacje oddolne i sekwencje odgórne nieustannie wchodzą w interakcje,
zmieniając się przez całe życie. To jest esencja uczenia się. W rzeczywistości wszystkie obszary kory są
plastyczne, więc można je modyfikować doświadczeniem. Tworzenie nowych klasyfikacji i nowych
sekwencji to sposób, w jaki pamiętasz świat. Na koniec przyjrzyjmy się, w jaki sposób te klasyfikacje i
prognozy wchodzą w interakcję z kolejnym, wyższym regionem. Kolejną częścią twojej korowej pracy
jest przekazanie nazwy sekwencji, którą widzisz, do następnego poziomu w górę, więc przesyłasz
kartkę z literami "rrgpog" na niej. Litery te niewiele znaczą dla następnego wyższego regionu; nazwa
to tylko wzór, który należy połączyć z innymi danymi wejściowymi, sklasyfikować, a następnie umieścić
w kolejnej kolejności wyższego rzędu. Podobnie jak ty, śledzi sekwencje, które widzi. W pewnym
momencie może ci powiedzieć: "Hej, na wypadek, gdybyś miał jakieś kłopoty z decyzją, co mam
przekazać dalej, zgodnie z moją pamięcią, przewiduję, że powinna to być sekwencja" yyrgy ". Jest to w
zasadzie instrukcja dla ciebie, o tym, czego szukać we własnym strumieniu wejściowym. Zrobisz co w
twojej mocy, aby zinterpretować to, co widzisz jako obejmującą tę sekwencję. Ponieważ wiele osób
słyszało termin "klasyfikacja wzorców" wykorzystywanych w badaniach sztucznej inteligencji i
maszynowej wizji, przyjrzyjmy się, jak ten proces, jak się zwykle rozumie, różni się od tego, co robi kora.
Próbując zmusić maszyny do rozpoznawania obiektów, badacze zwykle tworzą szablon - na przykład
obraz filiżanki lub jakąś prototypową formę kubka - a następnie instruują maszynę, aby dopasowała

swoje wejścia do prototypowego kubka. Jeśli znajdzie się blisko siebie, komputer powie, że znalazł
kubek. Ale nasze mózgi nie mają takich szablonów, a wzory, które każdy rejon kory mózgowej
otrzymuje jako dane wejściowe, nie przypominają obrazów. Nie pamiętasz migawek tego, co widzi
twoja siatkówka, ani migawek wzorów ze ślimaka lub skóry. Hierarchia kory zapewnia, że wspomnienia
obiektów są rozmieszczone w hierarchii; nie znajdują się w jednym miejscu. Ponadto, ponieważ każdy
region hierarchii tworzy niezmienne wspomnienia, to co typowy region kory uczy się, to sekwencje
niezmiennych reprezentacji, które same są sekwencjami niezmiennych wspomnień. Nie znajdziesz
obrazu kubka ani żadnego innego przedmiotu przechowywanego w twoim mózgu. W przeciwieństwie
do pamięci aparatu, twój mózg pamięta świat taki jaki jest, a nie jak się wydaje. Kiedy myślisz o świecie,
przypominasz sobie sekwencje wzorców, które odpowiadają temu, w jaki sposób obiekty na świecie są
i jak się zachowują, a nie jak wyglądają przez jakiś szczególny zmysł w dowolnym momencie.
Sekwencje, w których doświadczasz obiektów na świecie, odzwierciedlają niezmienną strukturę
samego świata. Kolejność, w której doświadczasz części świata, zależy od struktury świata. Na przykład
możesz dostać się bezpośrednio do samolotu, idąc odrzutowcem, ale nie z kas biletowych. Sekwencje,
w których doświadczasz świata, są prawdziwą strukturą świata i właśnie to kora chce pamiętać. Nie
zapominaj jednak, że niezmienna reprezentacja w dowolnym obszarze kory może zostać
przekształcona w szczegółową prognozę, w jaki sposób pojawi się ona na twoich zmysłach poprzez
propagowanie wzoru w hierarchii. Podobnie niezmienna reprezentacja w korze ruchowej może zostać
przekształcona w szczegółowe i specyficzne dla sytuacji polecenia silnika poprzez propagację wzoru w
dół hierarchii silnika
Jak wygląda region kory
Zwrócimy teraz uwagę na pojedynczy obszar kory, jedno z pól na rysunku 5. Rysunek poniższy
przedstawia bardziej szczegółowy region kory.

Moim celem jest pokazanie, w jaki sposób komórki w regionie kory mózgowej mogą uczyć się i
przywoływać sekwencje wzorców, co jest najważniejszym elementem tworzenia niezmiennych
reprezentacji i przewidywania. Zaczniemy od opisu, jak wygląda region kory mózgowej i jak jest on
połączony. Regiony korowe różnią się znacznie wielkością, z których największa to główne obszary
czuciowe. Na przykład V1 ma mniej więcej rozmiar paszportu, jeśli chodzi o zajmowaną przestrzeń z
tyłu mózgu. Ale, jak wcześniej argumentowałem, w rzeczywistości składa się z wielu mniejszych
regionów, które mogą mieć rozmiar liter na tej stronie. Na razie załóżmy, że typowy obszar kory jest

wielkości małej monety. Pomyśl o sześciu wizytówkach, o których wspomniałem w rozdziale 3, gdzie
każda karta reprezentuje inną warstwę tkanki korowej. Dlaczego mówimy, że są warstwy? Jeśli
weźmiesz nasz region kory wielkości monety i umieścisz go pod mikroskopem, zobaczysz, że gęstość i
kształt komórek zmienia się w miarę przesuwania się od góry do dołu. Te różnice definiują warstwy.
Górna, zwana warstwą 1, jest najbardziej wyraźną z sześciu warstw. Ma bardzo mało komórek,
składających się głównie z maty z aksonów biegnących równolegle do powierzchni korowej. Warstwy
2 i 3 wyglądają podobnie. Zawierają wiele ściśle upakowanych ogniw piramidowych. Warstwa 4 ma typ
komórki w kształcie gwiazdy. Warstwa 5 ma regularne komórki piramidalne, a także klasę wyjątkowo
dużych komórek w kształcie piramidy. Dolna warstwa, warstwa 6, ma również kilka typów unikalnych
neuronów. Wizualnie widzimy warstwy poziome, ale najczęściej naukowcy mówią o kolumnach
komórek biegnących prostopadle do warstw. Kolumny można traktować jako pionowe "jednostki"
komórek, które współpracują ze sobą. (Kolumna termin zachęca do debaty w społeczności neuronauki,
jej rozmiar, funkcja i znaczenie są kwestionowane, jednak dla naszych celów można ogólnie rzecz
biorąc myśleć o kolumnowej architekturze, co do której wszyscy się zgadzają.) Warstwy w każdej
kolumnie są połączone przez aksony, które biegną w górę i w dół, tworząc synapsy po drodze. Kolumny
nie wyróżniają się niczym schludne filary z wyraźnymi granicami - nic w korze nie jest takie proste - ale
ich istnienie można wywnioskować z kilku linii dowodów. Jednym z powodów jest to, że ustawione
pionowo komórki w każdej kolumnie mają tendencję do stawania się aktywnymi dla tego samego
bodźca. Gdybyśmy przyjrzeli się kolumnom w V1, znaleźlibyśmy niektóre, które reagują na segmenty
linii przechylające się w jednym kierunku (/), a inne reagujące na segmenty linii przechylające się w
innym kierunku (\). Komórki w każdej kolumnie są silnie połączone, dlatego cała kolumna reaguje na
ten sam bodziec. W szczególności aktywna komórka w warstwie 4 powoduje, że komórki nad nią w
warstwach 3 i 2 stają się aktywne, co powoduje, że komórki poniżej w warstwach 5 i 6 stają się aktywne.
Aktywność rozprzestrzenia się w górę iw dół w kolumnie komórek. Kolejny powód, dla którego
mówimy o kolumnach, wynika z tego, jak powstaje kora. W zarodku pojedyncze komórki prekursorowe
migrują z wewnętrznej jamy mózgu do miejsca, w którym kora zaczyna nabierać kształtu. Każda z tych
komórek dzieli się, tworząc około stu neuronów, zwanych mikrokolumną, które są połączone w opisany
w pionie sposób. Określenie kolumna jest często używane luźno w celu opisania różnych zjawisk; może
odnosić się do ogólnej łączności pionowej lub do określonych grup komórek z tego samego
progenitora. Stosując tę ostatnią definicję, można powiedzieć, że ludzka kora ma szacunkowo kilkaset
milionów mikrokoli. Aby pomóc ci zwizualizować tę kolumnową strukturę, wyobraź sobie, że jedna
mikrokolumna to szerokość ludzkiego włosa. Weź tysiące włosów i pociąć je na bardzo krótkie
segmenty - na przykład wysokość małej litery bez kropki. Ustaw wszystkie te włosy lub kolumny i
przyklej je obok siebie jak bardzo gęstą szczotkę. Następnie utwórz arkusz długich, bardzo cienkich
włosów - przedstawiających twoje aksony 1 warstwy - i przyklej je poziomo w górnej części maty z
krótkimi włosami. Ta podobna do pędzla mata jest uproszczonym modelem twojego korowego regionu
wielkości monety. Informacje płyną głównie w kierunku tych włosów: poziomo w warstwie 1 i pionowo
w warstwach od 2 do 6. Jest jeszcze jeden szczegół dotyczący kolumn, które musisz znać, a następnie
przejdziemy do tego, do czego są one dobre. Przy dokładnej inspekcji widzimy, że co najmniej 90
procent synaps na komórkach w każdej kolumnie pochodzi z miejsc poza samą kolumną. Niektóre
połączenia przychodzą z sąsiednich kolumn. Inni pochodzą z połowy mózgu. Jak więc możemy mówić
o kolumnach jako ważnych, gdy tak wiele naszych przewodów korowych jest rozłożonych na boki na
dużych obszarach? Odpowiedź jest w modelu przewidywania pamięci. W 1979 roku, kiedy Vernon
Mountcastle twierdził, że istnieje jeden algorytm korowy, zaproponował także, że kolumna korowa jest
podstawową jednostką obliczeniową w korze mózgowej. Nie wiedział jednak, jaką funkcję pełni
kolumna. Uważam, że kolumna jest podstawową jednostką przewidywania. Aby kolumna mogła
przewidzieć, kiedy powinna być aktywna, musi wiedzieć, co dzieje się gdzie indziej - stąd połączenia
synaptyczne z tu i ówdzie. Wkrótce poznamy więcej szczegółów, ale tutaj jest zapowiedź, dlaczego

potrzebujemy tego rodzaju przewodów w mózgu. Aby przewidzieć następną nutę utworu, musisz znać
nazwę utworu, miejsce w utworze, czas, jaki upłynął od ostatniej nuty i jaka była ostatnia nuta. Duża
liczba synaps łączących komórki w kolumnie z innymi częściami mózgu zapewnia każdej kolumnie
kontekst, którego potrzebuje, aby przewidzieć jej aktywność w wielu różnych sytuacjach.
***
Następną rzeczą, którą musimy rozważyć, jest to, w jaki sposób te regiony korowe wielkości monety (i
ich kolumny) wysyłają i odbierają informacje w górę iw dół hierarchii korowej. Najpierw przyjrzymy się
przepływowi w górę, który zajmuje względnie bezpośrednią trasę, przedstawioną na rysunku

Wyobraźmy sobie, że patrzymy na obszar kory mózgowej z jego tysiącami kolumn. Powiększamy tylko
jeden. Zbieżne dane wejściowe z dolnych regionów zawsze docierają do warstwy 4 - głównej warstwy
wejściowej. Mijając, tworzą one również połączenie w warstwie 6 (zobaczymy później, dlaczego jest to
ważne). Komórki warstwy 4 wysyłają następnie projekcje do komórek w warstwach 2 i 3 w ich
kolumnie. Gdy kolumna wyświetla informacje w górę, wiele komórek warstwy 2 i warstwy 3 wysyła
aksony do warstwy wejściowej tego następnego wyższego regionu. Tak więc informacje przepływają z
regionu do regionu w górę hierarchii. Informacje płynące w dół hierarchii korowej przyjmują mniej
bezpośrednią ścieżkę, jak pokazano na rysunku poniżej

Komórki warstwy 6 są skierowanymi w dół komórkami wyjściowymi z kolumny korowej i projektu do
warstwy 1 w regionach hierarchicznie poniżej. Tutaj w warstwie 1 akson rozprzestrzenia się na duże
odległości w dolnym obszarze korowym. Tak więc informacje płynące w dół hierarchii z jednej kolumny
mogą aktywować wiele kolumn w regionach poniżej. W warstwie 1 jest bardzo mało komórek, ale
komórki w warstwach 2, 3 i 5 mają dendryty w warstwie 1, więc te komórki mogą być wzbudzone przez
sprzężenie zwrotne przebiegające przez całą warstwę 1. Aksony pochodzące z warstw 2 i 3 komórek
tworzą synapsy w warstwie 5, gdy opuszczają kort i są uważane za ekscytujące komórki w warstwach
5 i 6. Możemy więc powiedzieć, że w miarę przepływu informacji w hierarchii ma ona mniej
bezpośrednią trasę. Może rozgałęziać się w wielu różnych kierunkach poprzez rozłożone na warstwie
1. Informacja zwrotna rozpoczyna się w komórce warstwy 6 w wyższym regionie; rozprzestrzenia się
na warstwie 1 w niższym regionie. Niektóre komórki w warstwach 2, 3 i 5 w dolnym obszarze są
wzbudzane, a niektóre z tych komórek ekscytującej warstwy 6, które wyświetlają się w warstwie 1 w
regionach hierarchicznie poniżej, i tak dalej. Oto zapowiedź, dlaczego informacje są rozproszone na
warstwie 1. Aby przekonwertować niezmienną reprezentację na określoną prognozę, wymagana jest
możliwość decydowania, w którym momencie, w danym momencie, przesłać sygnał w miarę
rozchodzenia się w hierarchii. Warstwa 1 zapewnia sposób przekształcania niezmiennej reprezentacji
w bardziej szczegółową i konkretną reprezentację. Pamiętaj, że możesz przywołać adres Gettysburga
w języku mówionym lub na piśmie. Wspólna reprezentacja jest przesuwana wzdłuż jednej z dwóch
ścieżek: jednej do mówienia i drugiej do pisania. Podobnie, kiedy słyszę następną nutę w melodii, mój
mózg musi przyjąć ogólny odstęp, taki jak piąty, i przekształcić go w odpowiednią nutę właściwą, np. C
lub G. Poziomy przepływ aktywności w warstwie 1 zapewnia mechanizm robiąc to. Aby niezmienne
prognozy wysokiego poziomu rozprzestrzeniły się w dół kory i stały się specyficznymi
przewidywaniami, musimy dysponować mechanizmem pozwalającym na przepływ wzorców do
rozgałęzień na każdym poziomie. Warstwa 1 pasuje do rachunku. Moglibyśmy przewidzieć taką
potrzebę, nawet gdybyśmy nie wiedzieli, że istnieje. Jedna ostatnia część anatomii: kiedy aksony
opuszczają warstwę 6, aby dotrzeć do innych miejsc, są zamknięte w białej substancji tłuszczowej o
nazwie mielina. Ta tak zwana biała substancja jest jak izolacja na przewodzie elektrycznym w twoim
domu. Pomaga zapobiegać mieszaniu się sygnałów i sprawia, że podróżują one szybciej, z prędkością
do 200 kilometrów na godzinę. Kiedy aksony opuszczają materię białą, wchodzą do nowej warstwy
korowej w warstwie 6.
***
Wreszcie, istnieje inna, pośrednia metoda, w której regiony kory mogą się ze sobą komunikować.
Zanim opiszę szczegóły, chciałbym przypomnieć o wspomnieniach auto-asocjacyjnych omówionych w
części 2. Jak pamiętacie, wspomnienia auto-asocjacyjne mogą być używane do przechowywania
sekwencji wzorców. Kiedy sygnał wyjściowy grupy sztucznych neuronów jest podawany z powrotem,
aby utworzyć dane wejściowe dla wszystkich neuronów, a do sprzężenia zwrotnego dodawane jest
opóźnienie, wówczas wzorce uczą się podążać za sobą w sekwencji. Wierzę, że kora używa tego samego
podstawowego mechanizmu do przechowywania sekwencji, chociaż z kilkoma dodatkowymi zwrotami
akcji. Zamiast tworzyć pamięć auto-asocjacyjną ze sztucznych neuronów, tworzy ona automatycznie
kojarzącą się pamięć z kolumn korowych. Dane wyjściowe wszystkich kolumn są przekazywane z
powrotem do warstwy 1. W ten sposób warstwa 1 zawiera informacje o tym, które kolumny były po
prostu aktywne w obszarze kory. Przejdźmy przez elementy, jak pokazano na rysunku

Od wielu lat wiadomo, że szczególnie duże warstwy 5 komórek w obrębie kory ruchowej (region M1)
bezpośrednio kontaktują się z mięśniami i rejonami motorycznymi rdzenia kręgowego. Te komórki
dosłownie napędzają twoje mięśnie i sprawiają, że się poruszasz. Kiedy mówisz, piszesz lub wykonujesz
jakieś wyrafinowane zachowanie, te komórki uruchamiają się i wyłączają w wysoce skoordynowany
sposób, powodując skurcz mięśni. Niedawno naukowcy odkryli, że komórki wielowarstwowe 5 mogą
odgrywać rolę w zachowaniu w innych częściach kory mózgowej, nie tylko w obszarach motorycznych.
Na przykład, duża warstwa 5 komórek w kory wzrokowej rzutuje na tę część mózgu, która porusza
oczami. Tak więc sensoryczne obszary kory mózgowej, takie jak V2 i V4, nie tylko przetwarzają wzrok,
ale także pomagają określić ruch samych oczu, a więc to, co widzisz. Duże komórki 5 warstwy są
widoczne w całej kory nowej, w każdym regionie, co sugeruje bardziej powszechną rolę we wszystkich
rodzajach ruchu.
Oprócz posiadania roli behawioralnej aksony tych komórek wielkiej warstwy dzielą się na dwie części.
Jedna gałąź trafia do części mózgu zwanej wzgórzem, przedstawionej jako okrągły obiekt na rycinie 9.
Ludzkie wzgórze jest kształtem i wielkością dwóch małych ptasich jajek. Znajduje się w samym centrum
mózgu, na szczycie starego mózgu i otoczony jest białą substancją i korą. Wzgórze otrzymuje wiele
aksonów z każdej części kory i wysyła aksony z powrotem do tych samych obszarów. Wiele szczegółów
tych połączeń jest znanych, ale samo wzgórze jest skomplikowaną strukturą, a jego rola nie jest jasna.
Ale wzgórze jest niezbędne do normalnego życia; uszkodzone wzgórze prowadzi do trwałego stanu
wegetatywnego. Jest kilka ścieżek od wzgórza do kory, ale tylko jedno nas interesuje. Ścieżka ta
rozpoczyna się od komórek o dużej warstwie 5, które rzutują na klasę komórek wzgórzowych
uważanych za niespecyficzne. Niespecyficzne komórki wysyłają aksony z powrotem do warstwy 1 w
wielu różnych regionach kory. Na przykład, komórki warstwy 5 w regionach V2 i V4 wysyłają aksony do
wzgórza, a wzgórze wysyła informacje z powrotem do warstwy 1 przez V2 i V4. Inne części kory
wykonują to samo; komórki warstwy 5 w wielu obszarach kory mózgowej rzutują na wzgórze, które
przesyła informację z powrotem do warstwy 1 tych samych i powiązanych regionów. Proponuję, aby
ten obwód był dokładnie taki, jak opóźnione sprzężenie zwrotne, które pozwala sekwencjom uczenia
się automatycznie skojarzonych modeli pamięci. Wspomniałem już o dwóch wejściach do warstwy 1.
Wyższe obszary aktywności rozprzestrzeniania się kory w warstwie 1 w niższych regionach. Aktywne
kolumny w regionie również rozprzestrzeniają aktywność na warstwie 1 w tym samym regionie przez
wzgórze. Możemy myśleć o tych danych wejściowych do warstwy 1 jako o nazwie utworu (dane
wejściowe z góry) i gdzie jesteśmy w utworze (opóźniona aktywność z aktywnych kolumn w tym samym
regionie). Zatem warstwa 1 zawiera wiele informacji, które musimy przewidzieć, kiedy kolumna
powinna być aktywna - nazwę sekwencji i miejsce, w którym znajdujemy się w sekwencji. Używając

tych dwóch sygnałów w warstwie 1, region kory może nauczyć się i przywoływać wiele sekwencji
wzorów.
Jak działa region kora: szczegóły
Biorąc pod uwagę te trzy obwody - zbieżne wzory idące w górę korowej hierarchii, rozbieżne wzorce
idące w dół korowej hierarchii i opóźnione sprzężenie zwrotne przez wzgórze - możemy zacząć widzieć,
w jaki sposób obszar kory spełnia wymagane funkcje. Chcemy wiedzieć:
1.
W jaki sposób region kory kategoryzuje swoje dane wejściowe (takie jak wiadra)?
2.
W jaki sposób uczy się sekwencji wzorów (takich jak interwały melodii lub "oko oka" twarzy)?
3.
W jaki sposób tworzy ciągły wzór lub "nazwę" dla sekwencji?
4.
W jaki sposób tworzy określone prognozy (spotkanie z pociągiem w odpowiednim czasie lub
przewidywanie konkretnej nuty w melodii)?

Zacznijmy od założenia, że kolumny w obszarze kory przypominają segmenty używane do
klasyfikowania kolorowych wkładów papieru. Każda kolumna reprezentuje etykietę wiadra. Komórki
warstwy 4 w każdej kolumnie otrzymują włókna wejściowe z kilku regionów poniżej i będą strzelały,
jeśli będą miały odpowiednią kombinację wejść. Po uruchomieniu komórki warstwy 4 następuje
"głosowanie", że dane wejściowe pasują do etykiety. Podobnie jak w przypadku analogii do sortowania
papieru, dane wejściowe mogą być niejednoznaczne, więc kilka kolumn może być dopasowanych do
danych wejściowych. Chcemy, aby nasz region kory decydował o jednej interpretacji; papier jest
czerwony lub pomarańczowy, ale nie oba. Kolumna z mocnymi danymi wejściowymi powinna
uniemożliwić strzelanie innym kolumnom. Zacznijmy od założenia, że kolumny w obszarze kory
przypominają segmenty używane do klasyfikowania kolorowych wkładów papieru. Każda kolumna
reprezentuje etykietę wiadra. Komórki warstwy 4 w każdej kolumnie otrzymują włókna wejściowe z
kilku regionów poniżej i będą strzelały, jeśli będą miały odpowiednią kombinację wejść. Po
uruchomieniu komórki warstwy 4 następuje "głosowanie", że dane wejściowe pasują do etykiety.
Podobnie jak w przypadku analogii do sortowania papieru, dane wejściowe mogą być niejednoznaczne,
więc kilka kolumn może być dopasowanych do danych wejściowych. Chcemy, aby nasz region kory
decydował o jednej interpretacji; papier jest czerwony lub pomarańczowy, ale nie oba. Kolumna z
mocnymi danymi wejściowymi powinna zabezpieczyć inne kolumny przed ogniem. Mózgi mają
komórki hamujące, które właśnie to robią. Silnie hamują inne neurony w sąsiedztwie kory mózgowej,
skutecznie pozwalając jednemu zwycięzcy. Te komórki hamujące wpływają tylko na obszar otaczający
kolumnę. Więc nawet jeśli istnieje wiele zahamowań, wiele kolumn w regionie może być ciągle
aktywnych (w prawdziwych mózgach nic nie jest reprezentowane przez pojedynczy neuron lub
pojedynczą kolumnę). Aby ułatwić śledzenie, można udawać, że region wybiera jedną i tylko jedną
kolumnę zwycięzcy. Ale pamiętaj, że wiele kolumn będzie aktywnych od razu. Rzeczywisty proces
stosowany przez region kory mózgowej do klasyfikowania danych wejściowych i sposobu, w jaki uczy
się tego robić, jest skomplikowany i niezbyt zrozumiały. Nie będę próbował przeciągać cię przez te

problemy. Zamiast tego chcę założyć, że nasz region kory sklasyfikował swój wkład jako aktywność w
zbiorze kolumn. Następnie możemy skupić się na tworzeniu sekwencji i nazw dla sekwencji.
W jaki sposób nasz region korowy przechowuje sekwencję tych sklasyfikowanych wzorów?
Zasugerowałem już odpowiedź na to pytanie, ale teraz zagłębię się w szczegóły. Wyobraź sobie, że
jesteś kolumną komórek, a wejście z niższego regionu powoduje, że jedna z twoich komórek warstwy
4 strzela. Jesteś szczęśliwy, a twoja komórka warstwy 4 powoduje, że komórki w warstwach 2 i 3, a
następnie 5, a następnie 6 również odpalają. Cała kolumna staje się aktywna po uruchomieniu od dołu.
Twoje komórki w warstwach 2, 3 i 5 mają tysiące synaps w warstwie 1. Jeśli niektóre z tych synaps są
aktywne, gdy twoja komórka warstwy 2, 3 i 5 strzela, synapsy są wzmacniane. Jeśli zdarza się to dość
często, te synapsy warstwy 1 stają się wystarczająco silne, aby komórki w warstwach 2, 3 i 5 strzelały,
nawet gdy komórka warstwy 4 nie została uruchomiona - co oznacza, że części kolumny mogą stać się
aktywne bez odbierania danych wejściowych z dolny obszar kory. W ten sposób komórki w warstwach
2, 3 i 5 uczą się "przewidywać", kiedy powinny strzelać w oparciu o wzór w warstwie 1. Przed
rozpoczęciem uczenia kolumna może stać się aktywna tylko wtedy, gdy jest napędzana przez komórkę
warstwy 4. Po zakończeniu nauki kolumna może stać się częściowo aktywna za pośrednictwem
pamięci. Kiedy kolumna staje się aktywna za pośrednictwem synaps 1 warstwy, przewiduje się, że
będzie prowadzona od dołu. To jest prognoza. Gdyby kolumna mogła mówić, powiedziałaby: "Kiedy
byłem aktywny w przeszłości, ten konkretny zestaw moich synaps 1 warstwy był aktywny, więc kiedy
ponownie zobaczę ten konkretny zestaw, będę strzelał w oczekiwaniu." Przypomnijmy, że połowa
danych wejściowych do warstwy 1 pochodzi z komórek warstwy 5 w sąsiednich kolumnach i regionach
kory. Ta informacja odzwierciedla to, co działo się wcześniej. Przedstawia kolumny, które były aktywne
przed aktywowaniem twojej kolumny. Reprezentuje poprzedni interwał w melodii lub ostatnią rzecz,
którą zobaczyłem lub ostatnią rzecz, którą odczuwałem, lub poprzedni fonem w mowie, której
słucham. Jeśli kolejność występowania tych wzorców w czasie jest zgodna, kolumny poznają kolejność.
Będą strzelać jeden po drugim we właściwej kolejności. Druga połowa danych wejściowych do warstwy
1 pochodzi z komórek warstwy 6 w hierarchicznie wyższych regionach. Ta informacja jest bardziej
stacjonarna. Reprezentuje nazwę sekwencji, której obecnie doświadczasz. Jeśli twoje kolumny są
interwałami muzycznymi, jest to nazwa melodii. Jeśli twoje kolumny są fonemami, to jest to mówione
słowo, które słyszysz. Jeśli twoje kolumny są wypowiadanymi słowami, to sygnał z góry jest
przemówieniem, które recytujesz. Zatem informacje w warstwie 1 reprezentują zarówno nazwę
sekwencji, jak i ostatni element w sekwencji. W ten sposób dana kolumna może być dzielona między
wiele różnych sekwencji bez zmieszania. Kolumny uczą się strzelać w odpowiednim kontekście i we
właściwej kolejności. Zanim przejdziemy dalej, muszę zaznaczyć, że synapsy w warstwie 1 nie są
jedynymi synapsami uczestniczącymi w uczeniu się, kiedy kolumna ma stać się aktywna. Jak
wspomniałem wcześniej, komórki odbierają dane wejściowe i wysyłają dane do wielu otaczających
kolumn. Przypomnijmy, że ponad 90 procent wszystkich synaps pochodzi z komórek spoza kolumny, a
większość tych synaps nie znajduje się w warstwie 1. Na przykład, komórki w warstwach 2,3 i 5 mają
tysiące synaps w warstwie 1, ale także tysiące synaps we własnych warstwach. Ogólny pomysł jest taki,
że komórki chcą wszelkich informacji, które pomogą im przewidzieć, kiedy będą prowadzone od dołu.
Zwykle aktywność w kolumnach znajdujących się w pobliżu ma silną korelację, dlatego widzimy wiele
bezpośrednich połączeń z sąsiednimi kolumnami. Na przykład, jeśli linia porusza się przez twoje pole
wizualne, aktywuje kolejne kolumny. Często jednak informacje potrzebne do przewidywania
aktywności kolumny są bardziej globalne, w tym miejscu odgrywają rolę synapsy warstwy 1. Gdybyś
był komórką lub kolumną, nie wiedziałbyś, co oznacza żadna z tych synaps, wszystko, co możesz
wiedzieć, to to, że pomagają ci przewidzieć, kiedy powinieneś zacząć działać.
***

Rozważmy teraz kwestię, w jaki sposób region kory tworzy nazwę dla wyuczonej sekwencji. Ponownie
wyobraź sobie, że jesteś regionem kory mózgowej. Twoje aktywne kolumny zmieniają się przy każdym
nowym wprowadzeniu. Pomyślnie nauczyłeś się kolejności, w której kolumny stają się aktywne, co
oznacza, że niektóre komórki w twoich kolumnach stają się aktywne przed pojawieniem się danych
wejściowych z niższych regionów. Jakie informacje przesyłasz do hierarchicznie wyższych regionów
kory? Widzieliśmy wcześniej, że twoje komórki warstwy 2 i warstwy 3 wysyłają swoje aksony do
następnych wyższych regionów. Aktywność tych komórek stanowi dane wejściowe do wyższych
regionów. Ale to jest problem. Aby hierarchia działała, musisz przekazać stały wzorzec podczas
wyuczonych sekwencji; musisz podać nazwę sekwencji, a nie szczegóły. Zanim nauczysz się sekwencji,
możesz przekazać szczegóły, ale kiedy nauczysz się sekwencji i będziesz w stanie przewidzieć, które
kolumny będą aktywne, powinieneś przekazać tylko stały wzór. Jednak jeszcze nie pokazałem ci
metody, aby to zrobić. W obecnej formie przekażesz każdy zmieniający się wzór, niezależnie od tego,
czy możesz go przewidzieć. Gdy każda kolumna stanie się aktywna, jej komórki warstwy 2 i warstwy 3
wyślą nowy sygnał w górę hierarchii. Kora potrzebuje jakiegoś sposobu, aby utrzymać dane wejściowe
do następnej stałej regionu podczas uczenia sekwencji. Potrzebujemy sposobu, aby wyłączyć wyjście
komórek warstwy 2 i warstwy 3, gdy kolumna przewiduje jego aktywność, lub alternatywnie, aby te
komórki były aktywne, gdy kolumna nie jest w stanie przewidzieć ich aktywności. Jest to jedyny sposób
na utworzenie stałego wzorca nazwy. Niewiele wiadomo na temat kory mózgowej, aby dokładnie
określić, w jaki sposób to robi. Mogę sobie wyobrazić kilka metod. Opiszę mojego obecnego faworyta,
ale pamiętaj, że ta koncepcja jest ważniejsza niż konkretna metoda. Stworzenie stałego wzoru "nazwy"
jest wymaganiem tej teorii. Wszystko, co mogę teraz pokazać, to wiarygodne mechanizmy dla procesu
nazywania. Ponownie wyobraź sobie, że jesteś kolumną, jak pokazano na rysunku.

