
Uważaj na lukę 

W ciągu dwudziestu lat maszyny będą w stanie wykonać każdą pracę, jaką może wykonać człowiek- 
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Od swoich najwcześniejszych dni sztuczna inteligencja od dawna była obiecująca, a jej dostawy były 

krótkie. W latach 50. i 60. pionierzy tacy jak Marvin Minsky, John McCarthy i Herb Simon naprawdę 

wierzyli, że sztuczną inteligencję można rozwiązać przed końcem XX wieku. „W ciągu jednego 

pokolenia” - napisał Marvin Minsky w 1967 roku – „problem sztucznej inteligencji zostanie zasadniczo 

rozwiązany”. Pięćdziesiąt lat później te obietnice wciąż się nie spełniły, ale nigdy nie przestały 

napływać. W 2002 r. futurysta Ray Kurzweil publicznie założył, że sztuczna inteligencja „przewyższy 

rodzimą ludzką inteligencję” do 2029 r. W listopadzie 2018 r. Ilya Sutskever, współzałożyciel OpenAI, 

dużego instytutu badawczego AI, zasugerował, że „niedaleko AGI [ogólna sztuczna inteligencja] należy 

traktować poważnie jako możliwość”. Chociaż teoretycznie nadal jest możliwe, że Kurzweil i Sutskever 

mogą mieć rację, szanse na to są bardzo duże. Dotarcie do tego poziomu - sztuczna inteligencja 

ogólnego przeznaczenia z elastycznością ludzkiej inteligencji - nie jest małym krokiem od miejsca, w 

którym jesteśmy teraz; zamiast tego będzie to wymagało ogromnego postępu fundamentalnego – nie 

tylko więcej tego samego rodzaju rzeczy, które zostały osiągnięte w ciągu ostatnich kilku lat, ale, jak 

pokażemy, czegoś zupełnie innego. Nawet jeśli nie wszyscy są tak uparci jak Kurzweil i Sutskever, 

ambitne obietnice nadal są powszechne, dotyczące wszystkiego, od medycyny po samochody bez 

kierowcy. Najczęściej to, co obiecane, się nie urzeczywistnia. Na przykład w 2012 roku wiele słyszeliśmy 

o tym, jak zobaczymy „autonomiczne samochody [w] najbliższej przyszłości”. W 2016 r. IBM twierdził, 

że Watson, system sztucznej inteligencji, który wygrał w konkursie Jeopardy!, „zrewolucjonizuje opiekę 

zdrowotną”, stwierdzając, że „systemy poznawcze Watson Health [mogą] rozumieć, rozumować, uczyć 

się i wchodzić w interakcje” oraz że „z [ostatnimi postępami w dziedzinie ] przetwarzaniem 

kognitywnym możemy osiągnąć więcej, niż kiedykolwiek myśleliśmy, że jest to możliwe.” IBM stawiał 

sobie za cel rozwiązywanie problemów, od farmakologii, przez radiologię, po diagnostykę i leczenie 

raka, wykorzystując Watsona do czytania literatury medycznej i formułowania zaleceń, których nie 

zauważyliby lekarze. Jednocześnie Geoffrey Hinton, jeden z najwybitniejszych badaczy sztucznej 

inteligencji, powiedział, że „jest całkiem oczywiste, że powinniśmy przestać szkolić radiologów”. 

W 2015 roku Facebook uruchomił swój ambitny i szeroko komentowany projekt znany po prostu jako 

M, chatbot, który miał być w stanie zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby, od rezerwacji stolika na 

kolację po planowanie następnych wakacji. Jak dotąd nic z tego się nie stało. Pojazdy autonomiczne 

mogą kiedyś być bezpieczne i wszechobecne, a chatboty, które mogą zaspokoić każdą potrzebę, 

pewnego dnia mogą stać się powszechne; tak samo mogą zrobić superinteligentni lekarze-roboty. Ale 

na razie wszystko to pozostaje fantazją, a nie faktem. Istniejące samochody bez kierowcy są nadal 

ograniczone głównie do sytuacji na autostradach, gdzie kierowcy są potrzebni jako zabezpieczenie 

bezpieczeństwa, ponieważ oprogramowanie jest zbyt zawodne. W 2017 r. John Krafcik, dyrektor 

generalny Waymo, firmy spinoff Google, która od prawie dekady pracuje nad samochodami bez 

kierowcy, chwalił się, że Waymo wkrótce będzie miało samochody bez kierowcy i bez kierowców. Tak 

się nie stało. Rok później, jak ujął to Wired, brawura zniknęła, ale kierowcy  dla bezpieczeństwa już nie. 

Nikt tak naprawdę nie myśli, że samochody bez kierowcy są gotowe do samodzielnej jazdy w miastach 

lub przy złej pogodzie, a wczesny optymizm został zastąpiony powszechnym przekonaniem, że od tego 

momentu dzieli nas co najmniej dziesięć lat – a być może nawet więcej. Przejście IBM Watson na opiekę 

zdrowotną również straciło na sile. W 2017 roku MD Anderson Cancer Center odłożyło na półkę 

współpracę onkologiczną z IBM. Niedawno doniesiono, że niektóre zalecenia Watsona były 

„niebezpieczne i nieprawidłowe”. Projekt z 2016 r. dotyczący wykorzystania Watsona do 

diagnozowania chorób rzadkich w Centrum Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych w Marburgu w 



Niemczech został odłożony na półkę niecałe dwa lata później, ponieważ „wyniki były nie do przyjęcia”. 