Chcemy zrozumieć, jak nauczysz się prezentować stały wzór do następnego wyższego regionu, kiedy
możesz przewidzieć swoją aktywność i zmieniający się wzorzec, kiedy nie możesz przewidzieć swojej
aktywności. Zacznijmy od założenia, że w warstwach 2 i 3 istnieje kilka klas komórek. (Oprócz kilku
rodzajów komórek hamujących, wielu anatomów dokonuje rozróżnienia między typami komórek w
warstwach 3a i 3b, więc to założenie nie jest nieuzasadnione.) Przyjmijmy również, że jedna klasa
komórek, nazywana komórkami warstwy 2, uczy się pozostać włączona podczas wyuczonych
sekwencji. Te komórki, jako grupa, reprezentują nazwę sekwencji. Będą one przedstawiać stały wzór
dla wyższych regionów korowych, o ile nasz region będzie mógł przewidzieć, które kolumny będą
aktywne dalej. Gdyby nasz region kory miał wyuczoną sekwencję trzech różnych wzorów, wówczas
komórki warstwy 2 ze wszystkich kolumn reprezentujących te trzy wzory pozostałyby aktywne tak
długo, jak byliśmy w tej sekwencji. Są to nazwa sekwencji. Następnie załóżmy, że istnieje inna klasa
komórek, komórek warstwy 3b, które nie uruchamiają się, gdy nasza kolumna z powodzeniem
przepowiada wejście, ale strzela, gdy nie przewiduje swojej aktywności. Komórka warstwy 3b
reprezentuje nieoczekiwany wzór. Występuje, gdy kolumna staje się nieoczekiwanie aktywna. Będzie

uruchamiany za każdym razem, gdy kolumna stanie się aktywna przed rozpoczęciem uczenia. Ale gdy
kolumna uczy się przewidywać jej aktywność, komórka warstwy 3b staje się cicha. Łącznie komórki
warstwy 2 i warstwy 3b spełniają nasze wymagania. Zanim nauczysz się, obie komórki uruchamiają się
i wyłączają z kolumną, ale po treningu komórka warstwy 2 jest ciągle aktywna, a komórka warstwy 3b
jest cicha. Jak te komórki uczą się tego robić? Najpierw zastanówmy się, jak wyłączyć komórkę warstwy
3b, gdy jej kolumna pomyślnie prognozuje jej aktywność. Powiedzmy, że istnieje inna komórka
umieszczona tuż nad komórką warstwy 3b, w warstwie 3a. Ta komórka ma również dendryty w
warstwie 1. Jej jedynym zadaniem jest zapobieganie strzelaniu komórek warstwy 3b, gdy widzi
odpowiedni wzór w warstwie 1. Gdy komórka warstwy 3a widzi wyuczony wzór w warstwie 1, szybko
aktywuje komórkę hamującą. który zapobiega strzelaniu do komórki warstwy 3b. To wszystko, czego
potrzeba, aby zatrzymać strzelanie komórki warstwy 3b, gdy kolumna poprawnie przewiduje jej
aktywność . Rozważmy teraz trudniejsze zadanie utrzymywania aktywności komórki warstwy 2 w
znanej sekwencji wzorów. Jest to trudniejsze, ponieważ zróżnicowany zestaw komórek warstwy 2 w
wielu różnych kolumnach musiałby pozostać aktywny razem, nawet jeśli ich poszczególne kolumny nie
są aktywne. Oto jak sądzę, że to może się zdarzyć. Komórki warstwy 2 mogłyby nauczyć się kierować
wyłącznie z hierarchicznie wyższych regionów kory. Mogą one tworzyć synapsy preferencyjnie z
aksonami z komórek warstwy 6 w regionach powyżej. Komórki warstwy 2 reprezentowałyby zatem
stały wzór nazwy z wyższego regionu. Gdy wyższy obszar kory przesyła wzór do warstwy 1 regionu
poniżej, zestaw komórek warstwy 2 w dolnym obszarze stanie się aktywny, reprezentując wszystkie
kolumny będące członkami sekwencji. Ponieważ te komórki warstwy 2 również wyświetlają się z
powrotem do wyższego regionu, tworzyłyby one semistabilną grupę komórek. (Jest mało
prawdopodobne, że te komórki pozostają stale aktywne, prawdopodobnie wystrzeliwują
synchronicznie w coś w rodzaju rytmu.) To tak, jakby wyższy region wysyła nazwę melodii do warstwy
1 poniżej. To zdarzenie powoduje uruchomienie zestawu komórek warstwy 2, po jednym dla każdej z
kolumn, które będą aktywne, gdy usłyszysz melodię. Suma wszystkich tych mechanizmów pozwala
kórce uczyć się sekwencji, tworzyć prognozy i tworzyć stałe reprezentacje lub "nazwy" dla sekwencji.
Są to podstawowe operacje tworzenia niezmiennych reprezentacji.
***
Jak tworzymy prognozy wydarzeń, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy? Jak decydujemy między
wieloma interpretacjami danych wejściowych? W jaki sposób region kory wykonuje określone
przewidywania z niezmiennych wspomnień? Podałem kilka przykładów tego wcześniej, takich jak
przewidywanie następnej nuty w melodii, gdy pamięć wspomina tylko interwał między nutami,
przypowieść o pociągu i recytowanie adresu Gettysburga. W takich przypadkach jedynym sposobem
rozwiązania tego problemu jest wykorzystanie ostatnich konkretnych informacji do
przekonwertowania niezmiennej prognozy na konkretną prognozę. Innym sposobem na wyrażenie
tego w kategoriach kory jest stwierdzenie, że musimy połączyć informacje z wyprzedzeniem
(rzeczywiste dane wejściowe) z informacjami zwrotnymi (przewidywania w niezmiennej formie). Oto
prosty przykład tego, jak wierzę, że to się robi. Powiedz, że twój region kory został poinformowany, że
spodziewa się muzycznej przerwy na piątą. Kolumny twojego regionu reprezentują wszystkie możliwe
określone przedziały, takie jak C-E, C-G, D-A itd. Musisz zdecydować, która z twoich kolumn powinna
być aktywna. Gdy powyższy region mówi, że spodziewasz się piątego, powoduje, że komórki warstwy
2 strzelają we wszystkich kolumnach, które są piąte, takich jak C-G, D-A i E-B. Komórki w warstwie 2
kolumn reprezentujących inne interwały nie są aktywne. Teraz musisz wybrać jedną kolumnę ze
wszystkich możliwych piątych. Wejścia do twojego regionu są specyficznymi notatkami. Jeśli ostatnia
nuta, którą usłyszałeś, była literą D, to wszystkie kolumny reprezentujące interwały obejmujące D, takie
jak D-E i D-B, mają częściowe wejście. Tak więc teraz w warstwie 2 mamy aktywność we wszystkich
kolumnach, które są piąte, a w warstwie 4 mamy częściowe dane wejściowe do wszystkich kolumn

reprezentujących przedziały z udziałem D. Przecięcie tych dwóch zestawów reprezentuje naszą
odpowiedź, kolumna reprezentująca przedział DA

W jaki sposób kora znajduje to skrzyżowanie? Przypomnijmy, że wcześniej wspomniałem o tym, że
aksony z komórek warstwy 2 i warstwy 3 generalnie tworzą synapsy w warstwie 5, gdy opuszczają kort,
i podobnie aksony zbliżające się do warstwy 4 z dolnych obszarów kory tworzą synapsę w warstwie 6.
Przecięcie tych dwie synapsy (z góry na dół i na dole) zapewniają nam to, co jest potrzebne. Komórka
warstwy 6, która odbiera te dwa aktywne wejścia, zostanie uruchomiona. Komórka warstwy 6
przedstawia to, co dzieje się w regionie kory mózgowej, konkretną prognozę. Gdyby komórka warstwy
6 mogła mówić, mogłaby powiedzieć: "Jestem częścią kolumny reprezentującej coś, w moim
konkretnym przypadku moja kolumna reprezentuje muzyczną interwał DA, inne kolumny oznaczają
inne rzeczy, mówię o moim regionie kory mózgowej. stają się aktywne oznacza to, że wierzymy, że
muzyczny interwał DA występuje lub wystąpi.Mógłbym stać się aktywny, ponieważ oddolne wejście z
uszu spowodowało, że komórka warstwy 4 w mojej kolumnie pobudziła całą kolumnę.A może moja
aktywność może oznaczać, że Rozpoznaliśmy melodię i przewidujemy ten konkretny następny
interwał. Tak czy inaczej, moim zadaniem jest powiedzieć niższym regionom kory mózgowej, co nam
się wydaje, że reprezentuję naszą interpretację świata, niezależnie od tego, czy jest prawdziwa, czy
tylko wyobrażona. " Pozwól mi opisać to za pomocą innego mentalnego obrazu. Wyobraź sobie dwie
kartki papieru z dużą ilością małych dziurek w nich przebijanych. Otwory na jednym papierze
reprezentują kolumny, które mają aktywne komórki warstwy 2 lub warstwy 3, nasze niezmienne
prognozy. Otwory na drugim papierze przedstawiają kolumny z częściowym wprowadzeniem od dołu.
Jeśli położysz jedną kartkę na drugiej, niektóre z otworów będą wyrównane, inne nie. Otwory, które
są ustawione, reprezentują kolumny, które naszym zdaniem powinny być aktywne. Mechanizm ten nie
tylko dokonuje określonych przewidywań, ale także rozwiązuje niejednoznaczności na podstawie
danych zmysłowych. Bardzo często dane wejściowe do obszaru kory będą niejednoznaczne, jak
widzieliśmy w kolorowych papierach, lub gdy usłyszysz półgrzybione słowo. Ten mechanizm
dopasowywania od dołu do góry / od góry umożliwia wybór między dwiema lub więcej interpretacjami.
A kiedy już zdecydujesz, przekażesz swoją interpretację regionowi poniżej. Każda chwila w twoim życiu
na jawie, każdy region twojej kory nowej porównuje zestaw oczekiwanych kolumn poprowadzonych
od góry z zestawem obserwowanych kolumn prowadzonych od dołu. Tam, gdzie dwa zestawy
przecinają się, to to, co postrzegamy. Gdybyśmy mieli doskonałe dane wejściowe od dołu i doskonałe
prognozy, to zbiór postrzeganych kolumn byłby zawsze zawarty w zbiorze przewidywanych kolumn.

Często nie mamy takiej zgody. Metoda łączenia prognoz cząstkowych z częściowym wprowadzeniem
rozwiązuje niejednoznaczne dane wejściowe, wypełnia brakujące informacje i decyduje między
alternatywnymi widokami. W ten sposób łączymy spodziewany odstęp od wysokości tonu z ostatnim
słyszanym dźwiękiem, aby przewidzieć następną konkretną nutę w melodii. W ten sposób decydujemy,
czy zdjęcie przedstawia wazon, czy dwie twarze. W ten sposób dzielimy nasz motoryzacyjny strumień
albo na pisanie, albo na mówienie adresu Gettysburga. Na koniec, oprócz projekcji na niższe obszary
kory, komórki warstwy 6 mogą wysyłać swoje wyniki z powrotem do komórek warstwy 4 w ich własnej
kolumnie. Kiedy tak się stanie, nasze prognozy stają się wkładem. To właśnie robimy, gdy marzymy lub
myślimy. Pozwala nam dostrzec konsekwencje naszych własnych przewidywań. Robimy to wiele godzin
dziennie, kiedy planujemy przyszłość, ćwiczymy przemówienia i niepokoimy się o nadchodzące
wydarzenia. Długookresowy modelant korowy Stephen Grossberg nazywa to "złożoną informacją
zwrotną". Wolę "wyobrażanie sobie".
***
Ostatni temat, zanim opuścimy tę sekcję. Wiele razy wskazywałem, że najczęściej to, co widzimy,
słyszymy lub czujemy, jest wysoce zależne od naszych własnych działań. To, co widzimy, zależy od tego,
gdzie nasze oczy się zakochują i jak odwracamy głowy. To, co czujemy, zależy od tego, jak poruszamy
kończynami i palcami. To, co słyszymy, czasami zależy od tego, co mówimy i robimy. Dlatego, aby
przewidzieć, co poczniemy dalej, musimy wiedzieć, jakie działania podejmujemy. Zachowanie
motoryczne i percepcja zmysłowa są wysoce współzależne. Jak możemy przewidzieć, czy to, co
odczuwamy dalej, jest w dużej mierze wynikiem naszych własnych działań? Na szczęście istnieje
zaskakujące i eleganckie rozwiązanie tego problemu, chociaż wiele szczegółów nie jest zrozumiałych.
Pierwszym zaskakującym odkryciem jest to, że percepcja i zachowanie są prawie takie same. Jak
wspomniałem wcześniej, większość, jeśli nie wszystkie regiony kory, nawet obszary wzrokowe,
uczestniczą w tworzeniu ruchu. Komórki warstwy 5, które rzutują na wzgórze, a następnie na warstwę
1, również wydają się mieć funkcję motoryczną, ponieważ jednocześnie wystają na obszary motoryczne
starego mózgu. W ten sposób wiedza o "co się właśnie wydarzyło" - zarówno zmysłowa, jak i
motoryczna - jest dostępna w warstwie 1. Drugą zaskakującą rzeczą i konsekwencją pierwszego jest to,
że zachowanie motoryczne musi być również reprezentowane w hierarchii niezmiennych
reprezentacji. Generujesz ruchy niezbędne do wykonania określonego działania, myśląc o wykonaniu
go w niezmiennej formie. Gdy polecenie motorowe przemieszcza się w dół hierarchii, zostaje
przetłumaczone na skomplikowane i szczegółowe sekwencje wymagane do wykonania działania, które
zamierzałeś wykonać. Dzieje się to zarówno w kory "ruchowej", jak i "czuciowej", co zaciera
rozróżnienie między tymi dwoma. Jeśli region IT kory wzrokowej postrzega "nos", samo przejście do
przedstawienia "oko" wygeneruje sakkadę niezbędną do urzeczywistnienia tej prognozy. Konkretna
sakura niezbędna do przejścia od widoku nosa do widzenia różni się w zależności od tego, gdzie
znajduje się twarz. Bliska twarz wymaga większej sakkady; bardziej oddalona twarz wymaga mniejszej
sakkady. Pochylona twarz wymaga ucięcia pod kątem innym niż ten, który ma płaską powierzchnię.
Szczegóły potrzebnej sakkady są określone jako przewidywanie, że "oko" przesuwa się w kierunku V1.
Sakada staje się coraz bardziej specyficzna, im dalej w dół, w wyniku czego powstaje sakada, która
wyląduje w twoich sztuczkach prosto do celu lub całkiem blisko. Spójrzmy na inny przykład. Dla mnie
fizyczny ruch z mojego salonu do kuchni, cały mój umysł musi zrobić, to psychicznie przejść z
niezmiennej reprezentacji mojego salonu do niezmiennej reprezentacji mojej kuchni. Ten przełącznik
powoduje złożone rozwijanie sekwencji. Proces generowania sekwencji przewidywań tego, co zobaczę,
odczuję i usłyszę podczas chodzenia z salonu do kuchni, generuje również sekwencję poleceń
motorycznych, która sprawia, że przechodzę z mojego salonu do kuchni i poruszam oczami jak Tak
robię. Prognozy i zachowania motoryczne pracują ręka w rękę, gdy wzory spływają w górę i w górę
korowej hierarchii. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, kiedy twoje własne zachowanie jest zaangażowane,

twoje przewidywania nie tylko poprzedzają sensację, lecz także sensację. Myślenie o przejściu do
kolejnego wzorca w sekwencji powoduje kaskadową prognozę tego, co powinieneś doświadczyć w
następnej kolejności. Gdy rozwija się prognoza kaskadowa, generuje polecenia silnika niezbędne do
wypełnienia prognozy. Myślenie, przewidywanie i robienie są częścią tego samego rozwinięcia
sekwencji poruszających się po hierarchii korowej. "Robienie" poprzez myślenie, równoległe rozwijanie
percepcji i zachowania motoryczne, jest esencją tego, co nazywa się zachowaniem zorientowanym na
cel. Zachowanie zorientowane na cel jest świętym Graalem robotyki. Jest wbudowany w tkaninę kory
mózgowej. Oczywiście możemy wyłączyć nasze zachowanie motoryczne. Mogę myśleć o obejrzeniu
czegoś bez zobaczenia go i mogę pomyśleć o pójściu do mojej kuchni bez tego. Ale myślenie o zrobieniu
czegoś jest dosłownie początkiem tego, jak to robimy.
Płynie w górę i płynie w dół
Cofnijmy się nieco i pomyślmy jeszcze trochę o tym, w jaki sposób informacje poruszają się w górę iw
dół hierarchii korowej. Gdy poruszasz się po świecie, zmieniając strumień wejściowy w niższe regiony
kory. Każdy region próbuje interpretować swój strumień danych wejściowych jako część znanej
sekwencji wzorców. Kolumny starają się przewidzieć ich działanie. Jeśli to możliwe, przejdą one na
stabilny wzorzec, nazwę sekwencji, do następnego wyższego regionu. Znowu jest tak, jakby region
mówił: "Słucham piosenki, tu jest nazwa, potrafię poradzić sobie z detalami". Ale co, jeśli pojawi się
nieoczekiwany wzorzec, niespodziewana nuta? A jeśli zobaczymy coś, co nie pasuje do twarzy?
Nieoczekiwany wzorzec jest automatycznie przekazywany do następnego, wyższego obszaru
korowego. Dzieje się to naturalnie jako komórki warstwy 3b, które nie były częścią oczekiwanej
sekwencji ognia. Wyższy region może być w stanie zrozumieć ten nowy wzór jako następną część
własnej sekwencji. Może powiedzieć: "Och, widzę, że nadeszła nowa nuta, może to jest pierwsza nuta
następnej piosenki na albumie, wygląda na to, więc przewiduję, że przeszliśmy do następnej piosenki.
nazwa następnej piosenki, którą chyba powinieneś usłyszeć. " Ale jeśli takie rozpoznanie nie nastąpi,
nieoczekiwany wzorzec będzie nadal rozprzestrzeniał się w hierarchii korowej, dopóki jakiś wyższy
region nie zinterpretuje go jako części normalnej sekwencji zdarzeń. Im wyższy nieoczekiwany wzór,
tym więcej regionów kory jest zaangażowanych w rozwiązywanie nieoczekiwanych danych
wejściowych. Wreszcie, gdy region gdzieś w hierarchii uważa, że może zrozumieć nieoczekiwane
zdarzenie, generuje nową prognozę. Ta nowa prognoza rozprzestrzenia się w hierarchii tak daleko, jak
to możliwe. Jeśli nowa prognoza nie będzie odpowiednia, wykryty zostanie błąd i znowu będzie on
wspinał się w górę hierarchii, aż jakiś region będzie mógł zinterpretować ją jako część swojej aktualnie
aktywnej sekwencji. Widzimy więc, że zaobserwowane wzorce przepływają w górę hierarchii, a
przepływy przepływają w dół hierarchii. Idealnie, w świecie, który jest znany i przewidywalny,
większość przepływu wzorców zachodzi szybko i występuje w dolnych obszarach kory. Mózg szybko
próbuje znaleźć część swojego światowego modelu, który jest zgodny z wszelkimi nieoczekiwanymi
danymi wejściowymi. Tylko wtedy zrozumie swój wkład i wie, czego się spodziewać. Jeśli będę chodził
w znajomym pokoju w moim domu, kilka błędów rozprzestrzeni się wysoko w mojej korze. Wysoce
uczone sekwencje mojego domu mogą być obsługiwane w niższych sekcjach hierarchii wizualnej,
somatosensorycznej i motorycznej. Znam pomieszczenie tak dobrze, że mogę nawet chodzić po
ciemku. Moja znajomość otoczenia skutecznie uwalnia większość mojej kory mózgowej do innych
zadań, takich jak myślenie o mózgach i pisanie książek. Jednakże, gdybym był w nieznanym pokoju,
szczególnie tym, który różniłby się od wszystkich, które widziałem wcześniej, nie tylko musiałbym
patrzeć, dokąd zmierzam, ale nieoczekiwane wzorce wciąż wznosiły się wysoko w górę korowej
hierarchii. Im bardziej moje wrażenia zmysłowe nie pasują do wyuczonych sekwencji, tym więcej
błędów powstaje. W tej nowej sytuacji nie mogę już myśleć o mózgach, ponieważ większość mojej kory
zajmuje się problemami poruszania się po pokoju. Jest to częste doświadczenie dla osób, które
wysiadają z samolotu do obcego kraju. Podczas gdy drogi mogą wyglądać jak te, do których jesteś

przyzwyczajony, samochody mogą zboczyć z niewłaściwej strony, pieniądze są dziwne, język jest
niezrozumiały, a uczenie się, jak znaleźć łazienkę, może zabrać wszystkie twoje siły korowe. Nie próbuj
ćwiczyć mowy podczas spaceru po obcej ziemi. Wrażenie nagłego zrozumienia, "aha!" moment, może
być zrozumiany w tym modelu. Wyobraź sobie, że patrzysz na niejednoznaczny obraz. Wypełniony
plamami atramentu i rozproszonymi liniami, nie wygląda na nic. To nie ma sensu. Zamieszanie pojawia
się, gdy kora nie może znaleźć żadnej pamięci pasującej do czasu Podczas gdy drogi mogą wyglądać jak
te, do których jesteś przyzwyczajony, samochody mogą zjeżdżać po złej stronie, pieniądze są dziwne,
język jest niezrozumiały i uczenie się jak znajdowanie łazienki może zabrać wszystkie twoje siły korowe.
Nie próbuj ćwiczyć mowy podczas spaceru po obcej ziemi. Wrażenie nagłego zrozumienia, "aha!"
moment, może być zrozumiany w tym modelu. Wyobraź sobie, że patrzysz na niejednoznaczny obraz.
Wypełniony plamami atramentu i rozproszonymi liniami, nie wygląda na nic. To nie ma sensu.
Zamieszanie pojawia się, gdy kora nie może znaleźć żadnej pamięci pasującej do danych wejściowych.
Twoje oczy skanują wszędzie obraz. Nowe wejścia biegną aż do góry w korowej hierarchii. Kora
wysokiego poziomu próbuje wielu różnych hipotez, ale ponieważ te prognozy ścigają się w hierarchii,
każdy z nich konfrontuje się z danymi wejściowymi, a kora jest zmuszona spróbować ponownie. W tym
czasie zamieszania twój mózg jest całkowicie zajęty zrozumieniem obrazu. Na koniec przygotujesz
prognozę wysokiego poziomu, która jest właściwa. Kiedy tak się dzieje, predykcja zaczyna się na
szczycie korowej hierarchii i udaje się rozprzestrzeniać całą drogę na dno, porcję, porcję, porcję, porcję,
porcję. W mniej niż sekundę każdy region otrzymuje sekwencję pasującą do danych. Nigdy więcej
błędów nie wzrośnie do góry. Rozumiesz zdjęcie, widzisz dalmatyńczyka wśród kropek i literek

Czy sprzężenie zwrotne naprawdę może to zrobić?
Od dziesięcioleci wiemy, że związki w hierarchii korowej są odwzajemnione. Jeśli region A przenosi się
do regionu B, wówczas B rzutuje na region A. Często więcej włókien aksonu biegnie wstecz niż do
przodu. Ale nawet jeśli ten opis jest powszechnie akceptowany, dominującym paradygmatem jest to,
że sprzężenie zwrotne odgrywa niewielką lub "modulacyjną" rolę w mózgu. Pomysł, że sygnał zwrotny
może natychmiast i dokładnie spowodować, że zróżnicowany zestaw komórek w warstwie 2 zostanie
wystrzelony, nie jest dominującym poglądem wśród neuronaukowców. Dlaczego tak się stało? Jednym
z powodów, o którym wspomniałem wcześniej, jest to, że nie ma potrzeby zajmowania się opiniami,
jeśli nie akceptujesz centralnej roli przewidywania. Jeśli uważasz, że informacje płyną prosto do układu
motorycznego, to dlaczego potrzebujesz informacji zwrotnej? Inną przyczyną ignorowania sprzężenia
zwrotnego jest to, że sygnał sprzężenia zwrotnego rozchodzi się na dużych obszarach warstwy 1.
Intuicyjnie, spodziewamy się, że sygnał rozproszony na dużym obszarze będzie miał tylko niewielki

wpływ na wiele neuronów, a nawet, że mózg ma kilka takich sygnałów modulacyjnych. które nie
działają na określone neurony, ale zmieniają globalne atrybuty, takie jak czujność. Ostateczny powód
ignorowania informacji zwrotnej wynika z tego, jak wielu naukowców wierzy w działanie
poszczególnych neuronów. Typowe neurony mają tysiące lub dziesiątki tysięcy synaps. Niektóre
znajdują się daleko od ciała komórki, inne są tuż przy nim. Synapsy zbliżone do ciała komórki mają silny
wpływ na wypalanie komórek. Kilkanaście aktywnych synaps w pobliżu ciała komórki może
spowodować wygenerowanie kolca lub pulsu wyładowania elektrycznego. Jest to znane. Jednak
ogromna większość synaps nie jest zbliżona do ciała komórki. Rozprzestrzeniają się daleko i daleko
ponad gałęzistą strukturą dendrytów komórki. Ponieważ te synapsy znajdują się daleko od ciała
komórki, naukowcy mają skłonność do przypuszczenia, że skok dochodzący do jednej z tych synaps
miałby słaby lub prawie niedostrzegalny wpływ na to, czy neuron generuje kolec. Efekt odległej synapsy
rozproszyłby się, gdy dotarłby do ciała komórki. Zasadą jest, że informacje przepływające przez
hierarchię korową przekazywane są przez synapsy znajdujące się w pobliżu ciał komórek. Informacje
przechodzące przez hierarchię są zatem bardziej pewne, przechodząc z regionu do regionu. Co do
zasady, sprzężenie zwrotne spływające po hierarchii korowej odbywa się przez synapsy z dala od ciała
komórki. Komórki w warstwach 2, 3 i 5 wysyłają dendryty do warstwy 1 i tworzą tam wiele synaps.
Warstwa 1 jest masą synaps, ale są one daleko od ciał komórek w warstwach 2, 3 i 5. Ponadto, każda
konkretna komórka w warstwie 2, powiedzmy, utworzy tylko kilka, jeśli w ogóle, synapsy z konkretnymi
sprzężenie zwrotne. Dlatego niektórzy naukowcy mogą sprzeciwić się pomysłowi, że krótki wzór w
warstwie 1 może dokładnie spowodować, że zestaw komórek wystrzeli w warstwach 2, 3 i 5. Ale to jest
dokładnie to, co wymaga moja teoria. Rozstrzygnięcie tego dylematu polega na tym, że neurony
zachowują się inaczej niż w klasycznym modelu. W rzeczywistości w ostatnich latach pojawiła się
rosnąca grupa naukowców, którzy zaproponowali, że synapsy na odległych, cienkich dendrytach mogą
odgrywać aktywną i bardzo specyficzną rolę w strzelaniu do komórek. W tych modelach te odległe
synapsy zachowują się inaczej niż synapsy na gęstszych dendrytach w pobliżu ciała komórki. Na
przykład, gdyby były dwie synapsy bardzo blisko siebie na cienkim dendrycie, działałyby one jako
"detektor koincydencji". Oznacza to, że jeśli obie synapsy otrzymały sygnał wejściowy w małym
okienku czasu, mogą wywierać duży wpływ na komórkę, nawet jeśli znajdują się daleko od ciała
komórki. Mogłyby spowodować, że ciało komórki wygeneruje skok. Jak zachowują się dendryty
neuronu, wciąż pozostaje tajemnicą, więc nie mogę o nich więcej powiedzieć. Ważne jest to, że model
przewidywania pamięci kory wymaga, aby synapsy z dala od ciała komórki były w stanie wykryć
określone wzorce. Z perspektywy czasu wydaje się niemal głupotą stwierdzenie, że większość tysięcy
synaps na neuronie odgrywa jedynie rolę modulacyjną. Ogromne sprzężenie zwrotne i ogromna liczba
synaps istnieją z jakiegoś powodu. Korzystając z tego wglądu, możemy powiedzieć, że typowy neuron
ma zdolność uczenia się setek dokładnych zbiegów okoliczności na włóknach sprzężenia zwrotnego,
ponieważ tworzą one synapsy na cienkich dendrytach. Oznacza to, że każda kolumna w naszej kory
nowej jest bardzo elastyczna, ponieważ wzorce zwrotne powodują, że staje się ona aktywna. Oznacza
to, że dowolna konkretna funkcja może być dokładnie powiązana z tysiącami różnych obiektów i
sekwencji. Mój model wymaga informacji zwrotnej, aby była szybka i dokładna. Komórki muszą
strzelać, gdy widzą jakąkolwiek dokładną zbieżność na ich odległych dendrytach. Te nowe modele
neuronów pozwalają na to
Jak kora się uczy
Wszystkie komórki we wszystkich warstwach kory mają synapsy, a większość tych synaps można
modyfikować poprzez doświadczenie. Można bezpiecznie powiedzieć, że uczenie się i pamięć
występują we wszystkich warstwach, we wszystkich kolumnach, we wszystkich regionach kory.
Wcześniej w książce wspomniałem o uczeniu Hebbowskim, nazwanym na cześć kanadyjskiego
neuropsychologa Donalda O. Hebba. Jego istota jest bardzo prosta: kiedy dwa neurony wystrzeliwują

w tym samym czasie, synapsy między nimi zostają wzmocnione. (Łatwo to streścić w wyrażeniu "Ogień
razem, połączcie razem.") Teraz wiemy, że Hebb miał w zasadzie rację. Oczywiście nic w naturze nigdy
nie jest tak proste, aw prawdziwych mózgach szczegóły są bardziej skomplikowane. Nasze układy
nerwowe działają w wielu odmianach nauki Hebba; na przykład, niektóre synapsy zmieniają swoją siłę
w odpowiedzi na niewielkie wahania czasu sygnałów nerwowych, niektóre zmiany synaptyczne są
krótkotrwałe, a niektóre zmiany są długotrwałe. Ale Hebb wznosił jedynie ramy do nauki uczenia się, a
nie ostateczną teorię, i ta struktura była niesamowicie przydatna. Hebbowskie zasady uczenia się mogą
wyjaśnić większość zachowań korowych, o których wspomniałem w tym rozdziale. Pamiętajmy, że w
latach 70. XX wieku pokazano, że wspomnienia auto-asocjacyjne przy użyciu klasycznego algorytmu
uczenia Hebbowskiego mogą nauczyć się wzorów przestrzennych i sekwencji wzorów. Głównym
problemem było to, że wspomnienia nie poradziły sobie dobrze z odmianą. Zgodnie z teorią
zaproponowaną w tej książce, kora poradziła sobie z tym ograniczeniem częściowo poprzez układanie
skojarzeń auto-asocjacyjnych w hierarchii i częściowo za pomocą wyrafinowanej architektury
kolumnowej. Rozdział ten dotyczy niemal całej hierarchii i sposobu jej działania, ponieważ hierarchia
jest silna. Dlatego zamiast szczegółowo opisywać, w jaki sposób każda komórka może się tego nauczyć,
chcę opisać kilka ogólnych zasad uczenia się w hierarchii. Kiedy się rodzisz, twoja kora zasadniczo nic
nie wie. Nie zna twojego języka, kultury, domu, miasta, piosenek, ludzi, z którymi dorośniesz, niczego.
Wszystkie te informacje, struktura świata, muszą się nauczyć. Dwa podstawowe składniki uczenia się
to tworzenie klasyfikacji wzorców i sekwencji budujących. Te dwa komplementarne komponenty
pamięci współdziałają. Gdy jeden region uczy się sekwencji, dane wejściowe wysyłane do komórek
warstwy 4 w wyższych regionach korowych zmieniają się. Te komórki warstwy 4 uczą się zatem tworzyć
nowe klasyfikacje, które zmieniają wzór rzutowany z powrotem na warstwę 1 w dolnym obszarze, co
wpływa na sekwencje. Podstawą tworzenia sekwencji jest grupowanie wzorów, które są częścią tego
samego obiektu. Jednym ze sposobów jest grupowanie wzorców zachodzących w sposób ciągły w
czasie. Jeśli dziecko trzyma w ręce zabawkę i powoli nią porusza, jej mózg może bezpiecznie założyć,
że obraz na jej siatkówce jest tego samego obiektu z chwili na chwilę, a zatem zmieniający się zestaw
wzorców może być zgrupowany razem. Innym razem potrzebujesz instrukcji z zewnątrz, aby pomóc ci
zdecydować, które wzory należą do siebie. Aby dowiedzieć się, że jabłka i banany są owocami, ale
marchewki i selera nie są, wymaga nauczyciela, który poprowadzi cię do grupowania tych przedmiotów
jako owoców. Tak czy inaczej, twój mózg powoli buduje sekwencje wzorców, które należą do siebie.
Ale jako region kory buduje sekwencje, zmienia się wejście do następnego regionu. Dane wejściowe
zmieniają się z reprezentowania głównie indywidualnych wzorów do reprezentowania grup wzorów.
Wejście do regionu zmienia się z nut na melodie, z liter na słowa, z nosa na twarze i tak dalej. Ponieważ
oddolne wejścia do regionu stają się bardziej "zorientowane obiektowo", wyższy obszar kory może
teraz uczyć się sekwencji tych obiektów wyższego rzędu. Gdzie przed regionem zbudowane sekwencje
liter, teraz buduje sekwencje słów. Nieoczekiwanym rezultatem tego procesu uczenia się jest to, że
podczas powtarzającego się uczenia reprezentacje obiektów przemieszczają się w dół hierarchii
korowej. W pierwszych latach życia twoje wspomnienia o świecie najpierw formują się w wyższych
regionach kory, ale jak się dowiadujesz, są one ponownie formowane w niższych i niższych częściach
korowej hierarchii. To nie jest tak, że mózg je porusza; musi się ich na nowo uczyć w kółko. (Nie
sugeruję, że wszystkie wspomnienia zaczynają się na szczycie kory mózgowej, rzeczywiste tworzenie
wspomnień jest bardziej złożone, uważam, że klasyfikacja wzorca warstwy 4 rozpoczyna się od dołu i
porusza się w górę, ale jak to się dzieje, zaczynamy tworzyć sekwencje, które następnie Przenieś w dół
To pamięć sekwencji, które sugeruję, przekształcają się niżej i niżej w korze.) Gdy proste reprezentacje
poruszają się w dół, regiony na górze są w stanie nauczyć się bardziej złożonych i subtelnych wzorów.
Możesz obserwować ruch pamięci hierarchicznej poprzez tworzenie i opuszczanie, obserwując, jak
dziecko się uczy. Zastanów się, jak uczymy się czytać. Pierwszą rzeczą, której się uczymy, jest
rozpoznawanie indywidualnych drukowanych liter. Jest to powolne i trudne zadanie wymagające

świadomego wysiłku Następnie przechodzimy do rozpoznawania prostych słów. Znowu na początku
jest to trudne i powolne, nawet dla słów trzyliterowych. Dziecko może czytać każdą kolejną literę i
rozróżniać litery jeden po drugim, ale wymaga to sporo praktyki, zanim samo słowo zostanie
rozpoznane jako słowo. Po nauczeniu się prostych słów zmagamy się ze złożonymi, wielosylabowymi
słowami. Na początku rozłożymy każdą sylabę, łącząc je tak, jak zrobiliśmy z literami, kiedy uczyliśmy
się prostych słów. Po latach ćwiczeń, osoba może szybko czytać. Dochodzimy do punktu, w którym nie
widzimy wszystkich poszczególnych liter, ale zamiast tego rozpoznajemy całe słowa i często całe frazy
na pierwszy rzut oka. Nie chodzi tylko o to, że jesteśmy szybsi; w rzeczywistości rozpoznajemy słowa i
zwroty jako byty. Czy gdy czytamy cały wyraz za jednym razem, czy nadal widzimy litery? Tak i nie.
Oczywiście, siatkówka widzi litery, a więc także regiony V1. Ale rozpoznawanie liter występuje dość
nisko w hierarchii korowej, powiedzmy w V2 lub V4. Zanim sygnał dotrze do IT, poszczególne litery nie
są już reprezentowane. To, co na początku wymagało wysiłku całej twojej kory wzrokowej rozpoznawania poszczególnych liter - jest teraz coraz bliższe zmysłom. Gdy pamięć prostych obiektów,
takich jak litery, przesuwa się w dół hierarchii, wyższe regiony mają zdolność uczenia się złożonych
obiektów, takich jak słowa i wyrażenia. Nauka czytania muzyki to kolejny przykład. Na początku musisz
skoncentrować się na każdej nucie. Z praktyką zaczynasz rozpoznawać sekwencje wspólnych nut, a
następnie całe frazy. Po wielu ćwiczeniach wygląda tak, jakby w ogóle nie widać większości notatek.
Nuty są tam tylko po to, aby przypominać o głównej strukturze utworu; szczegółowe sekwencje zostały
zapamiętane niżej. Ten typ uczenia się występuje zarówno w obszarach motorycznych, jak i
sensorycznych. Młody mózg wolniej rozpoznaje dane wejściowe i wolniej wykonuje polecenia
motoryczne, ponieważ wspomnienia używane w tych zadaniach znajdują się wyżej w hierarchii
korowej. Informacje muszą przepływać w górę iw dół, być może z wieloma przejściami, aby rozwiązać
konflikty. Potrzeba czasu, aby sygnały neuronowe przemieszczały się w górę iw dół hierarchii korowej.
Młody mózg nie uformował jeszcze skomplikowanych sekwencji u góry i dlatego nie może rozpoznawać
i odtwarzać złożonych wzorców. Młody mózg nie może zrozumieć struktury wyższego rzędu na świecie.
W porównaniu z dorosłymi język dziecka jest prosty, jego muzyka jest prosta, a jego interakcje
społeczne są proste. Jeśli uczysz się określonego zestawu obiektów w kółko, twoja kora ponownie
tworzy reprezentacje pamięci dla tych obiektów w hierarchii. To uwalnia górę, aby nauczyć się
subtelniejszych, bardziej złożonych relacji. Zgodnie z teorią to właśnie czyni eksperta. W mojej pracy
nad projektowaniem komputerów niektórzy ludzie są zaskoczeni tym, jak szybko mogę spojrzeć na
produkt i zobaczyć problemy związane z jego konstrukcją. Po dwudziestu pięciu latach projektowania
komputerów mam lepszy niż przeciętny model problemów związanych z mobilnymi urządzeniami
komputerowymi. Podobnie doświadczony rodzic może łatwo rozpoznać, dlaczego jego dziecko jest
zmartwione, podczas gdy rodzic po raz pierwszy może zmagać się z radzeniem sobie z sytuacją.
Doświadczony menedżer biznesowy może łatwo zauważyć wady i zalety struktury organizacji, podczas
gdy początkujący menedżer po prostu nie może zrozumieć tych rzeczy. Mają takie same wejście, ale
model nowicjusza nie jest tak wyrafinowany. We wszystkich takich przypadkach i tysiącach więcej
zaczynamy od nauki podstaw, najprostszej struktury. Z biegiem czasu przenosimy naszą wiedzę w dół
na korową hierarchię, a zatem mamy szansę na szczycie, aby nauczyć się struktury wyższego rzędu. To
właśnie struktura wyższego rzędu sprawia, że doświadczamy. Eksperci i geniusze mają mózgi, które
dostrzegają strukturę struktur i wzorców wykraczających poza to, co robią inni. Możesz stać się
ekspertem przez praktykę, ale na pewno jest genetyczne składnik talentu i geniuszu.
Hipokamp: wszystko na wierzchu
Trzy duże struktury mózgu znajdują się pod arkuszem kory mózgowej i komunikują się z nim. Są to
zwoje podstawy, móżdżek i hipokamp. Wszystkie trzy istniały przed neokorteksą. Dzięki bardzo
szerokiemu pędzelkowi możemy powiedzieć, że zwoje podstawy były prymitywnym układem
motorycznym, móżdżek nauczył się precyzyjnych relacji czasowych zdarzeń, a hipokamp przechowywał

wspomnienia konkretnych wydarzeń i miejsc. W pewnym stopniu kora nowa podważyła swoje
pierwotne funkcje. Na przykład, człowiek urodzony bez większego móżdżku będzie miał deficyty
czasowe i będzie musiał zastosować bardziej świadomy wysiłek podczas poruszania się, ale w
przeciwnym razie będzie całkiem normalny. Wiemy, że kora nowa odpowiada za wszystkie złożone
sekwencje ruchowe i może bezpośrednio kontrolować twoje kończyny. Nie jest tak, że zwoje podstawy
są nieważne, tylko że nowa kora przejęła znaczną część kontroli motorycznej. Z tego powodu opisałem
ogólną funkcję kory nowej niezależnie od zwojów podstawy i móżdżku. Niektórzy naukowcy mogą nie
zgadzać się z tym założeniem, ale jest to ten, którego użyłem w tej książce i mojej pracy. Hipokamp jest
jednak inną bestią. Jest to jeden z najsilniej zbadanych obszarów mózgu, ponieważ jest niezbędny do
tworzenia nowych wspomnień. Jeśli stracisz obie połówki hipokampa (jak wiele części układu
nerwowego, istnieje zarówno w lewej, jak i prawej stronie mózgu), tracisz zdolność do tworzenia
większości nowych wspomnień. Bez hipokampu nadal możesz mówić, chodzić, widzieć i słyszeć, a przez
krótki czas wydaje się prawie normalny. Ale w rzeczywistości jesteś głęboko upośledzony: nie możesz
niczego zapamiętać. Możesz zapamiętać przyjaciela, którego znałeś, zanim straciłeś hipokamp, ale nie
możesz pamiętać nowej osoby. Nawet jeśli spotkasz się z lekarzem pięć razy dziennie przez rok, za
każdym razem będzie jak za pierwszym razem. Nie miałbyś pamięci zdarzeń, które nastąpiły po utracie
twojego hipokampa. Przez wiele lat nienawidziłem myśleć o hipokampie, ponieważ nie miało to dla
mnie sensu. Jest to oczywiście niezbędne do nauki, ale nie jest ostatecznym repozytorium dla
większości tego, co wiemy. Nowa kora jest. Klasyczny widok hipokampa polega na tym, że powstają
tam nowe wspomnienia, a później, w ciągu dni, tygodni lub miesięcy, te nowe wspomnienia są
przenoszone do kory nowej. To nie miało dla mnie żadnego sensu. Wiemy, że widoki, dźwięk, dotyk nasz sensoryczny strumień danych - przepływają bezpośrednio do obszarów czuciowych kory bez
uprzedniego przejścia przez hipokamp. Wydawało mi się, że ta informacja sensoryczna powinna
automatycznie tworzyć nowe wspomnienia w korze mózgowej. Dlaczego potrzebujemy hipokampa do
nauki? W jaki sposób oddzielna struktura, taka jak hipokamp, może zakłócać proces uczenia się w korze
mózgowej, a dopiero później przenosić je z powrotem do kory mózgowej? Postanowiłem odłożyć
hipokamp na bok, sądząc, że pewnego dnia jego rola stanie się jasna. Ten dzień zdarzył się pod koniec
2002 roku, zaraz po tym, jak zacząłem pisać tę książkę. Jeden z moich kolegów z Redwood Neuroscience
Institute, Bruno Olshausen, wskazał, że połączenia hipokampa z kory nowej sugerują, że hipokamp jest
górną częścią kory nowej, a nie osobną strukturą. W tym ujęciu hipokamp zajmuje szczyt piramidy kory
nowej, górny blok na figurze 5. Nowa kora pojawiła się na scenie ewolucyjnej wciśniętej między
hipokamp i resztę mózgu. Wygląda na to, że ten widok hipokampu będącego na szczycie korowej
hierarchii był znany od jakiegoś czasu; Po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy. Rozmawiałem z
kilkoma ekspertami od hipokampów i poprosiłem ich o wyjaśnienie, w jaki sposób ta struktura w
kształcie konika morskiego mogłaby przenosić wspomnienia do kory mózgowej. Nikt nie mógł. Nikt nie
wspomniał, że hipokamp znajdował się na szczycie korowej piramidy, prawdopodobnie dlatego, że
hipokamp nie tylko znajduje się na szczycie korowej piramidy, ale nadal łączy się bezpośrednio z
wieloma starszymi częściami mózgu.
Jednak natychmiast dostrzegłem tę nową perspektywę jako rozwiązanie mojego zamętu.
Pomyśl o informacjach płynących z twoich oczu, uszu i skóry do kory nowej. Każdy region kory nowej
stara się zrozumieć, co oznaczają te informacje. Każdy region próbuje zrozumieć dane wejściowe pod
względem sekwencji, które zna. Jeśli zrozumie dane wejściowe, mówi: "Rozumiem to, to tylko część
obiektu, który już widzę. Nie będę przekazywał szczegółów". Jeśli region nie rozumie bieżących danych
wejściowych, przekazuje go w górę hierarchii, aż do jakiegoś wyższego regionu. Jednak prawdziwie
nowatorski wzorzec eskaluje dalej i dalej w górę hierarchii. Każdy kolejny wyższy region mówi: "Nie
wiem, co to jest, nie spodziewałem się tego, dlaczego nie patrzysz na to wyżej?" Efektem netto jest to,
że kiedy dojdziesz do szczytu piramidy korowej, to, co pozostało, to informacja, której nie można

zrozumieć na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Pozostaje ci część wejścia, która jest naprawdę
nowa i nieoczekiwana. W typowym dniu napotykamy wiele nowych rzeczy, które trafiają na szczyt - na
przykład historia w gazecie, nazwisko osoby, którą poznałeś dziś rano i wypadek samochodowy, który
zobaczyłeś w drodze do domu. To te niewyjaśnione i nieoczekiwane pozostałości, nowe rzeczy, które
wchodzą do hipokampa i są tam przechowywane. Informacje te nie będą przechowywane na zawsze.
Albo zostanie przeniesiony do kory mózgowej poniżej, albo w końcu zostanie utracony. Zauważyłem,
że wraz z wiekiem mam problem z zapamiętywaniem nowych rzeczy. Na przykład, moje dzieci
pamiętają szczegóły większości sztuk teatralnych, które widzieli w zeszłym roku. Nie mogę. Być może
dlatego, że widziałem w moim życiu tyle sztuk, że rzadko widzę coś naprawdę nowego. Nowe sztuki
pasują do wspomnień z poprzednich gier, a informacje po prostu nie trafiają do mojego hipokampa.
Dla moich dzieci każda sztuka jest bardziej nowatorska i dociera do hipokampa. Jeśli to prawda,
moglibyśmy powiedzieć, że im więcej wiesz, tym mniej pamiętasz. W przeciwieństwie do kory nowej,
hipokamp ma niejednorodną strukturę z kilkoma wyspecjalizowanymi regionami. To dobre w tym
wyjątkowym zadaniu, jakim jest szybkie przechowywanie wzorców, które widzi. Hipokamp jest w
doskonałej pozycji, na szczycie korowej piramidy, aby pamiętać, co jest powieścią. Jest także w
doskonałej pozycji do przypomnienia sobie tych nowych wspomnień, umożliwiając ich
przechowywanie w korowej hierarchii, co jest procesem nieco powolnym. Możesz natychmiast
zapamiętać nowe wydarzenie w hipokampie, ale na stałe zapamiętasz coś w korze tylko wtedy, gdy
doświadczasz go w kółko, albo w rzeczywistości, albo myśląc o tym.
Alternatywna ścieżka do Hierarchii
Twoja kora ma drugą główną ścieżkę przekazywania informacji z regionu do góry, w górę hierarchii. Ta
alternatywna ścieżka zaczyna się od komórek w warstwie 5, które rzutują na wzgórze (inna część
wzgórza od tego, o którym mówiliśmy wcześniej), a następnie od wzgórza do następnego wyższego
regionu kory. Ilekroć dwa obszary kory łączą się ze sobą w sposób hierarchiczny, łączą się także
pośrednio przez wzgórze. Ta druga ścieżka przekazuje informacje tylko w górę hierarchii, a nie w dół.
Kiedy poruszamy się w górę korowej hierarchii, istnieje bezpośrednia ścieżka między dwoma regionami
i pośrednią drogą przez wzgórze. Druga ścieżka ma dwa tryby działania określone przez komórki we
wzgórzu. W jednym trybie ścieżka jest w większości zamknięta, więc informacje nie przepływają. W
drugim trybie informacje przepływają dokładnie między regionami. Dwóch naukowców, Murray
Sherman z State University of New York w Stony Brook i Ray Guillery z University of Wisconsin School
of Medicine, opisali tę alternatywną ścieżkę i postulowali, że może ona być tak samo ważna jak
bezpośrednia (być może bardziej), który do tej pory był przedmiotem tego rozdziału. Mam spekulacje
na temat tego, co robi ta druga ścieżka. Przeczytaj to słowo: wyobraźnia. Większość ludzi rozpoznaje
słowo jednym spojrzeniem, jedną fiksacją. Teraz spójrz na literę i w środku słowa. Teraz spójrz na
kropkę nad tym. Twoje oczy mogą być utrwalone dokładnie w tym samym miejscu, ale w jednym
przypadku widzisz słowo, w następnym przypadku widzisz literę, aw ostatnim przypadku widzisz
kropkę. Wpatruj się w i i spróbuj zmienić swoje postrzeganie między słowem, literą i kropką. Jeśli masz
problemy, spróbuj powiedzieć "kropka", "i" i "wyobraźnia", gdy patrzysz na kropkę. We wszystkich
przypadkach ta sama informacja trafia do V1, ale zanim dotrze do jakiegoś wyższego regionu, takiego
jak IT, dostrzegasz różne rzeczy, różne poziomy szczegółowości. Region IT wie, jak rozpoznać wszystkie
trzy obiekty. Może rozpoznać kropkę w izolacji, literę I i całe słowo na pierwszy rzut oka. Ale kiedy
postrzegasz całe słowo, V4, V2 i V1 zajmują się szczegółami, a wszystko, co IT ma o nim wiedzieć, to
słowo. Zwykle nie czyta się poszczególnych liter podczas czytania; postrzegasz słowa lub zwroty. Ale
możesz odbierać litery, jeśli wybierzesz. Przez cały czas robimy tego rodzaju przesunięcia uwagi, ale
generalnie nie jesteśmy tego świadomi. Mogę słuchać muzyki grającej w tle i ledwie świadomej
melodii, ale jeśli spróbuję, mogę wyizolować wokalistę lub gitarę basową. Ten sam dźwięk wnika w
moją głowę, ale mogę skupić się na moich percepcjach. Za każdym razem, gdy drapiesz się po głowie,

ruch wydaje głośny wewnętrzny dźwięk, ale zwykle nie jesteś świadomy hałasu. Jeśli jednak się na tym
skupisz, wyraźnie usłyszysz dźwięk. Jest to kolejny przykład wkładu czuciowego, który zwykle zajmuje
niski poziom w korowej hierarchii, ale można go przenieść na wyższy poziom, jeśli się nim zajmiemy.
Spekuluję, że alternatywna droga przez wzgórze jest mechanizmem, za pomocą którego zajmujemy się
szczegółami, których normalnie nie zauważylibyśmy. Pomija zgrupowanie sekwencji w warstwie 2,
wysyłając surowe dane do następnego wyższego regionu kory. Biolodzy wykazali, że alternatywną
ścieżkę można włączyć na jeden z dwóch sposobów. Jednym jest sygnał pochodzący z wyższego regionu
kory. Jest to metoda, z której korzystałeś, gdy poprosiłam cię o szczegóły, których normalnie nie
zauważyłeś, takich jak kropka na i lub odgłos zarysowania głowy. Drugą metodą aktywacji tej ścieżki
jest duży, nieoczekiwany sygnał od dołu. Jeśli wejście do alternatywnej ścieżki jest wystarczająco silne,
wysyła sygnał wzbudzenia do wyższego regionu, który ponownie może włączyć ścieżkę. Na przykład,
jeśli pokazałam ci twarz i zapytałam, co to było, powiedziałbyś "Twarz". Gdybym pokazał ci tę samą
twarz, ale miał dziwny ślad na nosie, najpierw rozpoznałbyś twarz, ale wtedy natychmiast twoje niższe
poziomy widzenia zauważyłyby, że coś jest nie tak. Ten błąd wymusza otwarcie ścieżki uwagi. Szczegóły
przejdą teraz alternatywną ścieżką, omijając grupowanie, które normalnie występuje, a twoja uwaga
zostanie przyciągnięta do znaku. Teraz widzisz znak, a nie tylko twarz. Jeśli był wystarczająco dziwny,
znak mógłby zająć całą twoją uwagę. W ten sposób niezwykłe wydarzenia szybko zwrócą twoją uwagę.
Dlatego nie możemy uniknąć skupiania się na deformacjach i innych nietypowych wzorach. Twój mózg
robi to automatycznie. Często jednak błędy nie są wystarczająco silne, aby otworzyć alternatywną
ścieżkę. Dlatego czasami nie zauważamy, że słowo jest błędnie napisane, gdy je czytamy.
Zamykanie myśli
Aby znaleźć i stworzyć nowe ramy naukowe, należy poszukać najprostszych koncepcji, które pozwolą
zjednoczyć i wyjaśnić, co stanowiło duże ilości różnych faktów. Jest nieuniknioną konsekwencją tego
procesu, że wahadło przesuwa się zbyt daleko w kierunku uproszczenia. Ważne dane mogą zostać
zignorowane, a fakty zostaną błędnie zinterpretowane. Jeśli dojdzie do ramowego działania,
udoskonalenia i poprawki zostaną nieuchronnie znalezione, pokazując, gdzie początkowa propozycja
posunęła się za daleko, nie zaszły wystarczająco daleko lub były błędne. W tym rozdziale przedstawiłem
wiele spekulatywnych pomysłów na temat funkcjonowania nowej korze mózgowej. Spodziewam się,
że kilka z tych pomysłów okaże się błędnych i prawdopodobnie wszystkie te pomysły zostaną
zmienione. Jest też wiele szczegółów, których nawet nie wspomniałem. Mózg jest bardzo złożony;
neurolodzy czytający ten tekst będą wiedzieć, że przedstawiłem surową charakterystykę złożoności
prawdziwego mózgu. Uważam jednak, że ramy jako całość są prawidłowe. Mogę tylko mieć nadzieję,
że podstawowe pomysły zostaną zachowane, gdy szczegóły ulegną zmianie w obliczu nowych danych
i zrozumienia. Wreszcie, możesz zmagać się z ideą, że prosty, ale duży system pamięci może faktycznie
spowodować wszystko, co ludzie. Czy ty i ja naprawdę możemy być tylko hierarchicznym systemem
pamięci? Czy nasze życie, wierzenia i ambicje mogą być przechowywane w bilionach maleńkich synaps?
W 1984 zacząłem profesjonalnie pisać programy komputerowe. Napisałem już małe programy, ale to
był mój pierwszy program komputerowy z graficznym interfejsem użytkownika i pierwszy raz
pracowałem nad dużymi i wyrafinowanymi aplikacjami. Pisałem oprogramowanie dla systemu
operacyjnego stworzonego przez Grid Systems. Dzięki oknom, wielu czcionkom i menu system
operacyjny Grid był dość zaawansowany na swój czas. Pewnego dnia uderzyła mnie prawie całkowita
niemożność tego, co robiłem. Jako programista napisałem jedną linię kodu naraz. Zgrupowałem linie
kodu w bloki zwane podprogramami. Podprogramy zostały pogrupowane w moduły. Moduły
połączono w celu utworzenia aplikacji. Program, nad którym pracowałem, miał wiele podprogramów i
modułów, których nikt nie mógł zrozumieć. To było skomplikowane. Jednak pojedyncza linia kodu
zrobiłaby bardzo niewiele. Umieszczenie jednego piksela na ekranie zajęło kilka linii kodu. Aby
narysować cały ekran arkusza kalkulacyjnego, komputer musiał wykonać miliony instrukcji rozłożonych