Na przykład w jednym przypadku, gdy powiedziano mu, że pacjent cierpi na ból w klatce piersiowej, 

system przeoczył diagnozy, które byłyby oczywiste nawet dla studenta pierwszego roku medycyny, 

takie jak zawał serca, dusznica bolesna i rozerwanie aorty. Niedługo po tym, jak problemy Watsona 

zaczęły się ujawniać, M Facebooka zostało po cichu anulowane, zaledwie trzy lata po jego ogłoszeniu. 

Pomimo tej historii ominiętych kamieni milowych, retoryka dotycząca sztucznej inteligencji pozostaje 

niemal mesjańska. Eric Schmidt, były dyrektor generalny Google, ogłosił, że sztuczna inteligencja 

rozwiąże problem zmian klimatycznych, ubóstwa, wojny i raka. Założyciel XPRIZE, Peter Diamandis, 

przedstawił podobne twierdzenia w swojej książce Abundance, argumentując, że silna sztuczna 

inteligencja (jeśli nadejdzie) „zdecydowanie wystrzeli nas w górę piramidy obfitości”. Na początku 2018 

r. dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, stwierdził, że „sztuczna inteligencja jest jedną z 

najważniejszych rzeczy, nad którymi pracuje ludzkość, głębsza niż elektryczność czy ogień”. (Niecały 

rok później firma Google została zmuszona przyznać w notatce skierowanej do inwestorów, że 

produkty i usługi „zawierające lub wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe mogą 

stawiać nowe lub zaostrzać istniejące wyzwania etyczne, technologiczne, prawne i inne”). Inni martwią 

się potencjalnymi niebezpieczeństwami sztucznej inteligencji, często w sposób, który pokazuje 

podobne oderwanie od obecnej rzeczywistości. Jeden z ostatnich bestsellerów literatury faktu, 

autorstwa filozofa z Oxfordu, Nicka Bostroma, zmagał się z perspektywą przejęcia władzy nad światem 

przez superinteligencję, jak gdyby stanowiło to poważne zagrożenie w dającej się przewidzieć 

przyszłości. Na łamach The Atlantic Henry Kissinger spekulował, że ryzyko AI może być tak głębokie, że 

„historia ludzkości może pójść drogą Inków w obliczu niezrozumiałej, a nawet budzącej u nich podziwu\ 

kultury hiszpańskiej”. Elon Musk ostrzegł, że praca nad sztuczną inteligencją to „przywoływanie 

demona” i zagrożenie „gorsze niż bomby nuklearne”, a nieżyjący już Stephen Hawking ostrzegł, że 

sztuczna inteligencja może być „najgorszym wydarzeniem w historii naszej cywilizacji”. Ale o czym 

dokładnie mówią? W prawdziwym świecie dzisiejsze roboty mają problem z przekręceniem klamek, a 

Tesle napędzane w trybie „Autopilot” zatrzymują zaparkowane tyłem pojazdy uprzywilejowane (co 

najmniej cztery razy w samym 2018 r.). To tak, jakby ludzie w XIV wieku martwili się o wypadki 

drogowe, kiedy dobra higiena mogła być o wiele bardziej pomocna.c.d.n. 

Jednym z powodów, dla których ludzie często przeceniają możliwości sztucznej inteligencji, jest to, że 

media często przeceniają możliwości sztucznej inteligencji, tak jakby każdy skromny postęp stanowił 

zmianę paradygmatu. Rozważ tę parę nagłówków opisujących rzekomy przełom w czytaniu 

maszynowym. 

„Roboty potrafią teraz czytać lepiej niż ludzie, narażając miliony miejsc pracy na ryzyko” 

- NEWSWEEK, 15 STYCZNIA 2018 

„Komputery stają się lepsze od ludzi w czytaniu” - CNN MONEY, 16 stycznia 2018 r.  

Pierwszy jest bardziej rażącą przesadą niż druga, ale obie szalenie wyolbrzymiają niewielkie postępy. 

Przede wszystkim nie było żadnych robotów, a test mierzył tylko jeden mały aspekt czytania. Nie był 

to dokładny test rozumienia. Żadne rzeczywiste miejsca pracy nie były zdalnie zagrożone. Wszystko, co 

się wydarzyło, to było to. Dwie firmy, Microsoft i Alibaba, właśnie stworzyły programy, które poczyniły 

niewielkie postępy w konkretnym teście pojedynczego wąskiego aspektu czytania (82,65% w 

porównaniu z poprzednim rekordem 82,136%), znanym jako SQuAD (zbiór danych dotyczących 

odpowiedzi na pytania Stanforda). prawdopodobnie osiągnięcie wydajności na poziomie ludzkim w 

tym konkretnym zadaniu, w którym wcześniej nie byli na poziomie ludzkim. Jedna z firm wydała 

komunikat prasowy, który sprawił, że to niewielkie osiągnięcie brzmiało znacznie bardziej 

rewolucyjnie, niż było w rzeczywistości, zapowiadając stworzenie „AI, która potrafi czytać dokument i 



odpowiadać na pytania na jego temat tak samo, jak osoba”. Rzeczywistość była znacznie mniej 

seksowna. Komputerom pokazywano krótkie fragmenty tekstu zaczerpniętego z egzaminu 

przeznaczonego do celów badawczych i zadano na ich temat pytania. Haczyk polega na tym, że w 

każdym przypadku prawidłowe odpowiedzi pojawiały się bezpośrednio w tekście - co czyniło egzamin 