na setki podprogramów. Podprogramy wywoływały inne podprogramy w sposób powtarzalny i
rekursywny. Było to tak skomplikowane, że nie można było wiedzieć wszystkiego, co się stanie, gdy
program się uruchomi. Wydało mi się bardzo nieprawdopodobne, że kiedy program się uruchomi,
będzie rysował jego obraz w chwili, która wydawała się chwilą. Jego wygląd zewnętrzny to tabele liczb,
etykiet, tekstu i wykresów. Zachowywał się jak arkusz kalkulacyjny. Ale wiedziałem, co się dzieje
wewnątrz komputera, a procesor wykonuje jedną prostą instrukcję naraz. Trudno było uwierzyć, że
komputer znalazł drogę przez labirynt modułów i podprogramów i tak szybko wykonał wszystkie te
instrukcje. Gdybym nie wiedział lepiej, byłbym pewien, że wszystko nie może działać. Zdałem sobie
sprawę, że gdyby ktoś wymyślił koncepcję komputera z graficznym interfejsem użytkownika i aplikacją
do arkusza kalkulacyjnego, i przedstawił go mi na papierze, odrzuciłbym to jako niepraktyczne.
Powiedziałbym, że zrobienie czegokolwiek będzie trwało wiecznie. To była skromna myśl, ponieważ
zadziałała. Wtedy zdałem sobie sprawę z intuicyjnego wyczucia szybkości mikroprocesora i
intuicyjnego wyczucia mocy potęgi hierarchicznego projektu były niewystarczające. Jest tu lekcja o kory
nowej. Nie składa się z superszybkich komponentów, a zasady, na podstawie których działa, nie są tak
skomplikowane. Ma jednak strukturę hierarchiczną, która zawiera miliardy neuronów i tryliony synaps.
Jeśli trudno jest sobie wyobrazić, jak taki logicznie prosty, ale licznie rozległy system pamięci może
stworzyć naszą świadomość, nasze języki, nasze kultury, naszą sztukę, tę książkę, naszą naukę i
technologię, sugeruję, że to dlatego, że nasze intuicyjne poczucie pojemność kory i siła jej
hierarchicznej struktury jest niewystarczająca. Kora nowa działa. To nie jest magia. Możemy to
zrozumieć. Podobnie jak komputer, możemy ostatecznie zbudować inteligentne maszyny, które
działają na tych samych zasadach.
7
Świadomość i kreatywność
Kiedy wygłaszam wykłady na temat mojej teorii mózgu, widzowie zazwyczaj szybko dostrzegają
znaczenie przewidywań w odniesieniu do wielu ludzkich działań. Zadają wiele powiązanych pytań. Skąd
pochodzi kreatywność? Czym jest świadomość? Czym jest wyobraźnia? Jak możemy oddzielić
rzeczywistość od fałszywych wierzeń? Chociaż te tematy nie były w czołówce moich motywacji do
studiowania mózgu, są one interesujące dla prawie wszystkich. Nie pretenduję do bycia ekspertem w
tych tematach, ale ramy inteligencji przewidujące pamięć mogą dostarczyć pewnych odpowiedzi i
przydatnych spostrzeżeń. W tej sekcji zajmuję się kilkoma najczęściej zadawanymi pytaniami.
Czy zwierzęta są inteligentne?
Czy szczur jest inteligentny? Czy kot jest inteligentny? Kiedy inteligencja zaczęła się w czasie ewolucji?
Uwielbiam to pytanie, ponieważ odpowiedź jest dla mnie zaskakująca. Wszystko, co napisałem do tej
pory na temat kory nowej i jak działa, zależy od bardzo podstawowego założenia - że świat ma
strukturę, a zatem jest przewidywalny. Istnieją wzory na świecie: twarze mają oczy, oczy mają źrenice,
ogień jest gorący, grawitacja powoduje upuszczenie przedmiotów, drzwi otwierają się i zamykają, i tak
dalej. Świat nie jest przypadkowy, ani nie jest jednorodny. Pamięć, przewidywanie i zachowanie byłyby
bez znaczenia, gdyby świat był bez struktury. Wszelkie zachowanie, czy to zachowanie człowieka,
ślimaka, organizmu jednokomórkowego, czy drzewa, jest sposobem wykorzystywania struktury świata
dla dobra reprodukcji. Wyobraź sobie jednokomórkowe zwierzę żyjące w stawie. Komórka ma wić,
która pozwala mu pływać. Na powierzchni komórki znajdują się cząsteczki, które wykrywają obecność
składników odżywczych. Ponieważ nie wszystkie obszary stawu mają takie samo stężenie składników
odżywczych, następuje stopniowa zmiana wartości lub gradientu składników odżywczych z jednej
strony komórki do drugiej. Gdy płynie przez staw, komórka może wykryć przesunięcie. Jest to prosta
forma struktury w świecie zwierzęcia jednokomórkowego. Komórka wykorzystuje swoją chemiczną

świadomość poprzez pływanie w kierunku miejsc o wyższych stężeniach składników odżywczych.
Można powiedzieć, że ten prosty organizm dokonuje przewidywania. Przewiduje się, że pływając w
określony sposób, znajdzie więcej składników odżywczych. Czy w tej prognozie jest pamięć? Tak jest.
Pamięć znajduje się w DNA organizmu. Jednokomórkowe zwierzę nie nauczyło się w ciągu swojego
życia, jak wykorzystać ten gradient. Przeciwnie, nauka nastąpiła w czasie ewolucyjnym i jest
przechowywana w DNA zwierzęcia. Gdyby struktura świata zmieniła się nagle, to jedno zwierzę
jednoogniskowe nie nauczyłoby się przystosowywać. Nie może zmienić jego DNA ani wynikających z
niego zachowań. W przypadku tego gatunku uczenie się może nastąpić tylko w wyniku procesów
ewolucyjnych przez wiele pokoleń. Czy ten jednokomórkowy organizm jest inteligentny? Używając
codziennego pojęcia ludzkiej inteligencji, odpowiedź brzmi: nie. Ale zwierzę leży na dalekim brzegu
kontinuum gatunków, które używają pamięci i przewidywania, aby lepiej się rozmnażać, a przez to
bardziej akademicka miara odpowiedź brzmi: tak. Nie chodzi o to, by niektóre gatunki były inteligentne,
a inne nie inteligentne. Pamięć i przewidywania są używane przez wszystkie żyjące istoty. Jest tylko
kontinuum metod i wyrafinowania w tym, jak to robią. Rośliny wykorzystują także pamięć i
przewidywania, aby wykorzystać strukturę świata. Drzewo prognozuje, kiedy wysyła swe korzenie w
glebę i jej gałęzie i opuszcza ku niebu. Drzewo przewiduje, gdzie znajdzie wodę i minerały na podstawie
doświadczeń swoich przodków. Oczywiście drzewo nie myśli; jego zachowanie jest automatyczne. Ale
gatunek wykorzystuje strukturę świata w taki sam sposób, jak organizm jednokomórkowy. Każdy
gatunek rośliny ma wyraźny zestaw zachowań, które wykorzystują nieco inne części struktury świata.
Ostatecznie rośliny rozwinęły systemy komunikacji, oparte głównie na powolnym uwalnianiu sygnałów
chemicznych. Jeśli owad uszkadza część drzewa, drzewo wysyła substancje chemiczne poprzez swój
system naczyniowy do innych części drzewa, co uruchamia system obronny, taki jak wytwarzanie
toksyn. Dzięki takiemu systemowi komunikacji drzewo może wykazywać nieco bardziej złożone
zachowanie. Neurony prawdopodobnie ewoluowały jako sposób na szybsze przekazywanie informacji
niż system naczyniowy rośliny. Można by pomyśleć o neuronie jako komórce z własnymi naczyniowymi
przydatkami. W pewnym momencie, zamiast wolno poruszających się chemikaliów wzdłuż tych
przydatków, neuron zaczął wykorzystywać elektrochemiczne skoki, które przemieszczają się znacznie
szybciej. Na początku szybka transmisja synaptyczna i proste układy nerwowe prawdopodobnie nie
wymagały wiele nauki. Nazwa gry polegała po prostu na szybszej sygnalizacji. Ale wtedy, w czasie
ewolucji, wydarzyło się coś bardzo interesującego. Połączenia między neuronami stały się
modyfikowalne. Neuron może wysłać sygnał lub nie wysłać sygnału, w zależności od tego, co zdarzyło
się ostatnio. Zachowanie można teraz zmodyfikować w życiu organizmu . Układ nerwowy stał się
plastyczny, podobnie jak zachowanie. Ponieważ pamięć mogła zostać szybko uformowana, zwierzę
mogło nauczyć się struktury swojego świata podczas swojego własnego życia. Jeśli świat nagle się
zmienił - powiedzmy, pojawił się nowy drapieżnik - zwierzę nie musiało trzymać się swojego
genetycznie określonego zachowania, które może już nie być właściwe. Plastikowe systemy nerwowe
stały się ogromną przewagą ewolucyjną i doprowadziły do pojawienia się nowych gatunków ryb,
ślimaków i ludzi. Jak widzieliśmy w części 3, wszystkie ssaki mają stary mózg, na którym znajduje się
kora nowa. Kora nowa jest właśnie najnowszą tkanką nerwową, która ewoluuje. Ale dzięki swojej
hierarchicznej strukturze, niezmiennym reprezentacjom i przewidywaniu przez analogię, kora pozwala
ssakom wykorzystywać znacznie więcej struktury świata niż zwierzę bez kory nowej. Nasi korowodnie
obdarzeni przodkowie mogli przewidzieć, jak zrobić sieć i złowić ryby. Ryby nie są w stanie nauczyć się,
że sieci oznaczają śmierć lub dowiedzieć się, jak budować narzędzia do cięcia sieci. Wszystkie ssaki, od
szczurów, przez koty, po ludzi, mają kora nową. Wszystkie są inteligentne, ale w różnym stopniu.
Co jest innego w ludzkiej inteligencji?
Struktura przewidywania pamięci oferuje dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwszy jest całkiem prosty:
nasza kora nowa jest większa niż, powiedzmy, małpy czy psa. Powiększając warstwę korową do

wielkości serwetki obiadowej, nasze mózgi mogą nauczyć się bardziej złożonego modelu świata i
tworzyć bardziej złożone prognozy. Widzimy głębsze analogie, więcej struktury na strukturze niż inne
ssaki. Jeśli chcemy znaleźć partnera, nie patrzymy tylko na proste atrybuty, takie jak zdrowie,
rozmawiamy z przyjaciółmi i rodzicami, obserwujemy, jak jeżdżą i mówią, i oceniają, jak szczerzy są.
Patrzymy na te drugorzędne i trzeciorzędne atrybuty, aby spróbować przewidzieć, jak nasz potencjalny
partner będzie się zachowywał w przyszłości. Inwestorzy giełdowi szukają struktury w modelach
handlowych. Matematycy szukają struktury w liczbach i równaniach. Astronomowie szukają struktury
w ruchach planet i gwiazd. Nasza większa kora nowa pozwala nam zobaczyć nasz dom jako część
miasta, które jest częścią regionu, który jest częścią planety, która jest częścią dużej struktury
wszechświata w strukturze. Żaden inny ssak nie może przeżuwać do tej głębokości. Jestem prawie
pewien, że mój kot nie ma pojęcia o świecie poza naszym domem. Druga różnica między inteligencją
ludzi i innych ssaków polega na tym, że mamy język. Całe książki zostały napisane na rzekomo
wyjątkowych właściwościach języka i jego rozwoju. Jednak język dobrze pasuje do ram przewidywania
pamięci bez specjalnego sosu językowego lub dedykowanych maszyn językowych. Mówione i pisane
słowa są po prostu wzorami na świecie, podobnie jak melodie, samochody i domy. Składnia i
semantyka języka nie różnią się od hierarchicznej struktury innych przedmiotów codziennego użytku.
I podobnie, jak kojarzymy dźwięk pociągu z obrazem pociągu z pamięcią wzrokową, wiążemy
wypowiadane słowa z naszą pamięcią o ich fizycznych i semantycznych odpowiednikach. Poprzez język
człowiek może przywoływać wspomnienia i tworzyć nowe zestawienia obiektów mentalnych z drugim
człowiekiem. Język jest czystą analogią, a poprzez to możemy spowodować, że inni ludzie doświadczają
i uczą się o rzeczach, których nigdy nie zobaczą. Rozwój języka wymagał dużej kory nowej, zdolnej do
obsługi zagnieżdżonej struktury składni i semantyki. Wymagało to także w pełni rozwiniętej kory
ruchowej i mięśni, aby umożliwić nam wyrafinowane, wysoce elokwentne dźwięki lub gesty. Za
pomocą języka możemy przyjmować wzorce, których uczymy się przez całe życie i przekazywać je
naszym dzieciom i naszemu plemieniu. Język, czy to pisany, mówiony, czy ucieleśniony w tradycjach
kulturowych, stał się środkiem, dzięki któremu przekazujemy to, co wiemy o świecie z pokolenia na
pokolenie. Dziś drukowana i elektroniczna komunikacja pozwala nam dzielić się naszą wiedzą z
milionami ludzi na całym świecie. Zwierzęta bez języka nie przekazują potomstwu prawie tyle
informacji. Szczur może nauczyć się wielu wzorców w swoim życiu, ale nie przekazuje szczegółowych
nowych informacji - "Hej juniorze, oto jak mój ojciec nauczył mnie unikać wstrząsów elektrycznych".
W ten sposób można prześledzić inteligencję w trzech epokach, z których każda wykorzystuje pamięć
i przewidywania. Pierwszy byłby, gdy gatunki wykorzystywałyby DNA jako medium pamięci. Jednostki
nie mogły się uczyć i dostosowywać w ciągu swojego życia. Mogli przekazać potomstwu pamięć opartą
na DNA przez ich geny. Druga epoka rozpoczęła się, gdy natura wymyśliła modyfikowalne systemy
nerwowe, które mogły szybko tworzyć wspomnienia. Jednostka może teraz poznać strukturę swojego
świata i odpowiednio dostosować swoje zachowanie w ciągu swojego życia. Ale jednostka nadal nie
mogła przekazać tej wiedzy swoim potomstwom poza bezpośrednią obserwacją. Stworzenie i
ekspansja kory nowej nastąpiły w tej drugiej epoce, ale jej nie zdefiniowały. Trzecia i ostatnia epoka
jest wyjątkowa dla ludzi. Zaczyna się od wymyślenia języka i ekspansji naszej dużej kory nowej. My,
ludzie, możemy uczyć się wielu struktur świata w ciągu naszych wcieleń i możemy skutecznie
komunikować to z wieloma innymi ludźmi za pośrednictwem języka. Ty i ja uczestniczymy teraz w tym
procesie. Spędziłem dużą część mojego życia szukając struktury w mózgach i jak ta struktura prowadzi
do myśli i inteligencji. Dzięki tej książce rozpowszechniam to, czego się nauczyłem. Oczywiście nie
mógłbym tego zrobić, gdybym nie miał dostępu do wiedzy zebranej przez setki naukowców, którzy
uczyli się od innych i tak dalej przez wieki. Byłem w stanie przyswoić i dodać do tego, co inni napisali o
swoim własnym myśleniu i obserwacji. Staliśmy się najbardziej przystosowanymi stworzeniami na
planecie i jedynymi, którzy mają możliwość przekazywania naszej wiedzy o świecie w szerokim zakresie
w naszym społeczeństwie. Populacja ludzka uległa gwałtownemu wzrostowi, ponieważ możemy uczyć

się i wykorzystywać tak wiele struktur świata i przekazywać je innym ludziom. Możemy się rozwijać
wszędzie, czy to w lesie deszczowym, na pustyni, w zamarzniętej tundrze czy w betonowej dżungli.
Połączenie dużej kory nowej i języka doprowadziło do spiralnego sukcesu naszego gatunku.
Czym jest kreatywność?
Często mnie pyta się o kreatywność, podejrzewam, że wiele osób postrzega kreatywność jako coś,
czego maszyna nie może zrobić, a zatem jest wyzwaniem dla całej idei budowania inteligentnych
maszyn. Czym jest kreatywność? W tej książce już kilkakrotnie napotykaliśmy tę odpowiedź.
Kreatywność nie jest czymś, co występuje w danym regionie kory. Nie jest to tak jak emocje czy
równowaga, które są zakorzenione w konkretnych strukturach i obwodach poza korą. Raczej
kreatywność jest nieodłączną właściwością każdego regionu kory mózgowej. Jest to niezbędny składnik
przewidywania. Jak to może być prawdą? Czy kreatywność nie jest czymś nadzwyczajnym,
wymagającym wysokiej inteligencji i zdolności? Nie całkiem. Kreatywność można zdefiniować po
prostu jako przewidywanie przez analogię, coś, co pojawia się wszędzie w korze mózgowej i coś, co
robisz ciągle podczas czuwania. Kreatywność występuje wzdłuż kontinuum. Różni się od prostych
codziennych percepcji występujących w regionach zmysłowych kory (słuchanie utworu w nowym
kluczu) do trudnych, rzadkich aktów geniuszu występujących na najwyższych poziomach w korze
(komponowanie symfonii w zupełnie nowy sposób) . Na poziomie podstawowym codzienne akty
percepcji są podobne do rzadkich lotów blasku. Po prostu codzienne działania są tak powszechne, że
ich nie zauważamy. Do tej pory masz podstawową wiedzę o tym, jak tworzyć niezmienne wspomnienia,
w jaki sposób wykorzystujemy niezmienne wspomnienia, aby tworzyć przewidywania i jak tworzymy
prognozy przyszłych wydarzeń, które zawsze są nieco inne od wszystkiego, czego doświadczyliśmy w
przeszłości. Przypomnijmy także, że nasze niezmienne wspomnienia są sekwencjami zdarzeń.
Dokonujemy przewidywań, łącząc niezmienne wspomnienie pamięci o tym, co powinno nastąpić dalej,
ze szczegółami odnoszącymi się do tego momentu w czasie (pamiętajmy o przypowieści o
przewidywaniu, kiedy pociąg przybędzie). Prognozowanie polega na zastosowaniu niezmiennych
sekwencji pamięci do nowych sytuacji. Dlatego wszystkie przewidywania korowe są analogicznymi
przewidywaniami. Przewidujemy przyszłość przez analogię do przeszłości. Wyobraź sobie, że masz
zamiar zjeść kolację w nieznanej restauracji i chcesz umyć ręce. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie byłeś
w tym budynku, twój mózg przewiduje, że będzie gdzieś w restauracji gdzie znajduje się umywalka
odpowiednia do mycia rąk. Skąd to wie? Inne restauracje, w których byłeś, mają toaletę, a przez
analogię ta restauracja prawdopodobnie też będzie miała taką. Co więcej, wiesz gdzie i czego szukać.
Przewidujesz, że będą drzwi lub znak z jakimś symbolem związanym z mężczyznami lub kobietami.
Przewidujesz, że będzie to na tyłach restauracji, albo przy barze, albo w hali, ale generalnie nie w
widoku z jadalni. Ponownie, nigdy wcześniej nie byłeś w tej restauracji, ale dzięki analogii do innych
placówek gastronomicznych możesz znaleźć to, czego potrzebujesz. Nie rozglądasz się losowo. Szukasz
oczekiwanych wzorów, które pozwolą ci szybko znaleźć toaletę. Takie zachowanie jest aktem
twórczym; przepowiada przyszłość przez analogię do przeszłości. Zwykle nie myślimy o tym, że jest
kreatywny, ale tak naprawdę jest. Ostatnio kupiłem wibrafon. Mamy fortepian, ale nigdy wcześniej nie
grałem na wibrafonie. W dniu, kiedy przywieźliśmy go do domu, wziąłem z fortepianu kawałek muzyki,
umieściłem go na stojaku nad wibrafonem i zacząłem grać proste melodie. Moja zdolność do tego nie
była niezwykła. Ale w fundamentalny sposób był to akt twórczy. Pomyśl o tym, co było zaangażowane.
Mam instrument, który bardzo różni się od fortepianu. Wibrafon ma złote metalowe pręty; fortepian
ma czarno-białe klawisze. Sztaby złota są duże i stopniowo zmieniają swój rozmiar; klucze są małe i
mają dwa różne rozmiary. Sztaby złota są ułożone w dwóch różnych rzędach; czarne i białe klawisze są
przeplatane. Na jednym instrumencie używam palców, a po drugiej huśtam młotki. Dlatego wstaję i za
to siedzę. Konkretne mięśnie i ruchy potrzebne do grania wibrafonu są zupełnie inne niż te, które są
potrzebne do gry na pianinie. Jak mogłem grać melodię na nieznanym instrumencie? Odpowiedź brzmi,

że moja kora widzi analogię między klawiszami na fortepianie i paskami na wibrafonie. Używanie tego
podobieństwa pozwoliło mi zagrać melodię. Nie różni się niczym od śpiewania piosenki w nowym
kluczu. W obu przypadkach wiemy, co robić analogicznie do wcześniejszej nauki. Zdaję sobie sprawę,
że podobieństwo między tymi dwoma instrumentami może wydawać się oczywiste, ale dzieje się tak
tylko dlatego, że nasze mózgi automatycznie dostrzegają analogie. Spróbuj zaprogramować komputer,
aby znaleźć podobieństwa między obiektami takimi jak fortepiany i wibrafony, a zobaczysz, jak
niewiarygodnie jest to trudne. Przewidywanie przez analogię - kreatywność - jest tak wszechobecne,
że zwykle tego nie zauważamy. Uważamy jednak, że jesteśmy twórczy, kiedy nasz system
przewidywania pamięci działa na wyższym poziomie abstrakcji, gdy dokonuje nieprzeciętnych prognoz,
używając niecodziennych analogii. Na przykład większość ludzi zgodziłaby się, że matematyk, który
udowodni trudne domysły, jest kreatywny. Ale przyjrzyjmy się bliżej temu, co wiąże się z jej wysiłkiem
umysłowym. Nasz matematyk patrzy twardo na równanie i mówi: "Jak mam sobie z tym problemem
poradzić?" Jeśli odpowiedź nie jest oczywista, może zmienić układ równania. Pisząc to w inny sposób,
może spojrzeć na ten sam problem z innej perspektywy. Patrzy trochę dalej. Nagle widzi część
równania, która wygląda znajomo. Myśli: "Och, rozumiem to, istnieje struktura tego równania, która
jest podobna do struktury innego równania, nad którym pracowałam kilka lat temu." Następnie
przepowiada przez analogię. "Może uda mi się rozwiązać to nowe równanie za pomocą tych samych
technik, które z powodzeniem stosowałem w starym równaniu". Jest w stanie rozwiązać problem przez
analogię do wcześniej poznanego problemu. To jest akt twórczy. Mój ojciec miał tajemniczą chorobę
krwi, której jego lekarze nie potrafili zdiagnozować. Skąd więc wiedzieli, jakie leczenie oferuje? Jedną
z rzeczy, które zrobili, było przyjrzenie się miesiącom danych pobranych z analiz krwi mojego ojca, aby
sprawdzić, czy potrafią zidentyfikować wzorce. (Mój ojciec wydrukował piękny wykres, więc lekarze
mogli wyraźnie zobaczyć dane.) Podczas gdy jego objawy nie były zbliżone do znanych chorób, były
pewne podobieństwa. Lekarze w końcu oparli jego leczenie na kombinacji strategii, które działały na
inne zaburzenia krwi. Zastosowane metody leczenia to domysły oparte na analogiach do chorób, które
wcześniej leczyli lekarze. Rozpoznanie tych wzorców wymagało dużego narażenia na inne rzadkie
choroby. Metafory Szekspira są wzorem kreatywności. "Miłość jest dymem wytworzonym z dymem
westchnień". "Słodkie mleko przeciwności, filozofia". "W męskich uśmiechach są sztylety." Takie
metafory stają się oczywiste, gdy je widzimy, ale są one bardzo trudne do wymyślenia, co jest jednym
z powodów, dla których Szekspir jest uważany za geniusza literackiego. Aby stworzyć takie metafory,
musiał zobaczyć szereg sprytnych analogii. Kiedy pisze "Sztylety w męskich uśmiechach", nie mówi o
sztyletach ani uśmiechach. Sztylety są analogiczne do złych zamiarów, a męskie uśmiechy są
analogiczne do podstępu. Dwie sprytne analogie w zaledwie pięciu słowach! Przynajmniej tak to
interpretuję. Poeci mają dar korelowania pozornie niepowiązanych słów lub pojęć w sposób, który
oświeca świat w nowy sposób. Tworzą nieoczekiwane analogie jako sposób nauczania struktury
wyższego poziomu. W rzeczywistości wysoko kreatywne dzieła sztuki są doceniane, ponieważ
naruszają nasze przewidywania. Kiedy widzisz film, który łamie znaną formę postaci, fabułę lub
kinematografię (w tym efekty specjalne), podoba ci się, ponieważ nie jest taki sam jak stary. Obrazy,
muzyka, poezja, powieści - wszystkie twórcze formy artystyczne - starają się łamać konwencję i
naruszać oczekiwania odbiorców. Istnieje sprzeczne napięcie, które sprawia, że dzieło sztuki jest
wspaniałe. Chcemy, aby sztuka była zarazem znana, aby była wyjątkowa i nieoczekiwana. Zbyt wiele
znajomości to bieżnikowane lub kiczowate; zbyt wiele wyjątkowości jest wstrząsające i trudne do
docenienia. Najlepsze prace przełamują oczekiwane wzorce, jednocześnie ucząc nas nowych.
Zastanów się nad kawałkiem muzyki klasycznej. Najlepsza muzyka ma apetyt na prostym poziomie dobry beat, prosta melodia i frazowanie. Każdy może to zrozumieć i docenić. Jest jednak trochę inny i
nieoczekiwany. Ale im częściej go słuchasz, tym bardziej widzisz wzór w nieoczekiwanych częściach,
taki jak powtarzające się niezwykłe harmonie lub kluczowe zmiany. To samo dotyczy wspaniałej
literatury lub wspaniałych filmów. Im więcej czytasz lub widzisz, tym bardziej kreatywne szczegóły i

złożoność struktury obserwujesz. Prawdopodobnie miałeś doświadczenie, aby spojrzeć na coś, gdy w
twojej głowie pojawiło się ukłucie rozpoznania: "Hmmm, widziałem ten wzór wcześniej, gdzie indziej
..." Być może nie próbowaliście rozwiązać problemu, to po prostu że niezmienna reprezentacja w
twoim mózgu została aktywowana przez nową sytuację. Widziałeś analogię pomiędzy dwoma
normalnie niezwiązanymi ze sobą zdarzeniami. Mogę przyznać, że promowanie idei naukowej jest
podobne do promowania pomysłu na biznes lub że przeprowadzenie reformy politycznej jest jak
wychowywanie dzieci. Jeśli jestem poetą, voila !, mam nową metaforę. Jeśli jestem naukowcem lub
inżynierem, mam nowe rozwiązanie długotrwałego problemu. Kreatywność to mieszanie i
dopasowywanie wzorów wszystkiego, co kiedykolwiek doświadczyłeś lub doświadczysz w swoim życiu.
Mówi "to trochę tak". Mechanizm nerwowy do tego jest wszędzie w korze mózgowej.
Czy niektórzy ludzie są bardziej kreatywni niż inni?
Powiązane pytanie, które często słyszę, brzmi: "Jeśli wszystkie mózgi są z natury kreatywne, dlaczego
istnieją różnice w naszej kreatywności?" Struktura przewidywania pamięci wskazuje na dwie możliwe
odpowiedzi. Jeden ma związek z naturą, a drugi z wychowaniem. Po stronie wychowawczej każdy ma
inne doświadczenia życiowe. Dlatego każdy rozwija różne modele i wspomnienia świata w swojej kory
i będzie dokonywał różnych analogii i przewidywań. Gdybym był wystawiony na muzykę, będę mógł
śpiewać piosenki w nowych klawiaturach i grać proste melodie na nowych instrumentach. Gdybym
nigdy nie był narażony na muzykę, nie będę w stanie wykonać tych predykcyjnych skoków. Gdybym
studiował fizykę, będę w stanie wyjaśnić zachowanie przedmiotów codziennego użytku przez analogię
do praw fizyki. Jeśli dorastałem z psami, jestem skłonny widzieć analogie na temat psów i będę lepiej
przewidywać ich zachowanie. Niektórzy ludzie są bardziej kreatywni w sytuacjach społecznych,
językowych, matematycznych lub dyplomatycznych, wszystko w oparciu o środowisko, w którym
dorastali. Nasze przepowiednie, a więc i nasze talenty, są oparte na naszych doświadczeniach. W
rozdziale 6 opisałem, w jaki sposób wspomnienia są zepchnęli hierarchię korową. Im bardziej jesteś
narażony na pewne wzorce, tym bardziej pamięć tych wzorów jest odtwarzana na niższych poziomach.
Pozwala to nauczyć się relacji między abstrakcyjnymi obiektami wyższego rzędu u góry. To esencja
wiedzy specjalistycznej. Ekspertem jest ktoś, kto poprzez praktykę i powtarzane naświetlanie
rozpoznaje wzory, które są subtelniejsze niż te, które mogą być rozpoznane przez nieistniejącego, takie
jak kształt płetwy w samochodzie późnego pięćdziesiątego roku lub rozmiar miejsca na dziobie mewy.
Eksperci potrafią rozpoznać wzorce na wzorach. Ostatecznie istnieje fizyczna granica tego, czego
możemy się nauczyć ograniczeni wielkością naszej kory. Ale jako ludzie, nasza kora jest duża w
porównaniu do innych gatunków i mamy ogromną elastyczność w tym, czego możemy się nauczyć.
Wszystko zależy od tego, na co jesteśmy narażeni przez całe nasze życie. Po stronie natury mózgi
wykazują zmienność fizyczną. Z pewnością niektóre różnice są uwarunkowane genetycznie, na
przykład rozmiar regionów (osoby mogą wykazywać nawet trzykrotną różnicę w obszarze brutto V1) i
boczną półkulę (kobiety mają zazwyczaj grubsze kable łączące lewą i prawą stronę mózg niż mężczyźni).
Wśród ludzi, niektóre mózgi prawdopodobnie mają więcej komórek lub różnego rodzaju połączeń. Jest
mało prawdopodobne, by twórczy geniusz Alberta Einsteina był wyłącznie funkcją stymulującego
środowiska w biurze patentowym, w którym pracował jako młody człowiek. Niedawne analizy jego
mózgu - które uznano za utracone, ale znaleziono je w słoiku kilka lat temu - pokazują, że jego mózg
był wymiernie niezwykły. Miał więcej komórek wsparcia, zwanych glej, na neuron niż średnio.
Wykazywał nietypowy wzór rowków lub bruzd w płatach ciemieniowych - regionie uważanym za ważny
dla zdolności matematycznych i rozumowania przestrzennego. Był o 15 procent szerszy niż większość
innych mózgów. Być może nigdy nie dowiemy się, dlaczego Einstein był tak kreatywny i inteligentny
jak on, ale jest pewnym, że część jego talentu pochodzi z czynników genetycznych. Niezależnie od
różnicy między genialnym i przeciętnym mózgiem, wszyscy jesteśmy kreatywni. A dzięki praktyce i
studiowaniu możemy zwiększyć nasze umiejętności i talenty.

Czy potrafisz ćwiczyć się bardziej kreatywnie?
Tak, zdecydowanie. Odkryłem, że istnieją sposoby na sprzyjanie znajdowaniu przydatnych analogii
podczas pracy nad problemami. Po pierwsze, musisz założyć z góry, że istnieje odpowiedź na to, co
próbujesz rozwiązać. Ludzie poddają się zbyt łatwo. Potrzebujesz pewności, że rozwiązanie czeka na
odkrycie i musisz uporać się z myśleniem o problemie przez dłuższy czas. Po drugie, musisz pozwolić
swemu umysłowi wędrować. Musisz dać mózgowi czas i przestrzeń, aby odkryć rozwiązanie.
Znalezienie rozwiązania problemu polega na znalezieniu wzoru na świecie lub zachowaniu wzoru w
korze, który jest analogiczny do problemu, nad którym pracujesz. Jeśli utknąłeś na problemie, model
przewidywania pamięci sugeruje, że powinieneś znaleźć różne sposoby patrzenia na niego, aby
zwiększyć prawdopodobieństwo zobaczenia analogii z przeszłym doświadczeniem. Jeśli tylko
usiądziesz i będziesz na niego wpatrywać się w kółko, nie dotrzesz zbyt daleko. Spróbuj wziąć części
swojego problemu i zmienić je na różne sposoby - dosłownie iw przenośni. Kiedy gram w Scrabble,
ciągle zmieniam kolejność płytek. Nie chodzi o to, że mam nadzieję, że litery przypadkowo przeliterują
nowe słowo, ale różne kombinacje liter przypomną mi słowa lub części słów, które mogą być częścią
rozwiązania. Jeśli patrzysz na rysunek czegoś, co nie ma sensu, spróbuj narysować go do góry nogami,
zmieniając kolory lub zmieniając perspektywy. Na przykład, kiedy myślałem o tym, jak różne wzorce w
V1 mogą prowadzić do niezmiennych reprezentacji w IT, utknąłem. Więc odwróciłem problem i
zapytałem, jak stały wzór w IT może prowadzić do różnych przewidywań w V1. Odwrócenie problemu
było natychmiast pomocne, prowadząc ostatecznie do przekonania, że V1 nie powinien być
postrzegany jako pojedynczy obszar kory mózgowej. Jeśli utkniesz na problemie, odejdź na chwilę. Zrób
coś innego. Następnie zacznij od nowa, ponownie zmieniając problem. Jeśli zrobisz to wystarczająco
dużo razy, coś wcześniej lub później się pojawi. Może to potrwać kilka dni lub tygodni, ale ostatecznie
tak się stanie. Celem jest znalezienie analogicznej sytuacji w przeszłości lub w przeszłości. Aby odnieść
sukces, trzeba często rozważać problem, ale także robić inne rzeczy, aby kora miała okazję znaleźć
analogiczną pamięć. Oto kolejny przykład na to, jak zmiana problemu doprowadziła do nowatorskiego
rozwiązania. W 1994 roku wraz z kolegami próbowaliśmy dowiedzieć się, jak wprowadzić tekst na
komputerach przenośnych. Wszyscy skupiali się na oprogramowaniu do rozpoznawania pisma
ręcznego. Powiedzieli: "Patrz, piszesz rzeczy na kartce papieru, powinieneś być w stanie napisać w ten
sam sposób na ekranie komputera." Niestety okazuje się to naprawdę trudne. Jest to kolejna z tych
rzeczy, w których komputery nie są zbyt dobre, nawet jeśli mózgi są dość proste. Powodem jest to, że
mózg używa pamięci i obecnego kontekstu, aby przewidzieć, co jest napisane. Wyrazy i litery, które są
nierozpoznawalne same, są łatwo rozpoznawane w kontekście. Dopasowanie wzorca do komputerów
nie wystarcza do wykonania zadania. Zaprojektowałem kilka komputerów, które używały tradycyjnego
rozpoznawania pisma ręcznego, ale nigdy nie było wystarczająco dobre. Walczyłem z tym, jak sprawić,
aby oprogramowanie rozpoznające działało lepiej przez kilka lat i utknęło. Pewnego dnia cofnąłem się
i postanowiłem spojrzeć na problem z innej perspektywy. Szukałem analogicznych problemów.
Powiedziałem sobie: "W jaki sposób wprowadzamy tekst do komputerów? Piszemy na klawiaturze,
Skąd wiemy, jak pisać na klawiaturze? Cóż, tak naprawdę to nie jest łatwe, to najnowszy wynalazek,
który zajmuje dużo czasu Nauka pisania na klawiaturze w stylu maszyny do pisania jest trudna i nie jest
intuicyjna, wcale nie przypomina pisania - a miliony ludzi uczą się, jak to zrobić, ponieważ działa. " Moje
myślenie było kontynuowane przez analogię: "Może uda mi się wymyślić system wprowadzania tekstu
niekoniecznie intuicyjny, którego musisz się nauczyć, ale ludzie będą go używać, ponieważ działa."
Dosłownie, to jest proces, przez który przeszedłem. Użyłem aktu pisania na klawiaturze jako analogii,
aby dowiedzieć się, jak wprowadzić tekst za pomocą rysika na wyświetlaczu. Zauważyłem, że ludzie byli
gotowi nauczyć się trudnego zadania (pisania na klawiaturze), ponieważ był to niezawodny i szybki
sposób wprowadzania tekstu do maszyny. Dlatego gdybyśmy mogli stworzyć nową metodę
wprowadzania tekstu za pomocą rysika, który byłby szybki i niezawodny, ludzie mogliby go używać,

nawet gdyby wymagało to nauki. Dlatego zaprojektowałem alfabet, który w niezawodny sposób
przetłumaczył to, co napisałeś na komputerowy tekst; nazwaliśmy to Graffiti. Dzięki tradycyjnym
systemom rozpoznawania pisma ręcznego, kiedy komputer źle interpretuje twoje pisanie, nie wiesz
dlaczego. Ale system Graffiti zawsze tworzy poprawną literę, chyba że popełnisz błąd na piśmie. Nasze
mózgi nie cierpią nieprzewidywalności, dlatego ludzie nienawidzą tradycyjnych systemów
rozpoznawania pisma ręcznego. Wielu ludzi myślało, że Graffiti jest sensacyjnie głupim pomysłem. Było
to sprzeczne ze wszystkim, co sądzili o tym, jak komputery powinny działać. W tamtych czasach mantra
polegała na tym, że komputery powinny dostosowywać się do użytkownika, a nie odwrotnie. Ale byłem
przekonany, że ludzie zaakceptowaliby ten nowy sposób wprowadzania tekstu przez analogię do
klawiatury. Graffiti okazało się dobrym rozwiązaniem i zostało szeroko przyjęte. Do dziś słyszę, jak
ludzie twierdzą, że komputery powinny się dostosować do użytkowników. Nie zawsze tak jest. Nasze
mózgi preferują systemy, które są spójne i przewidywalne, i lubimy uczyć się nowych umiejętności.
Czy kreatywność może prowadzić mnie do rozpaczy? Czy mogę się oszukać?
Fałszywa analogia jest zawsze niebezpieczna. Historia nauki obfituje w przykłady pięknych analogii,
które okazały się błędne. Na przykład słynny astronom Johannes Kepler przekonał się, że orbity sześciu
znanych planet zostały określone przez bryły platońskie. Platońskie bryły są jedynymi
trójwymiarowymi kształtami, które mogą być zbudowane w całości z regularnych wielokątów. Jest ich
dokładnie pięć: czworościan (cztery trójkąty równoboczne), sześciościan (sześć kwadratów, czyli
sześcian), ośmiościan (osiem trójkątów równobocznych), dwunastościan (dwanaście regularnych
pięciokątów) i dwudziestościan (dwadzieścia trójkątów równobocznych). Zostali odkryci przez
starożytnych Greków, którzy mieli obsesję na punkcie związku matematyki i kosmosu. Jak wszyscy
renesansowi uczeni, Kepler był pod silnym wpływem myśli greckiej. Wydało mu się, że nie może to być
zbieg okoliczności, że było pięć platońskich ciał stałych i sześć planet. Jak to ujął w swojej książce The
Cosmic Mystery (1596): "Dynamiczny świat jest reprezentowany przez bryły o płaskiej powierzchni, z
których jest ich pięć: postrzegane jako granice, jednak te pięć określa sześć różnych rzeczy: stąd sześć.
planety obracające się wokół Słońca, z tego powodu jest tylko sześć planet. " Widział piękną, ale
całkowicie fałszywą analogię. Kepler opowiedział o orbitach planet pod względem zagnieżdżonych brył
platońskich, które były skupione na słońcu. Wziął kulę określoną przez orbitę Merkurego jako swoją
linię podstawową i określił ją ośmiościanem. Czubki ośmiościanu definiowały większą kulę, która
dawała orbitę Wenus. Wokół orbity Wenus określił dwudziestościan, którego zewnętrzne końce dały
orbitę Ziemi. Postęp kontynuowany: dwunastościan rozciągnięty wokół orbity Ziemi dał orbitę Marsa,
czworościan wokół orbity Marsa dał orbitę Jowisza, a sześcian wokół orbity Jowisza dał orbitę Saturna.
To było eleganckie i piękne. Biorąc pod uwagę ograniczoną dokładność danych astronomicznych w
swoim czasie, był w stanie przekonać samego siebie, że ten schemat zadziałał! (Po latach Kepler
zrozumiał, że się mylił po tym, jak zdobył dokładne dane astronomiczne jego zmarłego kolegi Tycho
Brahe, które dowiodły, że orbity planetarne są elipsami, a nie kręgami.) Podniecenie Keplera służy jako
ostrzeżenie dla naukowców, i rzeczywiście dla wszystkich myślicieli. Mózg jest organem, który buduje
modele i dokonuje twórczych przewidywań, ale jego modele i przewidywania równie łatwo mogą być
uważane za ważne. Nasze mózgi zawsze patrzą na wzorce i robią analogie. Jeśli nie można znaleźć
prawidłowych korelacji, mózg jest bardziej niż szczęśliwy, gdy przyjmuje fałszywe. Pseudonauka,
bigoteria, wiara i nietolerancja są często zakorzenione w fałszywej analogii.
Czym jest Świadomość?
Jest to jedno z tych pytań, które, moim zdaniem, niepokoją neurobiologów. Niektórzy naukowcy, tacy
jak Christof Koch, chętnie podejmują kwestię świadomości, ale większość uważa, że jest to kwestia
filozofii graniczącej z pseudonauką. Myślę, że zasługuje na rozważenie, jeśli nie z innego powodu, niż
wielu ludzi jest tego ciekawych. Nie mogę udzielić w pełni zadowalającej odpowiedzi, ale myślę, że

pamięć i przewidywania mogą rozwiązać część tego. Po pierwsze, oto smak zagadki pojawiającej się w
rozmowie. Niedawno byłem na konferencji naukowej w pięknym miejscu na Long Island Sound. Był
wczesny wieczór, kiedy tuzin osób wzięło nasze kieliszki wina na molo, aby usiąść przy wodzie i
pogawędzić przed kolacją i wieczorną sesją. Po chwili rozmowa przeszła do tematu świadomości. Jak
już powiedziałem, neuronaukowcy zwykle o tym nie mówią, ale byliśmy w pięknej scenerii, trochę wina
zostało skonsumowane, a temat został poruszony. Brytyjski naukowiec kontynuował swoje poglądy na
temat świadomości i powiedział: "Oczywiście, nigdy nie zrozumiemy świadomości". Nie zgodziłem się:
"Świadomość to nie jest duży problem. Myślę, że świadomość to po prostu to, co czuje się mieć kortę".
Nastąpiła cisza na grupie, a potem szybko doszło do kłótni, gdy kilku naukowców próbowało mnie
pouczyć o moim oczywistym błędzie. "Musisz przyznać, że świat wydaje się taki żywy i piękny, jak
możesz odmówić swojej świadomości, która postrzega świat? Musisz przyznać, że czujesz się jak coś
wyjątkowego". Aby to podkreślić, powiedziałem: "Nie wiem, o czym mówisz, biorąc pod uwagę sposób,
w jaki mówisz o świadomości, muszę wywnioskować, że jestem inny od ciebie, nie czuję tego, co
czujesz, więc może nie jestem świadomą istotą, muszę być zombie ". Zombie są często przywoływane,
gdy filozofowie mówią o świadomości. Zombie definiuje się jako fizycznie identyczną z ludzką, ale
pozbawioną świadomości. Oni chodzą oddychając maszynami do mięsa, ale bez nikogo w domu.
Brytyjski naukowiec spojrzał na mnie. "Oczywiście, że jesteś świadomy." "Nie, nie sądzę, mogę ci tak
wyglądać, ale nie jestem świadomym człowiekiem, nie martw się o to, nic mi nie jest." Powiedziała:
"Czy nie dostrzegasz cudu?" i przesunęła ramię w kierunku lśniącej wody, gdy słońce zaczęło tonie, a
niebo zmieniło się w opalizujący łososiowo-różowy. "Tak, widzę wszystkie te rzeczy." "Więc jak
wytłumaczysz swoje subiektywne doświadczenie?" Odpowiedziałem: "Tak, wiem, że tu jestem, mam
wspomnienia z takich rzeczy jak ten wieczór, ale nie czuję nic specjalnego, więc jeśli czujesz coś
wyjątkowego, może po prostu nie jestem świadomy". Próbowałem nakłonić ją do tego, co uważała za
cudowne i niewytłumaczalne w świadomości. Próbowałem nakłonić ją do zdefiniowania świadomości.
Kontynuowaliśmy tę linię argumentacji - tak, jesteś, nie, nie jestem czymś - aż nadszedł czas, aby udać
się na obiad. Nie sądzę, że zmieniłem czyjąś myśl o istnieniu i znaczeniu świadomości. Ale próbowałem
przekonać ich, że większość ludzi uważa, że świadomość jest jakimś magicznym sosem dodawanym do
fizycznego mózgu. Masz mózg, zrobiony z komórek, i wylewasz na niego świadomość, ten magiczny
sos, i to jest ludzka kondycja. W tym ujęciu świadomość jest tajemniczym bytem oddzielonym od
mózgów. Właśnie dlatego zombie mają mózgi, ale nie mają świadomości. Mają wszystkie mechaniczne
elementy, neurony i synapsy, ale nie mają specjalnego sosu. Mogą zrobić wszystko, co człowiek może
zrobić. Z zewnątrz nie możesz odróżnić zombie od człowieka. Idea, że świadomość jest czymś
dodatkowym, wynika z wcześniejszych wierzeń w élan vital - specjalnej siły, która kiedyś była
pomyślana jako animacja żywych stworzeń. Ludzie wierzyli, że potrzebujesz tej siły życiowej, aby
wyjaśnić różnicę między skałami i roślinami lub metalami i dziewczętami. Niewiele osób już to wierzy.
W dzisiejszych czasach wiemy wystarczająco dużo o różnicach pomiędzy nieożywioną i ożywioną
materią, aby zrozumieć, że nie ma specjalnego sosu. Teraz wiemy wiele na temat DNA, zwijania białek,
transkrypcji genów i metabolizmu. Chociaż nie znamy jeszcze wszystkich mechanizmów systemów
żywych, wiemy wystarczająco dużo o biologii, aby opuścić magię. Podobnie, ludzie już nie sugerują, że
magia lub duchy wymagają ruchu mięśni. Mamy złożone białka, które ciągną długie cząsteczki obok
siebie. Możesz o tym przeczytać. Niemniej jednak wielu ludzi nadal wierzy, że świadomość jest inna i
nie można jej wyjaśnić w kategoriach redukcjonistycznych. Ponownie, nie jestem uczniem
świadomości. Nie czytałem wszystkich opinii filozofów. Ale mam kilka pomysłów na temat tego, co
myślę, że ludzie są zagmatwani w tej debacie. Wierzę, że świadomość jest po prostu tym, czym wydaje
się mieć kory nowej. Ale możemy zrobić coś lepszego. Możemy podzielić świadomość na dwie główne
kategorie. Jedna jest podobna do samoświadomości - codzienne pojęcie bycia świadomym. Jest to
stosunkowo łatwe do zrozumienia. Drugi to qualia - idea, że uczucia związane z doznaniem są w jakiś
sposób niezależne od bodźców zmysłowych. Qualia jest trudniejszą częścią. Kiedy większość ludzi mówi

słowo świadome, odnoszą się one do pierwszej kategorii. "Czy byłeś świadomy, że przeszedłeś obok
mnie nie mówiąc" cześć "? - Czy byłeś przytomny, kiedy wczoraj wieczorem spadłeś z łóżka? "Nie jesteś
świadomy, kiedy śpisz." Niektórzy mówią, że ta forma świadomości jest dokładnie taka sama jak
świadomość. Te dwa są bliskie, ale nie sądzę, że świadomość całkiem poprawnie je przechwytuje.
Sugeruję, że to znaczenie świadomości jest równoznaczne z formowaniem deklaratywnych
wspomnień. Deklaracyjne wspomnienia to wspomnienia, które możesz przywołać i porozmawiać z
kimś innym. Możesz wyrazić je słownie. Jeśli zapytasz mnie, gdzie poszłam w ubiegły weekend, mogę
ci powiedzieć. To jest pamięć deklaratywna. Jeśli zapytasz mnie, jak zrównoważyć rower, mogę
powiedzieć, że trzymasz kierownicę i naciskasz pedały, ale nie potrafię dokładnie wyjaśnić, jak to
zrobić. Jak zrównoważyć rower ma głównie związek z aktywnością neuronów w starym mózgu, więc
nie jest to pamięć deklaratywna. Mam mały eksperyment myślowy, który pokazuje, jak nasze
codzienne pojęcie świadomości jest tym samym, co tworzenie deklaratywnych wspomnień.
Przypomnijmy, że uważa się, że cała pamięć polega na fizycznych zmianach w synapsach i neuronach,
z którymi się łączą. Dlatego, gdybym miał metodę odwrócenia tych fizycznych zmian, twoja pamięć
zostałaby wymazana. Teraz wyobraź sobie, że mógłbym zamienić przełącznik i przywrócić mózg do
stanu, w jakim znajdował się w jakimś momencie przeszłości. Mogło to być godzinę temu, dwadzieścia
cztery godziny temu, cokolwiek. Właśnie przełączam przełącznik w mojej drodze powrotnej i twoje
synapsy i neurony wracają do poprzedniego stanu na czas. W ten sposób wymazuję całą pamięć o tym,
co wydarzyło się od tego czasu. Załóżmy, że przechodzisz dzisiaj i budzisz się jutro. Ale kiedy się budzisz,
przełączam przełącznik i kasuję ostatnie dwadzieścia cztery godziny. Będziesz miał absolutnie zero
pamięci poprzedniego dnia. Z perspektywy twojego umysłu wczoraj nigdy się nie wydarzyło.
Powiedziałbym ci, że jest środa i możesz zaprotestować, "Nie, jest wtorek, jestem tego pewien,
kalendarz został zmieniony, nie ma mowy, to jest wtorek, dlaczego mnie podnosisz?" Ale każdy, kogo
spotkałeś we wtorek, powiedziałby, że byłeś przytomny przez cały dzień. Widzieli cię, jedli lunch z tobą
i rozmawiali z tobą. Nie pamiętasz tego? Powiedziałbyś nie, to się nie stało. Na koniec, pokazując wideo
z obiadem, stopniowo przekonasz się, że ten dzień się wydarzył, nawet jeśli nie pamiętasz go. To tak,
jakbyś był zombie przez jeden dzień, a nie świadomie. Jednak byłeś wtedy świadomy. Twoje
przekonanie, że jesteś świadomy, zniknęło tylko wtedy, gdy wymazałeś pamięć deklaratywną. Ten
eksperyment myślowy rejestruje równoważność między pamięcią deklaratywną a naszym codziennym
pojęciem bycia świadomym. Jeśli podczas i pod koniec gry w tenisa zapytam cię, czy jesteś świadomy,
to oczywiście powiesz "tak". Gdybym następnie wymazał twoją pamięć z ostatnich dwóch godzin,
twierdziłbyś, że byłeś nieprzytomny i nie jesteś odpowiedzialny za swoje działania w tym czasie. W obu
przypadkach grałeś w tę samą grę w tenisa. Jedyną różnicą jest to, czy masz pamięć o tym w momencie,
kiedy cię o to pytam. Dlatego to znaczenie świadomości nie jest absolutne. Można go zmienić po
usunięciu pamięci. Bardziej trudne pytanie o świadomość dotyczy qualiów . Qualia jest często wyrażana
w kwerendach podobnych do zen, takich jak "Dlaczego czerwony czerwony i zielony zielony? Czy
czerwony wygląda tak samo jak ja? Dlaczego czerwony emocjonalnie jest obciążony pewnymi
uczuciami? Ma pewną nierozerwalną jakość lub uczucie do mnie, jakie to uczucie powoduje w tobie?
" Uważam, że takie opisy są trudne do odniesienia do neurobiologii, więc chciałbym przeformułować
pytanie. Dla mnie ekwiwalentnym pytaniem, które trudno mi wytłumaczyć, jest: Dlaczego różne zmysły
wydają się jakościowo odmienne? Dlaczego wzrok różni się od słuchu i dlaczego słuch wydaje się inny
niż dotyk? Jeśli kora jest wszędzie taka sama, jeśli działa z tymi samymi procesami, jeśli chodzi tylko o
wzorce, jeśli żaden dźwięk ani światło nie wpływają do mózgu, tylko wzorce, to dlaczego widzenie
wydaje się tak różne od słuchu? Trudno mi opisać, w jaki sposób wzrok różni się od słyszenia, ale to
oczywiste. Zakładam, że to także dla ciebie. Jednak akson reprezentujący dźwięk, a inny reprezentujący
światło, jest identyczny ze wszystkich praktycznych powodów. "Lightness" i "soundness" nie są
przenoszone w dół aksonu neuronu czuciowego. Ludzie ze stanem zwanym synestezją mają mózgi,
które zacierają rozróżnienie między zmysłami - pewne dźwięki mają kolor, lub pewne tekstury mają

kolor. Mówi nam to, że jakościowy aspekt zmysłu nie jest niezmienny. Poprzez jakąś fizyczną
modyfikację mózg może przekazać jakościowy aspekt widzenia na sygnał dźwiękowy. Jakie jest więc
wytłumaczenie dla qualiów? Mogę wymyślić dwie możliwości, z których żadna nie jest w pełni
zadowalająca. Jednym z nich jest to, że chociaż słuch, dotyk i wizja działają na podobnych zasadach w
korze nowej, są traktowane inaczej poniżej kory. Przesłuchanie opiera się na zestawie podkorowych
struktur specyficznych dla przesłuchu, które przetwarzają wzorce słuchowe, zanim dotrą do kory.
Wzorce somatosensoryczne wędrują również przez zestaw podkorowych obszarów, które są unikalne
dla zmysłów somatycznych. Być może qualia, podobnie jak emocje, nie jest zależna wyłącznie od kory
nowej. Jeśli są one w jakiś sposób powiązane z podkorowymi częściami mózgu, które mają unikalne
okablowanie, być może związane z centrami emocji, może to wyjaśniać, dlaczego postrzegamy je
inaczej, nawet jeśli nie pomaga to wyjaśnić, dlaczego istnieje jakieś pierwsze miejsce. Inną możliwością,
o której myślę, jest to, że struktura danych wejściowych - różnice w samych wzorcach - dyktuje, jak
doświadczasz jakościowych aspektów informacji. Natura przestrzenno-czasowego wzoru nerwu
słuchowego różni się od natury przestrzenno-czasowego wzoru nerwu wzrokowego. Nerw wzrokowy
ma milion włókien i niesie sporo informacji przestrzennej. Nerw słuchowy ma tylko trzydzieści tysięcy
włókien i niesie więcej informacji w czasie. Różnice te mogą być związane z tym, co nazywamy qualia.
Możemy być pewni, że niezależnie od tego, jak zdefiniowana jest świadomość, pamięć i przewidywanie
odgrywają kluczową rolę w jej tworzeniu. Powiązane ze świadomością są pojęcia umysłu i duszy. Jako
dziecko zastanawiałem się, jak by to było, gdyby "ja" urodziło się w innym ciele dziecka w innym kraju,
tak jakby "ja" było w jakiś sposób niezależne od mojego ciała. Te uczucia niezależne od fizyczności są
powszechne i naturalną konsekwencją działania nowej korze mózgowej. Twoja kora tworzy model
świata w swojej hierarchicznej pamięci. Myśli pojawiają się, gdy ten model działa sam; przywoływanie
pamięci prowadzi do przewidywań, które działają jak wejścia czuciowe, które prowadzą do nowego
zapamiętywania pamięci i tak dalej. Nasze najbardziej kontemplacyjne myśli nie są napędzane lub
nawet połączone z rzeczywistym światem; są czysto kreacją naszego modelu. Zamykamy oczy i
szukamy spokoju, aby nasze myślenie nie zostało przerwane przez zmysłowy wkład. Oczywiście nasz
model został pierwotnie stworzony przez ekspozycję na rzeczywisty świat przez nasze zmysły, ale kiedy
planujemy i myślimy o świecie, robimy to za pośrednictwem modelu korowego, a nie samego świata.
Do kory nasze ciała są tylko częścią zewnętrznego świata. Pamiętaj, że mózg jest w cichej i ciemnej
skrzynce. Wie o świecie tylko poprzez wzory na włóknach nerwów czuciowych. Z punktu widzenia
mózgu jako urządzenia wzorcowego, nie wie o twoim ciele inaczej niż o reszcie świata. Nie ma
specjalnej różnicy między tym, gdzie kończy się ciało, a reszta świata zaczyna. Ale kora nie ma zdolności
modelowania samego mózgu, ponieważ nie ma zmysłów w mózgu. W ten sposób możemy zobaczyć,
dlaczego nasze myśli wydają się niezależne od naszych ciał, dlaczego czujemy, że mamy niezależny
umysł lub duszę. Kora buduje model twojego ciała, ale nie może zbudować modelu samego mózgu.
Twoje myśli, które znajdują się w mózgu, są fizycznie oddzielone od ciała i reszty świata. Umysł jest
niezależny od ciała, ale nie od mózgu. Możemy wyraźnie widzieć to zróżnicowanie poprzez traumę i
chorobę. Jeśli ktoś straci kończynę, jego model kończyny może pozostać nietknięty, co skutkuje tak
zwaną fantomową kończyną, którą nadal może czuć przywiązany do swojego ciała. Z drugiej strony,
jeśli cierpi na uraz korowy, może stracić swój model ręki, nawet jeśli zachowuje ramię. W tym
przypadku może on cierpieć na tzw. Obcy zespół kończyny i mieć niewygodne, być może nie do
zniesienia, poczucie, że ramię nie jest jego własnością i jest kontrolowane przez kogoś innego.
Niektórzy wręcz nalegają, aby amputować kończynę! Jeśli nasz mózg pozostaje nienaruszony, podczas
gdy reszta naszego ciała choruje, mamy wrażenie zdrowego umysłu uwięzionego w umierającym ciele,
chociaż tak naprawdę mamy zdrowy mózg uwięziony w umierającym ciele. Naturalne jest wyobrażanie
sobie, że nasz umysł będzie kontynuowany po śmierci naszego ciała, ale kiedy mózg umrze, tak samo
dzieje się z umysłem. Prawda tego jest oczywista, jeśli nasze mózgi zawiodą przed naszymi ciałami.