ćwiczeniem z podkreślania i niczym więcej. Nietknięte było dużym wyzwaniem związanym z czytaniem: 

wnioskowanie znaczeń, które są implikowane, ale nie zawsze w pełni jednoznaczne. Załóżmy na 

przykład, że wręczamy Ci kartkę z tym krótkim fragmentem:  

Dwoje dzieci, Chloe i Alexander, poszło na spacer. Oboje zobaczyli psa i drzewo. Aleksander również 

zobaczył kota i wskazał go Chloe. Poszła pogłaskać kota.  

Odpowiedź na pytania typu „Kto poszedł na spacer?”, na które odpowiedź („Chloe i Alexander”) jest 

bezpośrednio wyrażona w tekście, jest banalna, ale każdy kompetentny czytelnik powinien równie 

łatwo być w stanie odpowiedzieć na pytania, które są nie napisane bezpośrednio, np. „Czy Chloe 

widziała kota?” i „Czy dzieci bały się kota?” Jeśli nie możesz tego zrobić, tak naprawdę nie śledzisz 

historii. Ponieważ SQuAD nie zawierał żadnych pytań tego rodzaju, nie był to naprawdę mocny test 

czytania; okazuje się, że nowe systemy sztucznej inteligencji nie byłyby w stanie sobie z nimi poradzić, 

że fikcyjna Chloe widziała kota. (Jej starszy brat, wówczas niespełna sześcioletni, poszedł o krok dalej, 

zastanawiając się, co by się stało, gdyby pies rzeczywiście okazał się kotem; żadna obecna sztuczna 

inteligencja nie mogłaby tego zacząć.) Praktycznie za każdym razem, gdy ktoś z techniczni tytani 

wypuszczają komunikat prasowy, dostajemy powtórkę tego samego zjawiska, w którym niewielki 

postęp jest przedstawiany w wielu (na szczęście nie we wszystkich) mediach jako rewolucja. Na 

przykład kilka lat temu Facebook wprowadził prosty program do weryfikacji koncepcji, który czyta 

proste historie i odpowiada na pytania na ich temat. Pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych 

nagłówków, takich jak „Facebook myśli, że znalazł sekret uczynienia botów mniej głupimi” (Slate) i 

„Facebook AI Software uczy się i odpowiada na pytania”. Oprogramowanie, które będzie w stanie 

przeczytać streszczenie Władcy Pierścieni i odpowiedzieć na pytania na jego temat, mogłoby wzmocnić 

wyszukiwanie na Facebooku” (Technology Review). 

To byłby naprawdę wielki przełom - gdyby to była prawda. Programy które mogłyby przyswoić sobie 

nawet wersje Tolkiena w Reader’s Digest lub CliffsNotes (nie mówiąc już o prawdziwym) byłoby dużym 

postępem. Niestety, nigdzie nie widać programu naprawdę zdolnego do takiego wyczynu. Streszczenie, 

które faktycznie odczytał system Facebooka, miało tylko cztery linijki: 

Bilbo udał się do jaskini. Gollum upuścił tam pierścień. Bilbo wziął pierścień. Bilbo wrócił do Shire. Bilbo 

zostawił tam pierścień. Frodo dostał pierścień. Frodo udał się na Górę Przeznaczenia. Frodo upuścił 

tam pierścień. Sauron umarł. Frodo wrócił do Shire. Bilbo udał się do Szarych Przystani. Koniec.  

A nawet wtedy program mógł jedynie odpowiedzieć na podstawowe pytania bezpośrednio zawarte w 

tych zdaniach, takie jak „Gdzie jest pierścionek?”, „Gdzie jest teraz Bilbo?” i „Gdzie jest teraz Frodo?” 

Zapomnij o pytaniu, dlaczego Frodo upuścił pierścionek. Efektem netto tendencji wielu mediów do 

nadmiernego zgłaszania wyników technologii jest to, że opinia publiczna zaczęła wierzyć, że sztuczna 

inteligencja jest znacznie bliższa rozwiązania, niż jest w rzeczywistości. Ilekroć słyszysz o rzekomym 

sukcesie AI, oto lista sześciu pytań, które możesz zadać:  

1. Odrzucając retorykę, co właściwie zrobił tutaj system AI?  

2. Jak ogólny jest wynik? (Np. czy rzekome zadanie czytania mierzy wszystkie aspekty czytania, czy tylko 

jego mały wycinek?)  

3. Czy jest demo, na którym mogę wypróbować własne przykłady? (Bądź bardzo sceptyczny, jeśli nie.)  



4. Jeśli badacze (lub ich przedstawiciele prasy) twierdzą, że system AI jest lepszy od ludzi, to jacy ludzie 

i o ile lepsi?  