Ludzie z chorobą Alzheimera lub z poważnym uszkodzeniem mózgu tracą rozum, nawet jeśli ich ciała
pozostają zdrowe.
Czym jest wyobraźnia?
Koncepcyjnie wyobraźnia jest dość prosta. Wzory wpływają do każdego obszaru kory mózgowej albo
ze zmysłów, albo z niższych obszarów hierarchii pamięci. Każdy obszar kory mózgowej tworzy
prognozy, które są wysyłane z powrotem do hierarchii. Aby coś sobie wyobrazić, po prostu pozwolisz,
aby twoje przewidywania zmieniły się i stały się wkładem. Bez fizycznego robienia czegokolwiek,
możesz śledzić konsekwencje swoich przewidywań. "Jeśli tak się stanie, stanie się to, to się stanie" i tak
dalej. Robimy to, przygotowując się do spotkania biznesowego, grając w szachy, przygotowując się do
wydarzenia sportowego lub robiąc tysiąc innych rzeczy. W szachach wyobrażasz sobie przeniesienie
swojego rycerza na określoną pozycję, a następnie wizualizujesz wygląd tablicy po ruchu. Mając to na
uwadze, przewidujesz, co zrobi twój przeciwnik i jak będzie wyglądała deska po tym ruchu. Potem
przewidujesz, co zrobisz, i tak dalej. Przechodzisz przez wyimaginowane kroki i ich konsekwencje.
Ostatecznie decydujesz, w oparciu o tę wyimaginowaną sekwencję zdarzeń, czy początkowy ruch był
dobry czy nie. Niektórzy sportowcy, tacy jak narciarze zjazdowi, mogą poprawić swoją wydajność, jeśli
mentalnie ćwiczą tor wyścigowy w kółko. Zamykając oczy i wyobrażając sobie każdy ruch, każdą
przeszkodę, a nawet będąc na zwycięskim stanowisku, zwiększają swoje szanse na sukces.
Wyobrażanie jest po prostu kolejnym słowem do planowania. Tu spłaca się zdolność predykcyjna
naszej kory. Pozwala nam to wiedzieć, jakie będą konsekwencje naszych działań, zanim je wykonamy.
Wyobrażanie wymaga mechanizmu neuronowego, który przekształca prognozę w dane wejściowe. W
rozdziale 6 zaproponowałem, że komórki w warstwie 6 są tam, gdzie występuje precyzyjna prognoza.
Komórki w tej warstwie wyświetlają się na niższych poziomach hierarchii, ale również wyświetlają
kopie zapasowe do komórek wejściowych w warstwie 4. W ten sposób dane wyjściowe regionu mogą
stać się jego własnymi danymi wejściowymi. Jak wspomniałem wcześniej, długoletni modelant korowy
Stephen Grossberg nazywa ten obwód wyobrażeniem "składaną informacją zwrotną". Jeśli zamkniesz
oczy i wyobrazisz sobie hipopotama, wizualny obszar twojej kory stanie się aktywny, tak jak gdybyś
rzeczywiście patrzył na hipopotama. Widzisz, co sobie wyobrażasz.
Czym jest rzeczywistość?
Ludzie pytają z wyrazem troski i zdziwienia: "Czy chcesz powiedzieć, że nasze mózgi tworzą model
świata i że model może być ważniejszy niż rzeczywistość?"
"Cóż, tak, do pewnego stopnia to prawda", mówię. "Ale czy świat nie istnieje poza moją głową?"
Oczywiście, że tak. Ludzie są prawdziwi, drzewa są prawdziwe, mój kot jest prawdziwy, sytuacje
społeczne, w których się znajdujesz są prawdziwe. Ale twoje zrozumienie świata i twoje reakcje na
niego oparte są na przewidywaniach pochodzących z twojego wewnętrznego modelu. W dowolnym
momencie możesz bezpośrednio wyczuć tylko niewielką część swojego świata. Ta drobna część
dyktuje, jakie wspomnienia będą przywoływane, ale sama w sobie nie wystarcza, aby zbudować całą
twoją obecną percepcję. Na przykład piszę teraz w swoim biurze i słyszę pukanie do moich drzwi.
Wiem, że moja matka przyszła odwiedzić i wyobrażam sobie, że ona jest na dole, mimo że jej nie
widziałem ani nie słyszałem. Nie było nic w zmysłowym wkładzie, który był konkretnie związany z moją
matką. To mój model pamięciowy świata przewiduje, że jest tutaj analogicznie do przeszłych
doświadczeń. Większość tego, co postrzegasz, nie przechodzi przez twoje zmysły; jest generowany
przez twój wewnętrzny model pamięci. Tak więc pytanie "Czym jest rzeczywistość?" jest w dużej
mierze kwestią tego, jak dokładnie nasz model korowy odzwierciedla prawdziwą naturę świata. Wiele
aspektów otaczającego nas świata jest tak spójnych, że prawie każdy człowiek ma taki sam wewnętrzny
model. Jako dziecko nauczyłeś się, że światło padające na okrągły obiekt wytwarza pewien cień i że

możesz ocenić kształt większości obiektów za pomocą wskazówek ze świata naturalnego. Dowiedziałeś
się, że jeśli rzucisz kubek z krzesełka, grawitacja zawsze pociąga go na podłogę. Nauczyłeś się tekstur,
geometrii, kolorów i rytmów dnia i nocy. Proste właściwości fizyczne świata uczą się konsekwentnie
przez wszystkich ludzi. Ale większość naszego modelu światowego opiera się na zwyczajach, kulturze i
tym, czego uczą nas nasi rodzice. Te części naszego modelu są mniej spójne i mogą być całkowicie różne
dla różnych osób. Dziecko, które wychowuje się w kochającym, opiekuńczym domu z rodzicami, które
reagują na jego potrzeby emocjonalne, prawdopodobnie dojrzeje do dorosłości, przewidując, że świat
jest bezpieczny i kochający. Dzieci wykorzystywane przez jednego lub obojga rodziców częściej
postrzegają przyszłe wydarzenia jako niebezpieczne i okrutne i wierzą, że nikomu nie można zaufać bez względu na to, jak dobrze będą traktowani później. Wiele z psychologii opiera się na
konsekwencjach wczesnego doświadczenia życiowego, przywiązania i wychowania, ponieważ wtedy
mózg najpierw określa swój model świata. Twoja kultura dokładnie kształtuje twój światowy model.
Na przykład badania pokazują, że Azjaci i ludzie z Zachodu inaczej postrzegają przestrzeń i przedmioty.
Azjaci bardziej interesują się przestrzenią między przedmiotami, podczas gdy ludzie z Zachodu
najczęściej zajmują się obiektami - różnica, która przekłada się na odrębną estetykę i sposoby
rozwiązywania problemów. Badania wykazały, że niektóre kultury, takie jak plemiona w Afganistanie i
niektóre społeczności na południowym krańcu Ameryki, są budowane na zasadach honoru iw
rezultacie częściej akceptują naturalność przemocy. Odmienne wierzenia religijne poznane we
wczesnym okresie życia mogą prowadzić do zupełnie odmiennych modeli moralności, traktowania
mężczyzn i kobiet, a nawet wartości samego życia. Oczywiście, te różne modele świata nie mogą
wszystkie być poprawne w pewien absolutny, uniwersalny sposób, nawet jeśli mogą wydawać się
właściwe jednostce. Rozumie się moralne rozumowanie, zarówno dobre, jak i złe. Twoja kultura (i
doświadczenie rodzinne) uczy stereotypów, które są niestety nieuniknioną częścią życia. W tej książce
można zastąpić stereotyp wyrazu niezmienną pamięcią (lub niezmienną reprezentacją) bez istotnej
zmiany znaczenia. Przewidywanie przez analogię jest prawie takie samo jak osąd stereotypu.
Negatywne stereotypy mają straszliwe konsekwencje społeczne. Jeśli moja teoria inteligencji jest
słuszna, nie możemy uwolnić ludzi od ich skłonności do myślenia stereotypami, ponieważ stereotypy
działają w ten sposób. Stereotypowanie jest nieodłączną cechą mózgu. Sposobem na wyeliminowanie
szkód wyrządzonych przez stereotypy jest nauczenie naszych dzieci rozpoznawania fałszywych
stereotypów, empatii i bycia sceptycznym. Musimy promować te umiejętności krytycznego myślenia,
a także wpajać najlepsze wartości, jakie znamy. Sceptycyzm, serce metody naukowej, jest jedynym
sposobem, w jaki znamy fakty na temat faktów z fikcji.
***
Mam nadzieję, że przekonałem cię, że umysł jest tylko etykietą tego, co robi mózg. Nie jest to osobna
rzecz, która manipuluje lub współistnieje z komórkami w mózgu. Neurony to tylko komórki. Nie ma
żadnej mistycznej siły, która powoduje, że poszczególne komórki nerwowe lub kolekcje komórek
nerwowych zachowują się w sposób odmienny od tego, co normalnie by robili. Biorąc pod uwagę ten
fakt, możemy teraz zwrócić uwagę na to, w jaki sposób możemy wprowadzić zdolność komórek
mózgowych do zapamiętywania i przewidywania - naszego korowego algorytmu - w krzemie.
8
Przyszłość inteligencji
Trudno jest przewidzieć ostateczne zastosowanie nowej technologii. Jak widzieliśmy w tej książce,
mózgi tworzą przepowiednie przez analogię do przeszłości. Więc naszą naturalną skłonnością jest
wyobrażać sobie, że nowa technologia będzie używana do robienia tego samego rodzaju rzeczy, co
poprzednia technologia. Wyobrażamy sobie, używając nowego narzędzia do robienia czegoś znanego,

tylko szybciej, wydajniej lub taniej. Przykłady są obfite. Ludzie nazywali tory kolejowe "żelaznym
koniem", a samochód "powozem bez koni". Przez dziesięciolecia telefon był oglądany w kontekście
telegrafu, coś, co powinno być używane tylko do przekazywania ważnych wiadomości lub sytuacji
kryzysowych; Dopiero w latach dwudziestych ludzie zaczęli go używać niedbale. Fotografia była
początkowo używana jako nowa forma portretu. A filmy były konceptualizowane jako wariacja na
scenie teatralnej, dlatego teatry filmowe przez większość XX wieku przesuwały zasłony nad ekranami.
Jednak ostateczne zastosowanie nowej technologii jest często nieoczekiwane i dalekosiężne, niż na
pierwszy rzut oka może wyobrazić sobie nasza wyobraźnia. Telefon przekształcił się w bezprzewodową
sieć komunikacji głosowej i transmisji danych, pozwalającą dwóm ludziom na świecie komunikować się
ze sobą, bez względu na to, gdzie się znajdują, za pośrednictwem głosu, tekstu i obrazów. Tranzystor
został wynaleziony przez Bell Labs w 1947 roku. Od razu było jasne dla ludzi, że to urządzenie było
przełomem, ale początkowe aplikacje były jedynie usprawnieniami w starych zastosowaniach:
tranzystory zastąpiły lampy próżniowe. Doprowadziło to do mniejszych i bardziej niezawodnych
urządzeń radiowych i komputerów, co w tamtych czasach było ważne i ekscytujące, ale główne różnice
polegały na wielkości i niezawodności maszyn. Najbardziej rewolucyjne aplikacje tranzystora zostały
odkryte dopiero później. Potrzebny był okres stopniowej innowacji, zanim ktokolwiek mógł sobie
wyobrazić układ scalony, mikroprocesor, cyfrowy procesor sygnałowy lub układ pamięci. Podobnie
mikroprocesor został opracowany po raz pierwszy w 1970 roku z myślą o kalkulatorach biurkowych.
Ponownie, pierwsze aplikacje były jedynie zamiennikami istniejących technologii. Kalkulator
elektroniczny był zamiennikiem mechanicznego kalkulatora biurkowego. Mikroprocesory były również
wyraźnymi kandydatami do zastąpienia cewek elektromagnetycznych, które były następnie
wykorzystywane w niektórych rodzajach sterowania przemysłowego, takich jak przełączanie świateł
drogowych. Jednak minęły lata, zanim zaczęła się pojawiać prawdziwa moc mikroprocesora. Nikt
wówczas nie był w stanie przewidzieć współczesnego komputera osobistego, telefonu komórkowego,
Internetu, Globalnego Systemu Pozycjonowania ani żadnej innej dzisiejszej technologii informowania
o chlebie i masle. Z tego samego powodu bylibyśmy głupcami sądząc, że potrafimy przewidzieć
rewolucyjne zastosowania systemów pamięciowych w mózgu. W pełni oczekuję, że te inteligentne
maszyny poprawią życie na wiele sposobów. Możemy być tego pewni. Ale przewidywanie przyszłości
technologii na więcej niż kilka lat jest niemożliwe. Aby to docenić, wystarczy przeczytać niektóre
absurdalne prognozy, które futurystów z całą pewnością zrobili przez te wszystkie lata. W latach
pięćdziesiątych przewidywano, że do roku 2000 wszyscy będziemy mieli reaktory atomowe w naszych
piwnicach i nasze wakacje na Księżycu. Ale dopóki trzymamy te ostrzegawcze opowieści, wiele można
zyskać spekulując o tym, jakie będą inteligentne maszyny. Jako minimum można wyciągnąć pewne
szerokie i użyteczne wnioski na temat przyszłości. Pytania są intrygujące. Czy potrafimy budować
inteligentne maszyny, a jeśli tak, to jak będą wyglądać? Czy będą bliżej ludzkich robotów znanych z
popularnej literatury, czarnej lub beżowej skrzynki komputera osobistego czy czegoś innego? Jak
zostaną użyte? Czy jest to niebezpieczna technologia, która może nam zaszkodzić lub zagrozić naszym
osobistym przywilejom? Jakie są oczywiste zastosowania inteligentnych maszyn i czy jest jakiś sposób,
abyśmy wiedzieli, jakie będą fantastyczne aplikacje? Jaki będzie ostateczny wpływ inteligentnych
maszyn na nasze życie?
Czy możemy budować inteligentne maszyny?
Tak, możemy budować inteligentne maszyny, ale mogą nie być tym, czego oczekujesz. Chociaż może
się to wydawać oczywistością, nie wierzę, że zbudujemy inteligentne maszyny, które zachowują się jak
ludzie, a nawet współdziałają z nami w ludzki sposób . Jedna popularna koncepcja inteligentnych
maszyn pochodzi z filmów i książek - są one miłosiernymi, złymi lub czasami nieumiejętnymi
humanoidalnymi robotami, które rozmawiają z nami o uczuciach, pomysłach i wydarzeniach i
odgrywają rolę w niekończących się fabułach science-fiction. Wiek science fiction przeszkolił ludzi do

postrzegania robotów i androidów jako nieuchronnej i pożądanej części naszej przyszłości. Pokolenia
dorastały dzięki wizerunkom Robbiego Robota z Zakazanej Planety, R2D2 i C3PO z Gwiezdnych Wojen
oraz Dowódcy Komandorii z Star Trek. Nawet HAL w filmie 2001: A Space Odyssey, choć nie posiadająca
ciała, była bardzo podobna do ludzkiej, zaprojektowana tak, by była towarzyszem jak zaprogramowany
drugi pilot dla ludzi podczas długiej podróży kosmicznej. Roboty o ograniczonej liczbie zastosowań takie jak inteligentne samochody, autonomiczne minisubmarines do eksploracji głębokiego oceanu i
odkurzacze z własnym napędem lub kosiarki do trawy - są wykonalne i mogą kiedyś stać się bardziej
powszechne. Ale androidy i roboty, takie jak Commander Data i C3PO, pozostaną fikcyjne przez bardzo
długi czas. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, ludzki umysł jest tworzony nie
tylko przez kora mózgową, ale także przez systemy emocjonalne starego mózgu i przez złożoność
ludzkiego ciała. Aby być człowiekiem, potrzebujesz całej swojej biologicznej maszyny, a nie tylko kory
mózgowej. Aby rozmawiać jak człowiek we wszystkich sprawach (aby przejść test Turinga),
potrzebowałbym inteligentnej maszyny, aby mieć większość doświadczeń i emocji prawdziwego
człowieka i żyć jak człowiek. Inteligentne maszyny będą miały odpowiednik kory mózgowej i zestawu
zmysłów, ale reszta jest opcjonalna. Zabawne może być obserwowanie inteligentnej maszyny tasującej
się w ludzkim ciele, ale nie będzie ona miała umysłu, który będzie na tyle ludzki, jeśli nie nasycimy go
ludzkimi systemami emocjonalnymi i ludzkimi doświadczeniami. Byłoby to niezwykle trudne i, wydaje
mi się, zupełnie bezcelowe. Po drugie, biorąc pod uwagę koszty i wysiłek, który byłby niezbędny do
budowy i utrzymania humanoidalnych robotów, trudno jest zobaczyć, jak mogą one być praktyczne.
Lokaj robota byłby droższy i mniej pomocny niż ludzki asystent. Chociaż robot mógłby być
"inteligentny", nie miałby takiego porozumienia i łatwego zrozumienia, jakie mógłby mieć ludzki
asystent z racji bycia człowiekiem. Zarówno silnik parowy, jak i komputer cyfrowy wywoływały wizje
robotów, które nigdy nie zostały zrealizowane. Podobnie, gdy myślimy o budowaniu inteligentnych
maszyn, wiele osób uważa, że naturalne jest ponowne wyobrażanie sobie robotów podobnych do
ludzi, ale jest mało prawdopodobne. Roboty to koncepcja zrodzona z rewolucji przemysłowej i
udoskonalona przez fikcję. Nie powinniśmy szukać dla nich inspiracji w tworzeniu prawdziwie
inteligentnych maszyn. Czym więc będą wyglądać inteligentne maszyny, jeśli nie chodzące roboty?
Ewolucja odkryła, że gdyby przywiązał do naszych zmysłów hierarchiczny system pamięci, pamięć
modelowałaby świat i przewidywała przyszłość. Pożyczając od natury, powinniśmy budować
inteligentne maszyny na tych samych zasadach. Tutaj jest recepta na tworzenie inteligentnych maszyn.
Zacznij od zestawu zmysłów, aby wyodrębnić wzory ze świata. Nasza inteligentna maszyna może mieć
zestaw zmysłów, które różnią się od ludzkich i mogą nawet "istnieć" w świecie innym niż nasz własny
(więcej o tym później). Więc nie zakładaj, że musi mieć zestaw gałek ocznych i parę uszu. Następnie
podłącz do tych zmysłów hierarchiczny system pamięci, który działa na tych samych zasadach, co kora.
Będziemy musieli szkolić system pamięci, tak jak uczymy dzieci. Poprzez powtarzalne sesje treningowe
nasza inteligentna maszyna zbuduje model swojego świata widzianego przez zmysły. Nie będzie żadnej
potrzeby ani możliwości, aby ktokolwiek zaprogramował zasady świata, bazy danych, fakty lub
jakiekolwiek koncepcje wysokiego poziomu, które są zmorą sztucznej inteligencji. Inteligentna
maszyna musi uczyć się poprzez obserwację swojego świata, w tym wkład instruktora, gdy jest to
konieczne. Gdy nasza inteligentna maszyna stworzy model swojego świata, może wówczas zobaczyć
analogie do przeszłych doświadczeń, przewidzieć przyszłe wydarzenia, zaproponować rozwiązania
nowych problemów i udostępnić tę wiedzę. Fizycznie, nasza inteligentna maszyna może być
wbudowana w samoloty lub samochody, lub siedzieć stoicko na stojaku w sali komputerowej. W
przeciwieństwie do ludzi, których mózgi muszą towarzyszyć ich ciałom, system pamięci inteligentnej
maszyny może znajdować się zdalnie z jej czujników (i "ciała", jeśli miał). Na przykład, inteligentny
system bezpieczeństwa może mieć czujniki rozmieszczone w fabryce lub mieście, ale hierarchiczny
system pamięci dołączony do tych czujników może być zamknięty w piwnicy jednego budynku. Dlatego
fizyczne wykonanie inteligentnej maszyny może przybierać różne formy. Nie ma powodu, aby

inteligentna maszyna miała wyglądać, działać lub czuć się jak człowiek. To, co czyni go inteligentnym,
to to, że potrafi zrozumieć i współdziałać ze swoim światem poprzez hierarchiczny model pamięciowy
i może myśleć o swoim świecie w sposób analogiczny do tego, jak ty i ja myślimy o naszym świecie. Jak
zobaczymy, jego myśli i działania mogą być zupełnie inne niż wszystko, co robi człowiek, ale nadal
będzie inteligentny. Inteligencja mierzona jest przez zdolność przewidywania pamięci hierarchicznej, a
nie przez zachowanie podobne do człowieka.
***
Zwróćmy naszą uwagę na największe techniczne wyzwanie, z którym będziemy musieli się zmierzyć
podczas budowy inteligentnych maszyn, tworząc pamięć. Aby zbudować inteligentne maszyny,
będziemy musieli skonstruować duże systemy pamięci, które są zorganizowane hierarchicznie i działają
jak kora. Zmierzymy się z wyzwaniami związanymi z wydajnością i łącznością. Capacity to pierwszy
problem. Załóżmy, że kora ma 32 tryliony synaps. Gdybyśmy reprezentowali każdą synapsę za pomocą
tylko dwóch bitów (dając nam cztery możliwe wartości na synapsę) i każdy bajt ma osiem bitów (więc
jeden bajt mógłby reprezentować cztery synapsy), potrzebowalibyśmy z grubsza 8 bilionów bajtów
pamięci. Dysk twardy na komputerze osobistym ma dziś 100 miliardów bajtów, więc
potrzebowalibyśmy około osiemdziesięciu dzisiejszych dysków twardych, aby mieć taką samą ilość
pamięci, co ludzka kora. (Nie przejmuj się dokładnymi liczbami, ponieważ wszystkie są
przypuszczeniami). Chodzi o to, że ta ilość pamięci jest zdecydowanie możliwa do zbudowania w
laboratorium. Nie jesteśmy zdani na tysiąc, ale nie jest to też maszyna, którą można włożyć do kieszeni
lub włożyć do tostera. Ważne jest to, że wymagana ilość pamięci nie jest wykluczona, a zaledwie
dziesięć lat temu. Pomagamy nam w tym, że nie musimy ponownie tworzyć całej ludzkiej kory
mózgowej. Znacznie mniej może wystarczyć w przypadku wielu aplikacji. Nasze inteligentne maszyny
będą potrzebowały dużo pamięci. Najprawdopodobniej zaczniemy je budować za pomocą dysków
twardych lub dysków optycznych, ale ostatecznie będziemy chcieli je również zbudować z krzemu.
Żetony krzemowe są małe, mają niską moc i są wytrzymałe. A to tylko kwestia czasu, zanim silikonowe
układy pamięci będą mogły być wykonane z wystarczającą pojemnością do budowy inteligentnych
maszyn. W rzeczywistości istnieje przewaga inteligentnej pamięci nad konwencjonalną pamięcią
komputera. Ekonomika przemysłu półprzewodników oparta jest na odsetku chipów, które zawierają
błędy. W przypadku wielu układów nawet jeden błąd spowoduje, że chip będzie bezużyteczny. Procent
dobrych żetonów nazywa się wydajnością. Określa, czy dany projekt chipu może być wytwarzany i
sprzedawany z zyskiem. Ponieważ szansa na błąd wzrasta wraz z rozmiarem układu, większość
dzisiejszych żetonów nie jest większa niż mały znaczek pocztowy. Przemysł zwiększył ilość pamięci na
pojedynczym chipie, nie zwiększając rozmiaru chipa, ale przede wszystkim zmniejszając liczbę
pojedynczych elementów na chipie. Ale inteligentne układy pamięci będą z natury tolerancyjne dla
błędów. Pamiętaj, że żaden pojedynczy element mózgu nie zawiera żadnych niezbędnych danych.
Wasz mózg traci tysiące neuronów każdego dnia, ale wasze zdolności umysłowe rozpadają się tylko w
wolnym tempie przez całe wasze dorosłe życie. Inteligentne układy pamięci będą działać na tych
samych zasadach co kora, więc nawet jeśli procent elementów pamięci wyjdzie na wadliwy, chip nadal
będzie przydatny i opłacalny. Najprawdopodobniej wrodzona tolerancja na błędy pamięci mózgowej
pozwoli projektantom na zbudowanie układów znacznie większych i gęstszych niż dzisiejsze układy
pamięci komputera. Rezultat jest taki, że możemy być w stanie umieścić mózg w krzemie szybciej niż
mogłoby to wskazywać na obecne trendy. Drugim problemem, który musimy pokonać, jest łączność.
Prawdziwe mózgi mają duże ilości podkorowej istoty białej. Jak zauważyliśmy wcześniej, istota biała
składa się z milionów aksonów płynących w ten sposób i znajdujących się tuż pod cienką warstwą
korową, łączących ze sobą różne regiony korowej hierarchii. Pojedyncza komórka w korze może łączyć
się z pięcioma lub dziesięcioma tysiącami innych komórek. Tego rodzaju masywnie równoległe
okablowanie jest trudne lub niemożliwe do zrealizowania przy użyciu tradycyjnych technik

wytwarzania krzemu. Czipsy krzemowe są wytwarzane przez osadzanie kilku warstw metalu, z których
każdy jest oddzielony warstwą izolacji. (Ten proces nie ma nic wspólnego z warstwami w korze
mózgowej.) Warstwy metalu zawierają "druty" chipa, a ponieważ przewody nie mogą krzyżować się
wewnątrz warstwy, łączna liczba połączeń kablowych jest ograniczona. To nie zadziała dla systemów
pamięciowych, w których miliony połączeń są konieczne. Czipsy krzemowe i istota biała nie są bardzo
kompatybilne. Aby rozwiązać ten problem, trzeba będzie sporo inżynierii i eksperymentów, ale znamy
podstawy tego, jak zostanie rozwiązany. Przewody elektryczne wysyłają sygnały znacznie szybciej niż
aksony neuronów. Pojedynczy drut na chipie może być dzielony, a zatem używany do wielu różnych
połączeń, podczas gdy w mózgu każdy akson należy do jednego neuronu. Prawdziwym przykładem jest
system telefoniczny. Jeśli poprowadzimy linię z każdego telefonu do każdego innego telefonu,
powierzchnia globu zostanie zakopana pod dżunglą miedzianego drutu. Zamiast tego wszystkie
telefony mają wspólną niewielką liczbę linii o dużej pojemności. Ta metoda działa tak długo, jak
pojemność każdej linii jest znacznie większa niż pojemność wymagana do przesłania pojedynczej
rozmowy. System telefoniczny spełnia ten wymóg: pojedynczy światłowód może przenosić milion
rozmów jednocześnie. Prawdziwi mózgi mają dedykowane aksony między wszystkimi komórkami,
które komunikują się ze sobą, ale możemy budować inteligentne maszyny, aby bardziej przypominały
system telefoniczny, dzieląc połączenia. Wierzcie lub nie, niektórzy naukowcy zastanawiali się, jak
rozwiązać problem z łącznością chipów mózgowych przez wiele lat. Chociaż działanie kory pozostało
tajemnicą, badacze wiedzieli, że pewnego dnia rozwikłamy łamigłówkę, a wtedy będziemy musieli
zmierzyć się z kwestią łączności. Nie musimy tutaj przeglądać różnych podejść. Wystarczy powiedzieć,
że łączność może być największą techniczną przeszkodą w budowaniu inteligentnych maszyn, ale
powinniśmy być w stanie sobie z tym poradzić. Po spełnieniu wyzwań technologicznych nie ma
podstawowych problemów, które uniemożliwiałyby nam budowanie prawdziwie inteligentnych
systemów. Tak, istnieje wiele problemów, które należy rozwiązać, aby te systemy były małe, tanie i
mało wydajne, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Pięćdziesiąt lat trwało od komputerów wielkości pokoju
do tych, które mieszczą się w kieszeni. Ale ponieważ zaczynamy od zaawansowanej pozycji
technologicznej, to samo przejście dla inteligentnych maszyn powinno przebiegać znacznie szybciej.
Czy powinniśmy budować inteligentne maszyny?
W XXI wieku inteligentne maszyny pojawią się z świata science fiction. Zanim do tego dojdziemy,
powinniśmy zastanowić się nad kwestiami etycznymi, czy potencjalne zagrożenia związane z
inteligentnymi maszynami przewyższają potencjalne korzyści. Perspektywa maszyn, które potrafią
myśleć i działać samodzielnie, od dawna niepokoi ludzi. To jest zrozumiałe. Nowe obszary wiedzy i
nowe technologie zawsze przestraszyć ludzi, gdy po raz pierwszy się pojawią. Ludzka kreatywność
pozwala nam wyobrazić sobie okropne sposoby, w jakie nowa technologia może przejąć nasze ciała,
przesterować naszą przydatność lub zlikwidować samą wartość ludzkiego życia. Ale historia pokazuje,
że te mroczne wyobrażenia prawie nigdy nie grają tak, jak się spodziewamy. Kiedy nadszedł czas
rewolucji przemysłowej, obawialiśmy się elektryczności (pamiętacie Frankensteina?) I silników
parowych. Maszyny, które miały własną energię, mogły poruszać się w skomplikowany sposób,
wydawały się cudowne, a jednocześnie potencjalnie groźne. Ale silniki elektryczne i spalinowe nie są
już dziwne i groźne. Są tak samo częścią naszego środowiska, jak powietrze i woda. Kiedy rozpoczęła
się rewolucja informacyjna, szybko zaczęliśmy obawiać się komputerów. Były niezliczone historie
science-fiction o potężnych komputerach lub sieciach komputerowych, które spontanicznie stały się
samoświadome, a następnie zwróciły się do swoich organicznych mistrzów. Ale teraz, gdy komputery
zostały włączone do codziennego życia, ten lęk wydaje się absurdem. Komputer w twoim domu lub w
Internecie ma taką samą szansę na spontaniczne przemienienie się jak w kasie. Każda technologia może
być oczywiście zastosowana do dobrych lub złych celów, ale niektóre z nich są bardziej podatne na
niewłaściwe użycie lub katastrofę niż inne. Energia atomowa jest niebezpieczna, czy to w formie głowic

jądrowych, czy elektrowni, ponieważ pojedynczy wypadek lub pojedyncze nadużycie może zaszkodzić
lub zabić miliony ludzi. I chociaż energia jądrowa jest cenna, dostępne są rozwiązania alternatywne.
Technologia samochodowa może przybrać postać czołgów i myśliwców lub może przybrać postać
samochodów osobowych i pasażerskich, a nieszczęśliwy wypadek lub niewłaściwe użytkowanie może
wyrządzić krzywdę wielu osobom. Ale pojazdy są prawdopodobnie zarówno bardziej istotne dla
współczesnego życia, jak i mniej niebezpieczne niż energia jądrowa. Uszkodzenie spowodowane przez
pojedyncze nadużycie samolotu jest znacznie mniejsze niż uszkodzenie bomby atomowej. Istnieje
wiele technologii, które są niemal całkowicie korzystne. Telefony są przykładem. W przeważającej
mierze ich skłonność do zbliżania i zatrzymywania ludzi przekracza wszelkie negatywne skutki. To samo
dotyczy elektryczności i zdrowia publicznego. Moim zdaniem inteligentne maszyny będą jedną z
najmniej niebezpiecznych i najbardziej korzystnych technologii, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy. Mimo
to niektórzy myśliciele, jak na przykład współzałożyciel Sun Microsystems, Bill Joy, obawiają się, że
możemy rozwinąć inteligentne roboty, które mogłyby wymknąć się spod kontroli, zalać Ziemię i
przerobić ją zgodnie z własnym planem. Obraz przywodzi mi na myśl te magicznie ożywione miotły od
Ucznia Czarnoksiężnika, regenerujące się od ich drzazg i pracujące bez wytchnienia, by doprowadzić do
katastrofy. Podobnie, niektórzy optymiści z AI oferują niepokojące proroctwa o przedłużonym życiu.
Na przykład Ray Kurzweil opowiada o dniu, w którym nanoroboty będą się czołgać w twoim mózgu,
rejestrując każdą synapsę i każde połączenie, a następnie zgłoś wszystkie informacje do
superkomputera, który zmieni się w Ciebie! Staniesz się "wersją oprogramowania", która będzie
praktycznie nieśmiertelna. Te dwa przewidywania dotyczące inteligencji maszynowej, scenariusza
inteligentnych maszyn-rozruchu-amoków i scenariusza "prześlij-mózg do komputera" zdają się
pojawiać w kółko. Budowanie inteligentnych maszyn to nie to samo, co budowanie samoreplikujących
się maszyn. Nie ma żadnego logicznego związku między nimi. Ani mózgi, ani komputery nie mogą się
bezpośrednio powielać, a mózgowe systemy pamięci niczym się nie różnią. Podczas gdy jedną z
mocnych stron inteligentnych maszyn będzie nasza zdolność do masowej produkcji, jest to świat
niezależny od autoreplikacji w postaci bakterii i wirusów. Samodzielna replikacja nie wymaga
inteligencji, a inteligencja nie wymaga samodzielnej replikacji. Ponadto poważnie wątpię, że
kiedykolwiek będziemy mogli skopiować nasze umysły na maszyny. Obecnie, o ile mi wiadomo, nie
istnieją żadne rzeczywiste lub wyimaginowane metody, które umożliwiałyby rejestrowanie trylionów
szczegółów, które sprawiają, że "ty". Musielibyśmy nagrać i odtworzyć cały układ nerwowy i ciało, a
nie tylko kora mózgowa. Musielibyśmy zrozumieć, jak to wszystko działa. Pewnego dnia, być może,
będziemy w stanie to zrobić, ale wyzwania wykraczają daleko poza zrozumienie, w jaki sposób działa
kora. Wykreślanie algorytmu neokorycznego i budowanie go na maszynach od zera to jedno, ale
skanowanie w milionach operacyjnych szczegółów żywego mózgu i replikowanie ich w maszynie to coś
zupełnie innego.
***
Poza autoreplikacją i kopiowaniem umysłów, ludzie mają inne obawy dotyczące inteligentnych maszyn.
Czy inteligentne maszyny w jakiś sposób zagrażają dużej części populacji, tak jak robią to bomby
nuklearne? Czy ich obecność może doprowadzić do suprempowermentu małych grup lub wrogich
osób? A może maszyny stają się złe i działają przeciwko nam, jak nieubłagani złoczyńcy w filmach
Terminator lub Matrix?Odpowiedź na te pytania brzmi: nie. Jako urządzenia informacyjne, mózgowe
systemy pamięci będą jednymi z najbardziej użytecznych technologii, które opracowaliśmy. Ale
podobnie jak samochody i komputery, będą tylko narzędziami. To, że będą inteligentni, nie oznacza,
że będą mieli specjalne zdolności niszczenia mienia lub manipulowania ludźmi. I tak jak nie
poddalibyśmy kontroli światowego arsenału nuklearnego pod zwierzchnictwem jednej osoby lub
jednego komputera, będziemy musieli uważać, aby nie polegać zbytnio na inteligentnych maszynach,
ponieważ one zawiedzą, tak jak cała technologia. doprowadza nas do kwestii wrogości. Niektórzy ludzie

zakładają, że bycie inteligentnym jest w zasadzie takie samo jak posiadanie ludzkiej mentalności.
Obawiają się, że inteligentne maszyny będą obrażać się, że są "zniewolone", ponieważ ludzie
nienawidzą bycia zniewolonymi. Obawiają się, że inteligentne maszyny będą próbowały przejąć świat,
ponieważ inteligentni ludzie w całej historii próbowali przejąć kontrolę nad światem. Ale te obawy
opierają się na fałszywej analogii. Opierają się na konflikcie inteligencji - neokorporacyjnym algorytmie
- z emocjonalnymi popędami starego mózgu - takimi jak strach, paranoja i pożądanie. Ale inteligentne
maszyny nie będą miały takich zdolności. Nie będą mieć osobistych ambicji. Nie będą pragnąć
bogactwa, uznania społecznego ani zmysłowej satysfakcji. Nie będą mieć apetytów, nałogów ani
zaburzeń nastroju. Inteligentne maszyny nie będą miały niczego, co przypomina ludzkie emocje, chyba
że starannie je zaprojektujemy. Najsilniejsze zastosowania inteligentnych maszyn będą tam, gdzie
ludzki intelekt będzie miał trudności, obszary, w których nasze zmysły są niewystarczające lub w
czynnościach, które uważamy za nudne. Ogólnie rzecz biorąc, te działania mają niewielką zawartość
emocjonalną. Inteligentne maszyny będą się wahać od prostych, pojedynczych aplikacji do bardzo
potężnych, nadludzkich systemów inteligentnych, ale jeśli nie zrobimy tego, by były ludzkie, nie będą.
Może któregoś dnia będziemy musieli wprowadzić ograniczenia co do tego, co ludzie mogą zrobić z
inteligentnymi maszynami, ale ten dzień jest daleko, a kiedy to nastąpi, kwestie etyczne będą
prawdopodobnie stosunkowo łatwe w porównaniu z takimi współczesnymi pytaniami moralnymi, jak
te otaczająca genetyka i technologia jądrowa
Po co budować inteligentne maszyny?
Teraz przejdźmy do pytania Co zrobią inteligentne maszyny?
Często mnie prosi się o rozmowy na temat przyszłości komputerów przenośnych. Organizator
konferencji poprosi mnie o opisanie, jakie podręczne komputery lub telefony komórkowe będą
wyglądać za pięć lub za dwadzieścia lat. Chcą usłyszeć moją wizję przyszłości. Nie mogę tego zrobić.
Staram się unikać tego, co nazywam słowem V w ogóle. Aby to podkreślić, raz wszedłem na scenę z
czapką czarodzieja i kryształową kulką. Wyjaśniłem, że nikt nie może zobaczyć przyszłości w
szczegółach. Kryształowe kulki są fikcją, a każdy, kto udaje, że dokładnie wie, co stanie się w
nadchodzących latach, z pewnością zawiedzie. Zamiast tego najlepsze, co możemy zrobić, to zrozumieć
szerokie trendy. Jeśli rozumiesz szeroki pomysł, możesz z powodzeniem realizować go w dowolnym
miejscu, w miarę rozwoju szczegółów. Najbardziej znanym przykładem trendu technologicznego jest
prawo Moore'a. Gordon Moore słusznie przewidział, że liczba elementów obwodu, które można
umieścić na chipie krzemowym, podwoiłaby się co półtora roku. Moore nie powiedział, czy chipy będą
układami pamięci, centralnymi jednostkami przetwarzania, czy czymś innym. Nie powiedział, jakie
produkty będą używane w chipach. Nie przewidział, czy chipy będą przechowywane w plastikowych
lub ceramicznych lub przyklejonych do płytek drukowanych. Nie powiedział nic o różnych procesach
wykorzystywanych do produkcji wiórów. Trzymał się najszerszego możliwego kierunku i dobrze to
rozumiał. W dzisiejszych czasach nie możemy przewidzieć ostatecznych zastosowań inteligentnych
maszyn. Po prostu nie ma sposobu, abyśmy dostali szczegóły. Jeśli ja lub ktokolwiek inny przewidzieć
szczegółowo, co te maszyny zrobią, nieuchronnie zostaniemy udowodneni, że nie mamy racji. Niemniej
jednak możemy zrobić coś więcej, niż tylko wzruszyć ramionami. Są dwie linie myślenia, które mogą
być pomocne. Jedną z nich jest wyobrażenie bardzo krótkookresowych zastosowań systemów
pamięciowych w mózgu - oczywistych, ale mniej interesujących rzeczy, które należy wypróbować w
pierwszej kolejności. Drugim podejściem jest myślenie o długoterminowych trendach, takich jak prawo
Moore'a, które mogą nam pomóc wyobrazić sobie aplikacje, które mogą być częścią naszej przyszłości.
Zacznijmy od kilku krótkoterminowych aplikacji. Są to rzeczy, które wydają się oczywiste, takie jak
zastąpienie lamp w radiu tranzystorami lub kalkulatory budowlane za pomocą mikroprocesora. I

możemy zacząć od spojrzenia na pewne obszary, które AI próbowała rozwiązać, ale nie mogła
rozwiązać - rozpoznawanie mowy, wizję i inteligentne samochody.
***
Jeśli kiedykolwiek próbowałeś używać oprogramowania do rozpoznawania mowy do wprowadzania
tekstu na komputerze osobistym, wiesz, jakie to głupie. Podobnie jak w Searle's Chinese Room,
komputer nie rozumie, co się mówi. Kilka razy próbowałem tych produktów, byłem sfrustrowany. Jeśli
w pokoju był jakiś hałas, od upuszczonego ołówka do kogoś mówiącego do mnie, na ekranie pojawiłyby
się dodatkowe słowa. Wskaźniki błędów rozpoznawania były wysokie. Często słowa, które wydawało
mi się napisane w oprogramowaniu, nie miały sensu. "Pamiętaj, abyś spadł na Marię, że bagno jest
gotowe, by być wzbudzonym." Dziecko będzie wiedziało, że to źle, ale nie komputer. Podobnie, tak
zwane interfejsy języka naturalnego były celem dla informatyków od lat. Chodzi o to, abyś mógł
powiedzieć komputerowi lub innemu urządzeniu, czego chcesz, w prostym języku i pozwolić maszynie
wykonać pracę. Na osobistym asystencie cyfrowym lub PDA możesz powiedzieć: "Przenieś grę
koszykówki mojej córki w niedzielę do dziesiątej rano". Tego typu rzeczy nie można było zrobić dobrze
z tradycyjną sztuczną inteligencją. Nawet jeśli komputer rozpozna każde słowo, aby ukończyć zadanie,
może potrzebować informacji o tym, gdzie twoja córka idzie do szkoły, prawdopodobnie masz na myśli
nadchodzącą niedzielę, a może jest to gra w koszykówkę, ponieważ spotkanie może tylko powiedzieć:
"Menlo vs. St. Joe. " A może chcesz, aby komputer słuchał strumienia audio z audycji radiowej w celu
uzyskania wzmianki o konkretnym produkcie, ale komunikator radiowy opisuje produkt bez jego
nazwy. Ty i ja będziemy wiedzieć, o czym ona mówi, ale nie komputer. Te i wiele innych aplikacji
wymaga, aby urządzenie mogło słuchać języka mówionego. Ale komputery nie mogą wykonywać tych
zadań, ponieważ nie rozumieją, co się mówi. Dopasowują wzorce słuchowe do szablonów słów
rutynowo, nie wiedząc, co oznaczają słowa. Wyobraź sobie, że nauczysz się rozpoznawać dźwięki
poszczególnych słów w obcym języku, ale nie rozumiesz słów, i poprosiłem cię o napisanie rozmowy w
tym języku. W trakcie rozmowy nie masz pojęcia, o co chodzi, ale próbujesz wyłowić słowa w izolacji.
Jednak słowa nakładają się i przeszkadzają, a kawałki dźwięku znikają z powodu szumu. Bardzo trudno
byłoby rozdzielić słowa i rozpoznać je. Te przeszkody są tym, z czym zmaga się dziś oprogramowanie
do rozpoznawania mowy. Inżynierowie odkryli, że stosując prawdopodobieństwa przejścia słowa,
mogą nieco poprawić dokładność oprogramowania. Na przykład używają reguł gramatycznych, aby
decydować między homonimami. Jest to bardzo prosta forma przewidywania, ale systemy są nadal
głupie. Dzisiejsze oprogramowanie do rozpoznawania mowy działa tylko w bardzo ograniczonych
sytuacjach, w których liczba słów, które możesz powiedzieć w danym momencie, jest ograniczona.
Jednak ludzie wykonują wiele zadań związanych z językiem z łatwością, ponieważ nasza kora rozumie
nie tylko słowa, ale zdania i kontekst, w którym są wypowiadane. Przewidujemy pomysły, wyrażenia i
pojedyncze słowa. Nasz korowy model świata robi to automatycznie.
Możemy więc oczekiwać, że systemy pamięci przypominające kory mózgowej przekształcą
rozpoznawanie mowy fallicznej w zrozumiałe rozumienie mowy. Zamiast programowania
prawdopodobieństw dla przejść pojedynczych słów, pamięć hierarchiczna będzie śledzić akcenty,
słowa, wyrażenia i pomysły i wykorzystywać je do interpretowania tego, co jest powiedziane. Podobnie
jak człowiek, taka inteligentna maszyna może odróżnić różne zdarzenia mowy - na przykład dyskusję
między tobą a przyjacielem w pokoju, rozmowę telefoniczną i edycję poleceń do książki. Budowa tych
maszyn nie będzie łatwa. Aby w pełni zrozumieć ludzki język, maszyna będzie musiała doświadczyć i
dowiedzieć się, co ludzie robią. Tak więc, choć może minąć wiele lat, zanim będziemy mogli zbudować
inteligentną maszynę, która będzie rozumieć zarówno język, jak i ciebie i mnie, w najbliższym czasie
będziemy w stanie poprawić działanie istniejących systemów rozpoznawania mowy za pomocą
korowych jak wspomnienia. Wizja oferuje inny zestaw aplikacji, których AI nie jest w stanie osiągnąć,

ale te prawdziwe inteligentne systemy powinny być w stanie sobie poradzić. Dziś nie ma maszyny,
która mogłaby spojrzeć na naturalną scenę - świat przed twoimi oczami lub zdjęcie za pomocą kamery
- i opisać to, co widzi. Istnieje kilka udanych aplikacji wizji maszynowej, które działają w bardzo
ograniczonych domenach, takich jak wizualne wyrównanie żetonów na płytce drukowanej lub
dopasowanie rysów twarzy do bazy danych, ale obecnie niemożliwe jest zidentyfikowanie przez
komputer odmian obiektów lub analiza sceny więcej ogólnie. Nie ma trudności z rozglądaniem się po
pokoju, aby znaleźć miejsce do siedzenia, ale nie pytaj o to komputera. Wyobraź sobie, że patrzysz na
ekran wideo z aparatu bezpieczeństwa. Czy potrafisz odróżnić, że ktoś puka do drzwi z darem i ktoś
puka do drzwi pałąkiem wrony? Oczywiście możesz, ale rozróżnienie wykracza daleko poza możliwości
dzisiejszego oprogramowania. W związku z tym zatrudniamy ludzi, którzy przez całą dobę mają oko na
ekrany kamer bezpieczeństwa, szukając czegoś podejrzanego. Osobom obserwującym trudno jest
zachować czujność, podczas gdy inteligentna maszyna może wykonywać to zadanie niestrudzenie.
Wreszcie, spójrzmy na transport. Samochody są coraz bardziej wyrafinowane. Posiadają Globalne
Systemy Pozycjonowania do mapowania trasy od A do B, czujniki do włączania świateł, gdy robi się
ciemno, akcelerometry do rozmieszczania poduszek powietrznych i czujniki zbliżeniowe, aby
powiedzieć, czy masz zamiar coś cofnąć. Istnieją nawet samochody, które mogą jeździć autonomicznie
na specjalnych drogach lub w idealnych warunkach, chociaż nie są one dostępne na rynku. Ale do
prowadzenia samochodu bezpiecznie i efektywnie na wszystkich rodzajach dróg i we wszystkich
rodzajach ruchu wymaga więcej niż kilku czujników i obwodów sterowania sprzężeniem zwrotnym.
Aby być dobrym kierowcą, musisz zrozumieć ruch drogowy, innych kierowców, sposób pracy
samochodów, światła sygnalizacyjne i mnóstwo innych rzeczy. Musisz być w stanie zrozumieć znaki
ostrzegawcze lub zawiadomienie, gdy inny samochód jedzie niebezpiecznie. Musisz zobaczyć sygnał
kierunkowy na innym samochodzie i przewidzieć, że najprawdopodobniej zmieni pas, lub jeśli sygnał
był włączony przez kilka minut, zdaj sobie sprawę, że kierowca prawdopodobnie nie wie, że sygnał jest
włączony i dlatego prawdopodobnie wygrał Zmieniaj pasy. Musisz rozpoznać, że obłok dymu daleko w
przód może oznaczać, że doszło do wypadku i dlatego powinieneś zwolnić. Kierowca widzący piłkę po
drugiej stronie ulicy i automatycznie myślący, że dziecko może wybiec, by go złapać intuicyjnie,
zatrzymuje się. Powiedzmy, że chcieliśmy zbudować naprawdę inteligentny samochód. Pierwszą
rzeczą, jaką możemy zrobić, to wybrać zestaw czujników, które pozwolą naszemu inteligentnemu
samochodowi wyczuć jego świat. Możemy zacząć od kamery, aby zobaczyć, być może wiele kamer z
przodu iz tyłu oraz mikrofonów do słyszenia, ale możemy również chcieć dostarczyć czujniki radarowe
lub ultradźwiękowe, które mogą dokładnie określić zasięg i prędkość innych obiektów w oświetlonych
lub ciemnych warunkach. Chodzi o to, że nie musimy polegać ani ograniczać się do zmysłów, których
używają ludzie. Algorytm korowy jest elastyczny i, o ile odpowiednio zaprojektujemy nasz system
pamięci hierarchicznej, powinien działać bez względu na to, jakie typy czujników instalujemy. Nasz
samochód mógłby teoretycznie lepiej wyczuwać świat ruchu niż my, ponieważ jego zestaw zmysłów
można dobrać do zadania. Czujniki zostaną następnie podłączone do wystarczająco dużego
hierarchicznego systemu pamięci. Projektanci aut ćwiczyli pamięć inteligentnego samochodu,
eksponując go na rzeczywiste warunki, aby uczył się budować model swojego świata w taki sam sposób
jak ludzie - tylko w bardziej ograniczonym wymiarze. (Na przykład samochód musi wiedzieć o drogach,
ale nie o windach i samolotach.) Pamięć samochodu nauczy się hierarchicznej struktury ruchu i dróg,
tak aby mogła zrozumieć i przewidzieć, co może się wydarzyć w świecie poruszających się
samochodów, znaków drogowych, przeszkód i skrzyżowań. Inżynierowie samochodu mogli
zaprojektować system pamięci tak, aby faktycznie napędzał samochód lub po prostu monitorował, co
dzieje się podczas jazdy. To może dawać rady lub przejmować w ekstremalnych sytuacjach, takich jak
kierowca na tylnym siedzeniu, którego nie zignorujesz. Gdy pamięć zostanie w pełni wyszkolona, a
samochód będzie mógł zrozumieć i poradzić sobie z wszystkim, co może się zdarzyć, inżynierowie będą
mieli opcję stałego ustawienia pamięci, tak aby wszystkie samochody schodzące z linii montażowej

zachowywały się w ten sam sposób, lub mogły zaprojektować pamięć do kontynuuj naukę po sprzedaży
samochodu. I tak jak w przypadku komputera, ale nie człowieka, pamięć można przeprogramować za
pomocą zaktualizowanej wersji, o ile wymagają tego nowe warunki. Nie mówię, że zdecydowanie
zbudujemy inteligentne samochody lub maszyny, które rozumieją język i wizję. Ale są to dobre
przykłady rodzajów urządzeń, które możemy badać i rozwijać, i które wydają się możliwe do
zbudowania.
***
Osobiście mniej interesują mnie oczywiste zastosowania inteligentnych maszyn. Dla mnie prawdziwą
korzyścią i ekscytacją nowej technologii jest znalezienie zastosowań, które wcześniej były
niewyobrażalne. W jaki sposób zaskoczą nas inteligentne maszyny i jakie fantastyczne możliwości
pojawią się z czasem? Jestem pewien, że hierarchiczne wspomnienia, takie jak tranzystor i
mikroprocesor, przemienią nasze życie na lepsze w niesamowity sposób, ale jak? Jednym ze sposobów,
w jaki możemy przyjrzeć się przyszłości inteligentnych maszyn, jest myślenie o aspektach technologii,
które będą się dobrze skalować. To znaczy, które atrybuty inteligentnych maszyn będą rosły taniej i
taniej, coraz szybciej, lub coraz mniejszych. Rzeczy, które rosną w tempie wykładniczym, szybko
wyprzedzają naszą wyobraźnię i najprawdopodobniej odegrają kluczową rolę w najbardziej
radykalnych zmianach w przyszłej technologii. Przykłady technologii, które poprawiły się wykładniczo
od wielu lat, obejmują krzemowy układ pamięci, dysk twardy, techniki sekwencjonowania DNA i
światłowody. Te szybko skalowalne technologie stały się podstawą wielu nowych produktów i firm. W
inny sposób oprogramowanie również dobrze się skaluje. Pożądany program, po jego napisaniu, może
być bez końca kopiowany bez żadnych kosztów. W przeciwieństwie do niektórych technologii, takich
jak baterie, silniki i tradycyjna robotyka, skaluje się słabo. Pomimo dużego nakładu pracy i ciągłych
ulepszeń, zbudowane dziś ramię robotyczne nie jest znacznie lepsze niż zbudowane kilka lat temu.
Rozwój robotyki jest stopniowy i skromny, podobnie jak wykładnicze krzywe rozwoju chipów czy
oprogramowania. Ramię robota zbudowane w 1985 r. Za milion dolarów nie może być zbudowane
dzisiaj tysiąc razy silniej niż za dziesięć dolarów. Podobnie, dzisiejsze baterie nie są znacznie lepsze niż
dziesięć lat temu. Można powiedzieć, że są dwa lub trzy razy lepsze, ale nie tysiąc lub dziesięć tysięcy
razy lepiej, a postęp przesuwa się tylko krok po kroku. Jeśli pojemność baterii zwiększyłaby się w takim
samym tempie, jak pojemność dysków twardych, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne
nigdy nie musiałyby być ładowane, a lekkie samochody elektryczne, które pokonałyby tysiąc mil na
ładunek, byłyby powszechne. Tak więc powinniśmy zastanowić się, które aspekty systemów
pamięciowych w mózgu znacznie przekroczą nasz mózg biologiczny. Te atrybuty zasugerują, gdzie
ostatecznie wyląduje technologia. Widzę cztery cechy, które przekraczają nasze własne możliwości:
szybkość, pojemność, powtarzalność i systemy sensoryczne
Prędkość
Podczas gdy neurony pracują w milisekundach, krzem działa na poziomie nanosekund (i wciąż jest
szybszy). To milion różnicy, czyli sześć rzędów wielkości. Różnica prędkości między umysłem
organicznym a krzemowym będzie miała ogromne znaczenie. Inteligentne maszyny będą w stanie
myśleć nawet milion razy szybciej niż ludzki mózg. Taki umysł mógłby czytać całe biblioteki książek lub
uczyć się ogromnych, skomplikowanych ciał danych - zadań, które zajęłoby ci całe lata - w ciągu
zaledwie kilku minut, jednocześnie uzyskując dokładnie to samo zrozumienie. Nie ma w tym nic
magicznego. Biologiczne mózgi ewoluowały z dwoma ograniczeniami czasowymi. Jednym z nich jest
szybkość, z jaką komórki mogą robić rzeczy, a druga szybkość, z jaką zmienia się świat. Może nie być
zbyt użyteczne, by mózg biologiczny pomyślał milion razy szybciej, jeśli świat wokół niego jest z natury
wolny. Ale nie ma nic o korowym algorytmie, który mówi, że musi zawsze działać wolno. Gdyby
inteligentna maszyna rozmawiała lub wchodziła w interakcje z człowiekiem, musiałaby zwolnić, by