5. Do jakiego stopnia powodzenie w konkretnym zadaniu, o którym mowa w nowych badaniach, 

faktycznie prowadzi nas do budowania prawdziwej sztucznej inteligencji?  

6. Jak solidny jest system? Czy może działać równie dobrze z innymi zestawami danych, bez ogromnej 

ilości przekwalifikowania? (Np. czy maszyna do gier, która opanowała szachy, może również grać w 

przygodową grę akcji, taką jak Zelda? Czy system rozpoznawania zwierząt może poprawnie 

zidentyfikować stworzenie, którego nigdy wcześniej nie widział jako zwierzę? Czy system bez kierowcy, 

który był szkolony w ciągu dnia być w stanie jeździć w nocy, po śniegu lub jeśli na mapie nie ma znaku 

objazdu?)  

Ten tekst dotyczy tego, jak być sceptycznym, ale co więcej, dotyczy tego, dlaczego sztuczna inteligencja 

do tej pory nie była na dobrej drodze i co możemy zrobić, aby pracować nad sztuczną inteligencją, 

która jest solidna i niezawodna, zdolna do funkcjonowania w złożonym i ciągle zmieniającym się 

światem, tak że możemy mu naprawdę ufać w naszych domach, naszych rodzicach i dzieciach, naszych 

decyzjach medycznych, a ostatecznie w naszym życiu. 

Oczywiście sztuczna inteligencja robiła coraz większe wrażenie, praktycznie każdego dnia, przez 

ostatnie kilka lat, czasami w naprawdę niesamowity sposób. Poczyniono znaczne postępy we 

wszystkim, od grania w gry, przez rozpoznawanie mowy, po identyfikację twarzy. Firma typu start-up, 

Zipline, wykorzystuje trochę sztucznej inteligencji do kierowania dronami do dostarczania krwi 

pacjentom w Afryce, fantastyczna aplikacja, która jeszcze kilka lat temu nie wchodziła w rachubę. Wiele 

z tego niedawnego sukcesu w sztucznej inteligencji było spowodowane głównie dwoma czynnikami: 

po pierwsze, postępem w sprzęcie, który pozwala na więcej pamięci i szybsze obliczenia, często 

poprzez wykorzystanie wielu maszyn pracujących równolegle; po drugie, duże zbiory danych, ogromne 

zbiory danych zawierające gigabajty lub terabajty (lub więcej) danych, które nie istniały jeszcze kilka 

lat temu, takie jak ImageNet, biblioteka 15 milionów oznaczonych obrazów, która odegrała kluczową 

rolę w treningu systemu widzenia komputerowego; Wikipedia; a nawet ogromne zbiory dokumentów, 

które razem tworzą sieć WWW. Wraz z danymi pojawił się algorytm przechodzenia przez te dane, 

zwany głębokim uczeniem, rodzaj potężnego silnika statystycznego. Głębokie uczenie było w centrum 

praktycznie każdego postępu w sztucznej inteligencji w ostatnich kilku lat, od nadludzkiego Go i 

szachisty AlphaZero firmy DeepMind po najnowsze narzędzie Google do rozmów i syntezy mowy, 

Google Duplex. W każdym przypadku zwycięska formuła to big data, głębokie uczenie i szybszy sprzęt. 

Głębokie uczenie zostało również z dużym powodzeniem wykorzystane w wielu praktycznych 

zastosowaniach, od diagnozowania raka skóry, przez przewidywanie wstrząsów wtórnych po trzęsieniu 

ziemi, po wykrywanie oszustw związanych z kartami kredytowymi. Jest również używany w sztuce i 

muzyce, a także w ogromnej liczbie zastosowań komercyjnych, od rozszyfrowywania mowy przez 

oznaczanie zdjęć i organizowanie kanałów informacyjnych dla ludzi. Możesz użyć głębokiego uczenia, 

aby zidentyfikować rośliny lub automatycznie poprawić niebo na swoich zdjęciach, a nawet 

pokolorować stare czarno-białe zdjęcia. Wraz z oszałamiającym sukcesem uczenia głębokiego sztuczna 

inteligencja stała się ogromnym biznesem. Firmy takie jak Google i Facebook toczą epicką walkę o 

talenty, często płacąc doktorom takie pensje, jakich oczekujemy od zawodowych sportowców. W 2018 

roku najważniejsza konferencja naukowa dotycząca głębokiego uczenia się wyprzedała się w 

dwanaście minut. Chociaż będziemy argumentować, że sztuczna inteligencja z elastycznością na 

poziomie człowieka jest znacznie trudniejsza niż wielu ludziom się wydaje, nie można zaprzeczyć, że 

dokonano prawdziwego postępu. To nie przypadek, że szersza publiczność jest podekscytowana 

sztuczną inteligencją. Narody też. Kraje takie jak Francja, Rosja, Kanada i Chiny podjęły ogromne 

zaangażowanie w sztuczną inteligencję. Same Chiny planują zainwestować 150 miliardów dolarów do 



2030 roku. McKinsey Global Institute szacuje, że ogólny wpływ gospodarczy sztucznej inteligencji może 

wynieść 13 bilionów dolarów, co jest porównywalne z silnikiem parowym w XIX wieku i technologią 

informacyjną w XXI wieku. Mimo to nie gwarantuje to, że jesteśmy na właściwej ścieżce. 

Rzeczywiście, nawet gdy danych jest coraz więcej, klastry komputerów stały się szybsze, a inwestycje 

większe, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wciąż brakuje czegoś fundamentalnego. Mimo całego 

postępu, pod wieloma względami maszyny wciąż nie mogą się równać z ludźmi. Weź czytanie. Kiedy 

czytasz lub słyszysz nowe zdanie, twój mózg w mniej niż sekundę przeprowadza dwa rodzaje analizy: 

(1) analizuje zdanie, rozkładając je na składowe rzeczowniki i czasowniki oraz ich znaczenie, 

indywidualnie i zbiorowo; i (2) łączy to zdanie z tym, co wiesz o świecie, integrując gramatyczne 

nakrętki i śruby z całym wszechświatem bytów i idei. Jeśli zdanie jest linią dialogową w filmie, 

aktualizujesz swoje zrozumienie intencji i perspektyw postaci. Dlaczego powiedzieli to, co powiedzieli? 

Co nam to mówi o ich charakterze? Co próbują osiągnąć? Czy to jest prawdziwe czy zwodnicze? Jak to 

się ma do tego, co wydarzyło się wcześniej? Jak ich mowa wpłynie na innych? Na przykład, kiedy tysiące 

byłych niewolników jeden po drugim wstaje i deklaruje „Jestem Spartakus”, każdy ryzykując egzekucję, 

wszyscy od razu wiemy, że każdy z nich (oprócz samego Spartakusa) kłamie i że właśnie byliśmy 

świadkami czegoś wzruszające i głębokie. Jak zademonstrujemy, obecne programy AI nie mogą zrobić 

ani zrozumieć niczego takiego na odległość; o ile nam wiadomo, nie są nawet na dobrej drodze, aby to 

zrobić. Większość postępów, które poczyniono, dotyczyła problemów, takich jak rozpoznawanie 

obiektów, które są całkowicie różne od wyzwań związanych ze zrozumieniem znaczenia. Różnica 

między tymi dwoma - rozpoznawaniem obiektów i autentycznym zrozumieniem - ma znaczenie w 

prawdziwym świecie. Na przykład programy AI, które zasilają platformy mediów społecznościowych, 

które mamy teraz, mogą pomóc w rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, dostarczając nam 

skandalicznych historii, które zbierają kliknięcia, ale nie mogą zrozumieć wiadomości na tyle dobrze, 

aby ocenić, które historie są fałszywe, a które są prawdziwy. Nawet prozaiczna czynność prowadzenia 

samochodu jest bardziej złożona, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Kiedy prowadzisz samochód, 

95 procent tego, co robisz, jest absolutnie rutynowe i łatwe do odtworzenia przez maszyny, ale kiedy 

po raz pierwszy nastolatek wyskakuje przed Twój samochód na zasilanej bateryjnie deskolotce, 

będziesz musiał zrobić coś, czego nie ma obecnie maszyna może robić niezawodnie: rozumować i 

działać w oparciu o coś nowego i nieoczekiwanego, opierając się nie na jakiejś ogromnej bazie danych 

wcześniejszych doświadczeń, ale na potężnym i elastycznym zrozumieniu świata. (I nie możesz po 

prostu wcisnąć hamulców za każdym razem, gdy zobaczysz coś nieoczekiwanego, albo ruszyć do tyłu 

za każdym razem, gdy zatrzymasz się, by znaleźć stertę liści na drodze.) Obecnie nie można liczyć na 

naprawdę bezzałogowe samochody . Być może najbliższą komercyjną rzeczą dostępną dla 

konsumentów są Tesle wyposażone w autopilota, ale nadal wymagają one pełnej uwagi ludzkiego 

kierowcy przez cały czas. System jest dość niezawodny na autostradach przy dobrej pogodzie, ale jest 

mniej prawdopodobny w gęstych obszarach miejskich. W deszczowy dzień na ulicach Manhattanu czy 

Bombaju nadal prędzej powierzylibyśmy swoje życie losowo wybranemu ludzkiemu kierowcy niż 

samodzielnemu samochodowi. Technologia po prostu nie jest jeszcze dojrzała. Jak ujął to niedawno 

wiceprezes Toyoty ds. zautomatyzowanych badań nad jazdą: „Zabranie mnie z Cambridge na lotnisko 

Logana bez kierowcy w każdą bostońską pogodę lub warunki drogowe - to może nie być za mojego 

życia”. Podobnie, jeśli chodzi o zrozumienie fabuły filmu lub sensu artykułu w gazecie, zaufalibyśmy 

uczniom gimnazjum w kwestii dowolnego systemu sztucznej inteligencji. I chociaż nie znosimy zmiany 

pieluch, nie wyobrażamy sobie, żeby jakikolwiek robot będący obecnie w fazie rozwoju był 

wystarczająco niezawodny, aby pomóc. 