pracować z ludzką szybkością. Gdyby przeczytał książkę, przewracając strony, byłby limit, jak szybko
mógł ją przeczytać. Ale gdy łączy się ze światem elektroniki, może działać znacznie szybciej. Dwie
inteligentne maszyny mogłyby prowadzić rozmowę milion razy szybciej niż dwoje ludzi. Wyobraź sobie
postęp inteligentnej maszyny, która rozwiązuje problemy matematyczne lub naukowe milion razy
szybciej niż człowiek. Za dziesięć sekund może dać tyle samo uwagi problemowi, ile zdołasz w ciągu
miesiąca. Nigdy męczące, nigdy nie znudzone umysły o tak szybkiej prędkości z pewnością przydadzą
się w sposób, jakiego jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić.
Pojemność
Pomimo imponującej pojemności pamięci ludzkiej kory, inteligentne maszyny mogą być budowane,
aby przewyższać je dużymi marginesami. Wielkość naszego mózgu została ograniczona przez kilka
czynników biologicznych, w tym stosunek rozmiaru czaszki niemowlęcia do średnicy miednicy matki,
wysokie koszty metaboliczne prowadzenia mózgu (twój mózg ma około 2 procent masy ciała, ale
zużywa około 20 procent tlen, którym oddychasz) i wolną prędkość neuronów. Możemy jednak
zbudować inteligentne systemy pamięci o dowolnej wielkości i, w przeciwieństwie do ślepego,
meandrującego procesu ewolucji, możemy wprowadzić foresight i specyficzną intencję do szczegółów
projektu. Wydajność ludzkiej kory nowej może okazać się stosunkowo skromna za kilkadziesiąt lat Gdy
budujemy inteligentne maszyny, możemy zwiększyć ich pojemność pamięci na kilka sposobów.
Dodanie głębi do hierarchii doprowadzi do głębszego zrozumienia - umiejętności dostrzegania
wzorców wyższego rzędu. Zwiększenie pojemności w obrębie regionów pozwoli maszynie na
zapamiętanie większej ilości szczegółów lub postrzeganie z większą ostrością, w taki sam sposób, jak
osoba niewidoma ma bardziej wyrafinowany zmysł dotyku lub słuchu. Dodanie nowych zmysłów i
hierarchii sensorycznych pozwala urządzeniu skonstruować lepsze modele świata, o czym będę
wkrótce mówił. Interesujące będzie sprawdzenie, czy istnieje górny limit wielkości inteligentnego
systemu pamięci iw jakich wymiarach. Niewykluczone, że urządzenie może stać się zbyt zagracone, aby
mogło być przydatne, lub może zawieść, gdy zbliży się do pewnej teoretycznej granicy. Być może ludzki
mózg jest już bliski maksymalnej teoretycznej wielkości, ale uważam to za mało prawdopodobne.
Ludzkie mózgi stały się bardzo duże w czasach ewolucyjnych i nic nie wskazuje na to, że jesteśmy w
pewnej stabilnej maksymalnej wielkości. Bez względu na to, jaka jest maksymalna zdolność
inteligentnego systemu pamięci, ludzki mózg prawie na pewno nie istnieje. Prawdopodobnie nie jest
nawet blisko. Jednym ze sposobów sprawdzenia, co mogą zrobić te systemy, jest przyjrzenie się
granicom znanych ludzkich osiągnięć. Einstein był niewątpliwie niezwykle inteligentny, ale jego mózg
wciąż był mózgiem. Możemy przyjąć, że jego niezwykła inteligencja była w dużej mierze wynikiem
fizycznych różnic między jego mózgiem a typowym ludzkim mózgiem. To, co czyniło Einsteina tak
rzadkim, to to, że ludzki genom często nie wytwarza mózgów takich jak jego. Kiedy jednak
projektujemy mózgi w krzemie, możemy je zbudować w dowolny sposób. Mogli wszyscy być zdolni do
wysokiego poziomu myśli Einsteina lub nawet mądrzejsi. Na innej skrajności uczeni mogą nam wgląd
w inne możliwe wymiary inteligencji. Savants to osoby z upośledzeniem umysłowym, które wykazują
niezwykłe zdolności, takie jak wspomnienia bliskiej fotografii lub zdolność do wykonywania trudnych
obliczeń matematycznych z prędkością błyskawicy. Ich mózgi, choć nietypowe, wciąż są mózgami,
pracującymi z algorytmem korowym. Jeśli nietypowy mózg może mieć niesamowite zdolności
pamięciowe, to teoretycznie możemy dodać te zdolności do naszych sztucznych mózgów. Te skrajne
ludzkie zdolności umysłowe wskazują nie tylko na to, co powinno być możliwe do odtworzenia;
reprezentują one kierunki, w których możemy prawdopodobnie przekroczyć najlepsze ludzkie
osiągnięcia
Powtarzalność

Każdy nowy organiczny mózg musi być uprawiany i trenowany de novo, proces, który trwa dziesiątki
lat w ludziach. Każdy człowiek musi odkryć dla siebie podstawy koordynacji kończyn i grup
mięśniowych, balansowania i poruszania się, a także poznać ogólne właściwości wielu przedmiotów,
zwierząt i innych ludzi; nazwy rzeczy i struktura języka; oraz zasady rodziny i społeczeństwa. Po
opanowaniu tych podstaw rozpoczynają się lata formalnego kształcenia. Każdy człowiek musi wciągać
w życie ten sam zestaw krzywych uczenia się w życiu, mimo że są one nieprzebrane przez innych,
wszystko po to, aby zbudować model świata w korze mózgowej. Inteligentne maszyny nie muszą
przechodzić przez tę długą krzywą uczenia się, ponieważ chipy i inne pamięci mogą być powielane bez
końca, a zawartość przenoszona z łatwością. W tym sensie inteligentne maszyny mogłyby powielać się
jak oprogramowanie. Gdy prototypowy system zostanie zadowalająco udoskonalony i wyszkolony,
może być kopiowany tyle razy, ile chcemy. Może zająć lata projektowania chipów, konfiguracji
sprzętowej, szkolenia i prób i błędów, aby udoskonalić system pamięci dla inteligentnego samochodu,
ale gdy produkt końcowy zostanie osiągnięty, może być produkowany masowo. Jak wspomniałem
wcześniej, mogliśmy zezwolić, aby kopie kontynuowały naukę. W przypadku niektórych aplikacji
będziemy chcieli ograniczyć nasze inteligentne maszyny do działania w przetestowany i znany sposób.
Kiedy inteligentny samochód wie wszystko, czego potrzebujemy, nie chcemy, aby rozwijał on złe
nawyki lub uwierzył w jakąś fałszywą analogię, którą uważa. Jeśli nic więcej, spodziewalibyśmy się, że
wszystkie samochody podobnej marki zachowają się podobnie. Ale dla innych zastosowań będziemy
chcieli, aby nasze systemy pamięciowe były w pełni zdolne do ciągłego uczenia się. Na przykład
inteligentna maszyna zaprojektowana do odkrywania dowodów matematycznych będzie potrzebować
umiejętności uczenia się na podstawie doświadczenia, stosowania starych spostrzeżeń do nowych
problemów oraz ogólnie elastyczności i otwartości. Powinno być możliwe udostępnianie
komponentów nauki w taki sposób, w jaki dzielimy się komponentami oprogramowania. Inteligentną
maszynę o konkretnym projekcie można przeprogramować za pomocą nowego zestawu połączeń
prowadzących do różnych zachowań, tak jakbym mógł pobrać nowy zestaw połączeń do mózgu i
natychmiast zmienić cię z mówcy angielskiego na francuski lub z profesor nauk politycznych do
muzykologa. Ludzie mogą zamieniać się i budować na pracy innych. Załóżmy, że opracowałem i
wytrenowałem maszynę z lepszym systemem wizualnym, a inna osoba opracowała i wyszkoliła
maszynę o lepszym słuchu. Dzięki odpowiedniemu projektowi mogliśmy połączyć najlepsze z obu
systemów bez przekwalifikowania od dołu do góry. Dzielenie się wiedzą w ten sposób jest po prostu
niemożliwe dla ludzi. Działalność polegająca na budowie inteligentnych maszyn może ewoluować w
tym samym kierunku, co przemysł komputerowy, ze społecznościami ludzi szkolących inteligentne
maszyny, posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz sprzedających i wymieniających
wynikające z nich konfiguracje pamięci. Przeprogramowanie inteligentnej maszyny nie będzie zbytnio
różnić się od uruchamiania nowej gry wideo lub instalowania oprogramowania.
Systemy sensoryczne
Ludzie mają garść zmysłów. Te zmysły są głęboko zakorzenione w naszych genach, w naszych ciałach
iw podkorowym okablowaniu naszych mózgów. Nie możemy ich zmienić. Czasami używamy
technologii, aby wzmocnić nasze zmysły, na przykład za pomocą gogli noktowizyjnych, radaru lub
teleskopu Hubble'a. Te zaawansowane technologicznie instrumenty to sprytne sztuczki translacji
danych, a nie nowe sposoby percepcji. Przekształcają one informacje, których nie możemy wyczuć na
wizualnych lub słuchowych ekranach, które możemy interpretować. Mimo to, jest to hołd dla
niesamowitej elastyczności naszego mózgu, że możemy spojrzeć na ekran radaru i zrozumieć, co on
reprezentuje. Wiele gatunków zwierząt posiada prawdziwie odmienne zmysły, takie jak echolokacje
nietoperzy i delfinów, zdolność pszczół do widzenia światła spolaryzowanego i ultrafioletowego oraz
poczucie pola elektrycznego niektórych ryb. Nasze inteligentne maszyny mogą postrzegać świat
poprzez wszelkie zmysły znalezione w przyrodzie, a także nowe zmysły czysto ludzkiego designu. Sonar,

radar i wizja w podczerwieni są oczywistymi przykładami rodzajów nieludzkich zmysłów, które możemy
chcieć posiadać w naszych inteligentnych maszynach. Ale to dopiero początek. Znacznie ciekawszy jest
sposób, w jaki inteligentne maszyny mogą doświadczać prawdziwie egzotycznych, obcych światów
sensacji. Jak widzieliśmy, algorytm neokorporacyjny jest zasadniczo związany ze znajdowaniem
wzorców w świecie. Nie ma preferencji dla fizycznych źródeł tych wzorców. Dopóki wkłady do kory nie
są przypadkowe i mają pewną ilość bogactwa lub strukturę statystyczną, inteligentny system utworzy
niezmienne wspomnienia i prognozy na ich temat. Nie ma powodu, by te wzorce wejściowe były
analogiczne do zmysłów zwierzęcych, a nawet by w ogóle czerpały z realnego świata. Jest w sferze
egzotycznych zmysłów, które, jak podejrzewam, tkwią w rewolucyjnych zastosowaniach inteligentnych
maszyn. Możemy na przykład zaprojektować system sensoryczny obejmujący cały świat. Wyobraź
sobie, że czujniki pogodowe rozmieszczone są co pięćdziesiąt mil na kontynencie. Te czujniki byłyby
analogiczne do komórek w siatkówce. W dowolnym momencie dwa sąsiednie czujniki pogodowe będą
miały wysoką korelację w swojej aktywności, podobnie jak dwie sąsiadujące komórki na siatkówce. Są
duże obiekty pogodowe, takie jak burze i fronty, które poruszają się i zmieniają wraz z upływem czasu,
podobnie jak obiekty wizualne, które poruszają się i zmieniają wraz z upływem czasu. Po podłączeniu
tego układu sensorycznego do dużej pamięci przypominającej korę, umożliwiamy systemowi naukę
przewidywania pogody w taki sposób, w jaki ty i ja uczymy się rozpoznawać obiekty i przewidywać, jak
poruszają się w czasie. System będzie widział lokalne wzorce pogodowe, duże wzorce pogodowe i
wzorce, które istnieją przez dziesięciolecia, lata lub godziny. Dzięki umieszczeniu czujników blisko
siebie w niektórych regionach możemy stworzyć odpowiednik dołka, pozwalając inteligentnemu
mózgowi pogodowemu zrozumieć i przewidzieć mikroklimat. Nasz mózg pogodowy myślałby o
globalnych systemach pogodowych i rozumiał je, tak jak my i ja myślimy o obiektach i ludziach.
Meteorolodzy chcą dzisiaj zrobić coś podobnego. Gromadzą nagrania z różnych lokalizacji i
wykorzystują superkomputery do symulacji klimatu i prognozowania przyszłości. Ale to podejście,
które zasadniczo różni się od sposobu, w jaki działa inteligentna maszyna, jest podobne do tego, jak
komputer gra w szachy i bez zrozumienia - podczas gdy nasza inteligentna maszyna pogodowa jest
pokrewna temu, jak człowiek gra w szachy - starannie iz wyrozumiałością. Inteligentna maszyna
pogodowa odkryłaby wzorce, których ludzie nie mają. Dopiero w latach 60. XX wieku odkryto fenomen
pogodowy znany jako El Niño. Nasz mózg pogodowy mógłby znaleźć więcej wzorów, takich jak El Niño,
lub nauczyć się przewidywać tornada lub monsuny znacznie lepiej niż ludzie. Umieszczenie dużych
ilości danych pogodowych w formie, którą ludzie mogą łatwo zrozumieć, jest trudne; w
przeciwieństwie do tego nasz mózg pogodowy bezpośrednio wyczuł i pomyślał o pogodzie. Inne
szeroko rozproszone systemy sensoryczne mogą pozwolić nam budować inteligentne maszyny, które
rozumieją i przewidują migracje zwierząt, zmiany demograficzne i rozprzestrzenianie się chorób.
Wyobraź sobie, że masz czujniki rozmieszczone w sieci elektrycznej kraju. Inteligentna maszyna
podłączona do tych czujników obserwowałaby przypływ i zużycie energii elektrycznej w taki sam
sposób jak ty i ja widzimy przypływ i przepływ ruchu na drodze lub ruch ludzi na lotnisku. Poprzez
wielokrotne narażenie ludzie uczą się przewidywania tych wzorców - wystarczy zapytać pracownika,
który dojeżdża samochodem lub strażnika lotniska. Podobnie nasz inteligentny monitor sieci
elektrycznej byłby w stanie przewidzieć zapotrzebowanie na energię lub niebezpieczne sytuacje, które
prawdopodobnie doprowadzą do przerwy w zasilaniu, lepiej niż człowiek. Możemy połączyć czujniki
pogody i ludzkiej demografii, aby przewidzieć niepokoje polityczne, klęski głodu lub wybuchy epidemii.
Podobnie jak superumiejętny dyplomata, inteligentne maszyny mogą odgrywać rolę w zmniejszaniu
konfliktów i ludzkiego cierpienia. Można by pomyśleć, że inteligentne maszyny będą potrzebowały
emocji, aby przewidzieć wzorce zachowań ludzkich, ale nie sądzę. Nie rodzimy się z określoną kulturą,
zestawem wartości i ustaloną religią; uczymy się ich. I tak jak mogę nauczyć się rozumieć motywacje
ludzi o wartościach innych niż moje, inteligentne maszyny potrafią zrozumieć ludzkie motywacje i
emocje, nawet jeśli maszyna sama nie ma takich emocji. Możemy stworzyć zmysły, które próbkują

drobnych bytów. Teoretycznie możliwe jest posiadanie czujników, które mogłyby reprezentować
wzorce w komórkach lub dużych cząsteczkach. Na przykład obecnie ważnym wyzwaniem jest
zrozumienie, w jaki sposób kształt cząsteczki białka można przewidzieć na podstawie sekwencji
aminokwasów, które zawierają białko. Możliwość przewidywania, w jaki sposób białka fałdują się i
wchodzą w interakcje, przyspieszyłoby rozwój leków i leków na wiele chorób. Inżynierowie i naukowcy
stworzyli trójwymiarowe modele wizualne białek, starając się przewidzieć, jak zachowują się te złożone
cząsteczki. Ale spróbuj, jak możemy, zadanie okazało się zbyt trudne. Z drugiej strony,
superinteligentna maszyna z zestawem zmysłów specjalnie dostosowanych do tego pytania może być
w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli brzmi to naciągane, pamiętaj, że nie bylibyśmy zaskoczeni,
gdyby ludzie mogli rozwiązać problem. Nasza niezdolność do rozwiązania tego problemu może być
związana przede wszystkim z niedopasowaniem między ludzkimi zmysłami a zjawiskami fizycznymi,
które chcemy zrozumieć. Inteligentne maszyny mogą mieć niestandardowe zmysły i pamięć większą
niż ludzka, co pozwala im rozwiązywać problemy, których nie potrafimy. Przy pomocy odpowiednich
zmysłów i lekkiej restrukturyzacji pamięci korowej nasze inteligentne maszyny mogą żyć i myśleć w
wirtualnych światach używanych w matematyce i fizyce. Na przykład wiele wysiłków w matematyce i
nauce wymaga zrozumienia, jak zachowują się obiekty w światach, które mają więcej niż trzy wymiary.
Teoretycy smyczkowi, którzy badają naturę samej przestrzeni, myślą o wszechświecie jako o dziesięciu
lub więcej wymiarach. Ludzie mają wielką trudność, myśląc o matematycznych problemach w czterech
lub więcej wymiarach. Być może inteligentna maszyna o właściwym projekcie mogłaby zrozumieć
wielowymiarowe przestrzenie w taki sam sposób, w jaki ty i ja rozumiemy przestrzenię trójwymiarową,
a zatem potrafimy przewidzieć, jak się zachowują. Wreszcie, możemy zjednoczyć grupę inteligentnych
systemów w wielkiej hierarchii, tak jak nasza kora łączy słuch, dotyk i wzrok wyżej w korowej hierarchii.
Taki system automatycznie nauczyłby się modelować i przewidywać wzorce myślenia w populacjach
inteligentnych maszyn. Dzięki rozproszonym środkom komunikacji, takim jak Internet, poszczególne
inteligentne maszyny mogą być dystrybuowane na całym świecie. Większe hierarchie uczą się
głębszych wzorców i widzą bardziej złożone analogie. Celem tych rozważań jest pokazanie, że istnieje
wiele sposobów, w jakie maszyny podobne do mózgu mogą przewyższać nasze własne zdolności i w
dramatyczny sposób. Mogą myśleć i uczyć się milion razy szybciej niż my, pamiętając ogromne ilości
szczegółowych informacji lub widząc niesamowicie abstrakcyjne wzory. Mogą mieć zmysły bardziej
wrażliwe niż nasze własne, lub zmysły, które są dystrybuowane, lub zmysły dla bardzo małych zjawisk.
Mogą myśleć w trzech, czterech lub więcej wymiarach. Żadna z tych interesujących możliwości nie
zależy od inteligentnych maszyn naśladujących lub zachowujących się jak ludzie i nie wymagają one
skomplikowanej robotyki. Teraz możemy zobaczyć w pełni, w jaki sposób Test Turinga, poprzez
zrównanie inteligencji z ludzkim zachowaniem, ograniczył naszą wizję tego, co jest możliwe. Po
pierwsze zrozumienie, czym jest inteligencja, możemy zbudować inteligentne maszyny, które są o
wiele bardziej wartościowe niż tylko replikowanie ludzkich zachowań. Nasze inteligentne maszyny
będą niesamowitymi narzędziami i radykalnie poszerzą naszą wiedzę o wszechświecie.
***
Ile czasu upłynie, zanim to nastąpi? Czy będziemy budować inteligentne maszyny za pięćdziesiąt,
dwadzieścia czy pięć lat? W świecie high-tech jest powiedzenie, że zmiana trwa dłużej niż można się
tego spodziewać w krótkim czasie, ale pojawia się szybciej, niż się spodziewamy w dłuższej
perspektywie. Widziałem to wiele razy. Ktoś wstanie na konferencji, ogłosi nową technologię i twierdzi,
że będzie w każdym domu od czterech lat. Mówca okazuje się błędny. Cztery lata to osiem lat, a ludzie
zaczynają myśleć, że to się nigdy nie wydarzy. Mniej więcej w tym czasie, kiedy wygląda na to, że cały
pomysł jest ślepym zaułkiem, zaczyna się on rozrastać i staje się wielką sensacją. Coś podobnego
prawdopodobnie nastąpi w inteligentnym przemyśle maszynowym. Postęp na początku będzie
wydawał się powolny, a następnie szybko się zdejmie. Na konferencjach neuronaukowych lubię

chodzić po pokoju i prosić wszystkich o wyrażenie opinii na temat tego, jak długo potrwa, zanim
będziemy mieli działającą teorię kory mózgowej. Kilka osób - mniej niż 5 procent - mówią "nigdy" lub
"już mamy jeden" (zaskakujące odpowiedzi na to, co robią dla życia). Kolejne 5 procent mówi od pięciu
do dziesięciu lat. Połowa reszty mówi od dziesięciu do pięćdziesięciu lat lub "za mojego życia". Pozostali
ludzie mówią od pięćdziesięciu do dwustu lat, lub "nie w moim życiu". Jestem po stronie optymistów.
Żyjemy w "powolnym" okresie od dziesięcioleci, więc wydaje się, że dla wielu ludzi postęp w neurologii
teoretycznej i inteligentnych maszynach zatrzymał się całkowicie. Sądząc po postępach w ciągu
ostatnich trzydziestu lat, naturalne jest założenie, że nie jesteśmy w pobliżu żadnej odpowiedzi. Sądzę
jednak, że jesteśmy w punkcie zwrotnym, a pole wkrótce się rozwinie. Możliwe jest przyspieszenie
przyszłości, przesunięcie punktu zwrotnego bliżej teraźniejszości. Jednym z celów tej książki jest
przekonanie cię, że dzięki poprawnemu ramowi teoretycznemu możemy dokonać szybkiego postępu
w zrozumieniu korę mózgową - dzięki ramie przewidywania pamięci jako naszego przewodnika
możemy odcyfrować szczegóły działania mózgu i jak myślimy. Jest to wiedza, której potrzebujemy do
budowy inteligentnych maszyn. Jeśli jest to odpowiedni model, postęp może postępować szybko.
Chociaż jestem niezdecydowany, by przewidzieć, kiedy wiek inteligentnych maszyn stanie się
rzeczywistością, myślę, że jeśli wystarczająco dużo osób zacznie się dzisiaj stosować, aby rozwiązać ten
problem, być może uda nam się stworzyć użyteczne prototypy i symulacje korowe w ciągu zaledwie
kilku lat. Mam nadzieję, że w ciągu dziesięciu lat inteligentne maszyny będą jedną z najgorętszych
dziedzin techniki i nauki. Nie chcę być bardziej konkretny niż ten, ponieważ wiem, jak łatwo jest nie
doceniać czasu potrzebnego na zrobienie czegoś ważnego. Dlaczego więc jestem tak optymistycznie
nastawiony do tempa postępu w zrozumieniu mózgu i budowaniu inteligentnych maszyn? Moje
zaufanie wynika głównie z długiego czasu, jaki spędziłem już pracując nad problemem inteligencji.
Kiedy po raz pierwszy zakochałem się w mózgach, w 1979 roku poczułem, że rozwiązywanie zagadki
inteligencji było czymś, co można osiągnąć za mojego życia. Przez lata uważnie obserwowałem upadek
sztucznej inteligencji, wzrost i spadek sieci neuronowych oraz Dekadę Mózgu w latach
dziewięćdziesiątych. Widziałem, jak ewoluowały postawy wobec biologii teoretycznej, a zwłaszcza
neurologii teoretycznej. Widziałem, jak idee przewidywania, hierarchicznej reprezentacji i czasu
wkradły się w język neuronauki. Widziałem postęp w moim zrozumieniu i moim kolegom.
Podekscytowałem się rolą przewidywania osiemnaście lat temu i od jakiegoś czasu testowałem ją.
Ponieważ przez ponad dwie dekady byłem zanurzony w neuronauce i dziedzinach komputerowych,
być może mój mózg zbudował wysokopoziomowy model zmian technologicznych i naukowych, a
model ten przewiduje szybki postęp. Teraz jest punkt zwrotny.
Epilog
Astronom Carl Sagan zwykł mawiać, że zrozumienie czegoś nie umniejsza jego cudów i tajemnic. Wielu
ludzi obawia się, że naukowe zrozumienie pociąga za sobą kompromis z zadziwieniem, tak jakby wiedza
pije smak i kolor z życia. Ale Sagan miał rację. Prawdą jest, że ze zrozumieniem stajemy się bardziej
zadowoleni z naszej roli we wszechświecie, a jednocześnie wszechświat staje się jeszcze bardziej
kolorowy i tajemniczy. Bycie drobną plamką w nieskończonym kosmosie, żywym, świadomym,
inteligentnym i twórczym, jest o wiele ciekawsze niż życie na płaskiej, ograniczonej Ziemi w centrum
małego wszechświata. Zrozumienie, jak działają nasze mózgi, nie zmniejsza cudów i tajemnic
wszechświata, naszego życia lub naszej przyszłości. Nasze zdziwienie pogłębi się, gdy zastosujemy tę
wiedzę do zrozumienia siebie, budowania inteligentnych maszyn, a następnie zdobywania większej
wiedzy. Dlatego dążenie do zrozumienia mózgu i budowy inteligentnych maszyn jest godnym
wysiłkiem i logicznym krokiem dla ludzkości. Mam nadzieję zachęcić młodych inżynierów i naukowców
do badania kory mózgowej, przyjęcia ram przewidywania pamięci i budowy inteligentnych maszyn. Na
jego wysokość sztuczna inteligencja była wielkim ruchem. Miała czasopisma, programy studiów,
książki, plany biznesowe i przedsiębiorców. Sieci neuronowe podobnie stworzyły ogromne emocje, gdy

pole rozkwitło w latach 80. Jednak ramy naukowe leżące u podstaw sztucznej inteligencji i sieci
neuronowych nie były odpowiednie do budowy inteligentnych maszyn. Sugeruję, że mamy teraz nową,
bardziej obiecującą ścieżkę do naśladowania. Jeśli jesteś w liceum lub college'u, a ta książka motywuje
cię do pracy nad tą technologią - zbuduj pierwsze naprawdę inteligentne maszyny, aby pomóc w
rozpoczęciu działalności w branży - zachęcam cię do tego. Zrób to. Jednym z kluczy do sukcesu w
przedsiębiorczości jest to, że musisz przeskoczyć headfirst na nowe pole, zanim uzyskasz 100
procentową pewność, że odniesiesz sukces. Czas jest ważny. Jeśli skoczysz za wcześnie, walczysz. Jeśli
poczekasz, aż niepewność się podniesie, jest już za późno. Mocno wierzę, że nadszedł czas, aby zacząć
projektować i budować korteksowe systemy pamięci. To pole będzie niezmiernie ważne zarówno
naukowo, jak i komercyjnie. Intele i Microsofts nowej branży zbudowanej na pamięciach
hierarchicznych zaczną działać w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Podejmowanie przedsięwzięć na taką
skalę może być ryzykowne finansowo lub wymagać intelektualnie, ale zawsze warto spróbować. Mam
nadzieję, że dołączysz do mnie, wraz z innymi, którzy podejmą wyzwanie, aby stworzyć jedną z
największych technologii, jakie kiedykolwiek widział świat.