Słowem, główny problem: obecna sztuczna inteligencja jest wąska; działa dla określonych zadań, do 

których jest zaprogramowana, pod warunkiem, że to, co napotyka, nie różni się zbytnio od tego, czego 

doświadczył wcześniej. To dobrze w przypadku gry planszowej takiej jak Go - zasady nie zmieniły się od 



2500 lat - ale mniej obiecujące w większości rzeczywistych sytuacji. Przeniesienie sztucznej inteligencji 

na wyższy poziom będzie wymagało od nas wynalezienia maszyn o znacznie większej elastyczności. Na 

razie mamy w zasadzie cyfrowych uczonych erudytów : oprogramowanie, które może, na przykład, 

czytać czeki bankowe, oznaczać zdjęcia lub grać w gry planszowe na poziomie mistrza świata, ale 

niewiele więcej robi. Odpowiadając inwestorowi Peterowi Thielowi o chęci zdobycia latających 

samochodów, a zamiast tego otrzymaliśmy 140 postaci, chcieliśmy Rosie the Robot, gotowej w każdej 

chwili do zmiany pieluch dla naszych dzieci i przygotowania obiadu, a zamiast tego dostaliśmy Roombę 

w kształcie krążka hokejowego, odkurzacz z kółkami. Albo weźmy pod uwagę Google Duplex, system, 

który wykonuje połączenia telefoniczne i brzmi wyjątkowo ludzko. Kiedy ogłoszono to wiosną 2018 r., 

było wiele dyskusji na temat tego, czy komputery powinny być wymagane do identyfikacji podczas 

wykonywania takich połączeń telefonicznych. (Pod dużą presją opinii publicznej Google zgodził się na 

to po kilku dniach.) Ale prawdziwa historia jest taka, jak wąski był Duplex. Mimo wszystkich 

fantastycznych zasobów Google (i jego firmy macierzystej, Alphabet), system, który stworzyli, był tak 

wąski, że mógł obsłużyć tylko trzy rzeczy: rezerwacje w restauracjach, wizyty w salonach fryzjerskich i 

godziny otwarcia kilku wybranych firm. Zanim demo zostało publicznie wydane, na telefonach z 

Androidem zniknęły nawet wizyty w salonach fryzjerskich i zapytania o godziny otwarcia. Niektóre z 

najlepszych umysłów na świecie w dziedzinie sztucznej inteligencji, korzystające z jednych z 

największych klastrów komputerów na świecie, wyprodukowały gadżet specjalnego przeznaczenia do 

dokonywania wyłącznie rezerwacji w restauracjach. Nic nie jest węższe niż to. Oczywiście tego rodzaju 

wąska sztuczna inteligencja z pewnością poprawia się skokowo i niewątpliwie w nadchodzących latach 

będzie więcej przełomów. Ale to też mówi: sztuczna inteligencja może i powinna polegać na czymś 

więcej niż tylko nakłonieniu cyfrowego asystenta do zarezerwowania rezerwacji w restauracji. Może i 

powinno dotyczyć leczenia raka, odkrywania mózgu, wynajdywania nowych materiałów, które 

pozwolą nam ulepszyć rolnictwo i transport oraz wymyślania nowych sposobów przeciwdziałania 

zmianom klimatu. W DeepMind, obecnie będącym częścią Alphabet, istniało motto: „Rozwiąż 

inteligencję, a następnie użyj inteligencji, aby rozwiązać wszystko inne”. Chociaż uważamy, że mogło 

to być trochę zbyt obiecujące - problemy są często polityczne, a nie czysto techniczne - zgadzamy się z 

tym sentymentem; postęp w sztucznej inteligencji, jeśli jest wystarczająco duży, może mieć duży 

wpływ. Gdyby sztuczna inteligencja potrafiła czytać i rozumować tak samo jak ludzie - ale jednocześnie 

pracować z precyzją i cierpliwością oraz ogromnymi zasobami obliczeniowymi nowoczesnych 

systemów komputerowych - nauka i technologia mogłyby przyspieszyć, co miałoby ogromne implikacje 

dla medycyny i środowiska i nie tylko. Na tym powinna polegać sztuczna inteligencja. Ale, jak 

pokażemy, nie możemy się tam dostać z samą wąską sztuczną inteligencją. Roboty również mogłyby 

mieć znacznie głębszy wpływ niż ma to miejsce obecnie, gdyby były zasilane przez głębszy rodzaj 

sztucznej inteligencji niż obecnie. Wyobraź sobie świat, w którym w końcu pojawiły się uniwersalne 

roboty domowe i nie ma już okien do mycia, podłóg do zamiatania, a dla rodziców do spakowania 

obiadów i wyczyszczenia pieluch. Osoby niewidome mogą używać robotów jako asystentów; starsi 

mogliby ich używać jako opiekunów. Roboty mogą również przejąć prace, które są niebezpieczne lub 

całkowicie niedostępne dla ludzi, pracują pod ziemią, pod wodą, w pożarach, w zawalonych 

budynkach, na polach kopalnianych lub w niesprawnych reaktorach jądrowych. Ofiary śmiertelne w 

miejscu pracy można by znacznie zmniejszyć, a naszą zdolność do wydobywania cennych zasobów 

naturalnych można znacznie poprawić bez narażania ludzi na ryzyko. Samochody bez kierowcy również 

mogą mieć ogromny wpływ - gdybyśmy mogli sprawić, by działały niezawodnie. Trzydzieści tysięcy ludzi 

rocznie ginie w Stanach Zjednoczonych w wypadkach samochodowych i milion na całym świecie, a jeśli 

sztuczna inteligencja do kierowania pojazdami autonomicznymi zostanie udoskonalona, liczba ta może 

zostać znacznie zmniejszona. Kłopot polega na tym, że podejścia, które mamy teraz, nie zaprowadzą 

nas tam, nie do robotów domowych czy zautomatyzowanych odkryć naukowych; prawdopodobnie nie 

mogą nawet zabrać nas do w pełni niezawodnych samochodów bez kierowcy. Wciąż brakuje czegoś 



ważnego. Sama wąska sztuczna inteligencja nie wystarczy. A jednak oddajemy coraz większą władzę 

maszynom, które są zawodne i, co gorsza, nie rozumieją ludzkich wartości. Gorzka prawda jest taka, że 

na razie zdecydowana większość pieniędzy zainwestowanych w sztuczną inteligencję idzie na 

rozwiązania, które są kruche, tajemnicze i zbyt zawodne, aby można je było wykorzystać w problemach 

o wysoką stawkę. 

Podstawowym problemem jest zaufanie. Wąskie systemy sztucznej inteligencji, które obecnie mamy, 

często pracują - nad tym, do czego są zaprogramowane - ale nie można im ufać w niczym, co nie zostało 

dokładnie przewidziane przez ich programistów. Jest to szczególnie ważne, gdy stawka jest wysoka. 

Jeśli wąski system AI zaoferuje ci niewłaściwą reklamę na Facebooku, nikt nie zginie. Ale jeśli system 

sztucznej inteligencji doprowadzi Twój samochód do nietypowo wyglądającego pojazdu, którego nie 

ma w jego bazie danych, lub błędnie zdiagnozuje pacjenta z rakiem, może to być poważne, a nawet 

śmiertelne. Czego brakuje dzisiaj w sztucznej inteligencji - i prawdopodobnie pozostanie, chyba, że 

dziedzina przyjmie świeże podejście - to szeroka (lub „ogólna”) inteligencja. Sztuczna inteligencja musi 

być w stanie poradzić sobie nie tylko z konkretnymi sytuacjami, dla których istnieje ogromna ilość tanio 

uzyskanych odpowiednich danych, ale także z nowymi problemami i niespotykanymi wcześniej 

wariacjami. Szeroka inteligencja, w której postęp był znacznie wolniejszy, polega na zdolności do 

elastycznego dostosowywania się do świata, który jest zasadniczo otwarty - co jest jedyną rzeczą, jaką 

ludzie mają, w zasadzie, której maszyny jeszcze nie dotknęły. Ale właśnie tam musi iść pole, jeśli mamy 

przenieść sztuczną inteligencję na wyższy poziom. Kiedy wąska sztuczna inteligencja gra w grę taką jak 

Go, ma do czynienia z systemem, który jest całkowicie zamknięty; składa się z siatki 19 na 19 z białymi 

i czarnymi kamieniami. Zasady są ustalone, a sama zdolność do przetwarzania wielu możliwości szybko 

daje maszynom naturalną przewagę. Sztuczna inteligencja widzi cały stan planszy i zna wszystkie ruchy, 

które ona i jej przeciwnik mogą legalnie wykonać. Wykonuje połowę ruchów w grze i potrafi dokładnie 

przewidzieć, jakie będą konsekwencje. Program może odtwarzać miliony gier i gromadzić ogromną 

ilość danych metodą prób i błędów, które dokładnie odzwierciedlają środowisko, w którym będzie grał. 

W przeciwieństwie do tego prawdziwe życie jest otwarte; żadne dane nie odzwierciedlają doskonale 

wiecznie zmieniającego się świata. Nie ma sztywnych reguł, a możliwości są nieograniczone. Nie 

możemy z góry przećwiczyć każdej sytuacji ani przewidzieć, jakich informacji będziemy potrzebować w 

danej sytuacji. Na przykład systemu, który odczytuje wiadomości, nie można po prostu nauczyć się 

tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu lub roku, a nawet całej zarejestrowanej historii, ponieważ 

cały czas pojawiają się nowe sytuacje. Inteligentny system czytania wiadomości musi być w stanie 

poradzić sobie z zasadniczo każdą częścią podstawowych informacji, które może znać przeciętny 

dorosły, nawet jeśli nigdy wcześniej nie były one krytyczne w wiadomościach, od „Możesz użyć 

śrubokręta, aby dokręcić śrubę” na „Pistolet do czekolady raczej nie będzie w stanie wystrzelić 

prawdziwych pocisków”. Ta elastyczność jest tym, na czym polega inteligencja ogólna, jaką ma zwykła 

osoba. Wąska sztuczna inteligencja nie zastąpi. Byłoby absurdem i niepraktycznym mieć jedną sztuczną 

inteligencję do rozumienia historii, które dotyczą narzędzi, a drugą dla tych, które obracają się wokół 

broni czekoladowej; nigdy nie będzie wystarczająco dużo danych, aby wyszkolić ich wszystkich. I żadna 

pojedyncza wąska sztuczna inteligencja nigdy nie zdobędzie wystarczającej ilości danych, aby móc 

objąć pełen zakres okoliczności. Sam akt zrozumienia historii nie pasuje do całego paradygmatu 

wąskiej, opartej wyłącznie na danych sztucznej inteligencji - ponieważ sam świat jest otwarty. 

Otwartość świata oznacza, że robot, który wędrował po naszych domach, podobnie stanąłby w obliczu 

zasadniczo nieskończonego świata możliwości, wchodząc w interakcję z szeroką gamą przedmiotów, 

od kominków po obrazy, prasy do czosnku, routery internetowe, po żywe istoty, takie jak zwierzęta 

domowe , dzieci, członków rodziny i nieznajomych oraz nowe przedmioty, takie jak zabawki, które 

mogły pojawić się na rynku dopiero w zeszłym tygodniu; a robot musi je wszystkie analizować w czasie 

rzeczywistym. Na przykład każdy obraz wygląda inaczej, ale robot nie może nauczyć się osobno dla 



każdego obrazu, co powinien, a czego nie powinien robić z obrazami (zostaw je na ścianie, nie spryskuj 

ich spaghetti itd.), w jakiś sposób niekończącej się misji prób i błędów. Wiele wyzwań związanych z 

jazdą, z perspektywy sztucznej inteligencji, wynika ze sposobów, w jakie jazda okazuje się być 

nieograniczona. Jazda autostradą przy dobrej pogodzie jest stosunkowo podatna na wąską sztuczną 

inteligencję, ponieważ same autostrady są w dużej mierze systemami zamkniętymi; piesi nie są 

wpuszczani, a nawet samochody mają ograniczony dostęp. Ale inżynierowie pracujący nad tym 

problemem zdali sobie sprawę, że jazda w mieście jest znacznie bardziej złożona; to, co może w każdej 

chwili pojawić się na drodze w zatłoczonym mieście, jest w zasadzie nieograniczone. Kierowcy-ludzie 

rutynowo radzą sobie z okolicznościami, o których nie mają bezpośrednich danych lub nie mają ich 

wcale (np. kiedy po raz pierwszy widzą policjanta z napisem „OBJAZD – W LEWO”). Jednym z terminów 

technicznych dla takich okoliczności jest to, że są to wartości odstające; wąska sztuczna inteligencja 

ma tendencję do bycia przez nie zakłopotana. Badacze zajmujący się wąską sztuczną inteligencją w 

większości ignorowali wartości odstające w wyścigu do tworzenia wersji demonstracyjnych i 

weryfikacji koncepcji. Jednak umiejętność radzenia sobie z systemami otwartymi, polegająca na 

ogólnej inteligencji, a nie na brutalnej sile dostosowanej do systemów zamkniętych, jest kluczem do 

posunięcia całego pola do przodu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że od tego zależy nasza 

przyszłość. Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, aby pomóc nam stawić czoła niektórym z 

największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, w kluczowych obszarach, takich jak medycyna, 

środowisko i zasoby naturalne. Ale im więcej mocy przekazujemy sztucznej inteligencji, tym ważniejsze 

staje się, aby sztuczna inteligencja wykorzystywała tę moc w sposób, na który możemy liczyć. A to 

oznacza przemyślenie całego paradygmatu. 

Uważamy, że obecne podejście nie jest na drodze do uzyskania AI, która jest bezpieczna, inteligentna 

lub niezawodna. Krótkoterminowa obsesja na punkcie wąskiej sztucznej inteligencji i łatwo osiągalnych 

„nisko wiszących owoców” dużych zbiorów danych odciągnęła zbyt wiele uwagi od długoterminowego 

i znacznie trudniejszego problemu, który sztuczna inteligencja musi rozwiązać, jeśli ma się rozwijać: 

problem tego, jak wyposażyć maszyny w głębsze zrozumienie świata. Bez tego głębszego zrozumienia 

nigdy nie dojdziemy do prawdziwie godnej zaufania sztucznej inteligencji. W żargonie technicznym 

możemy utknąć na lokalnym maksimum, podejście, które jest lepsze niż jakiekolwiek podobne, które 

zostało wypróbowane, ale nigdzie nie jest wystarczająco dobre, aby doprowadzić nas tam, gdzie 

chcemy. Na razie istnieje ogromna przepaść - nazywamy ją „przepaścią AI” - między ambicją a 

rzeczywistością. Ta przepaść ma swoje korzenie w trzech oddzielnych wyzwaniach, z którymi należy 

uczciwie stawić czoła. Pierwszą nazywamy luką łatwowierności, która zaczyna się od faktu, że my, 

ludzie, nie wyewoluowaliśmy, aby odróżnić ludzi od maszyn - co łatwo nas oszukać. Przypisujemy 

inteligencję komputerom, ponieważ ewoluowaliśmy i żyliśmy wśród ludzi, którzy sami opierają swoje 

działania na abstrakcjach, takich jak idee, wierzenia i pragnienia. Zachowanie maszyn jest często 

powierzchownie podobne do zachowania ludzi, więc szybko przypisujemy maszynom ten sam rodzaj 

podstawowych mechanizmów, nawet jeśli ich brakuje. Nie możemy pomóc, ale myślimy o maszynach 

w kategoriach kognitywnych („Myśli, że usunąłem swój plik”), bez względu na to, jak proste są zasady, 

których maszyny mogą faktycznie przestrzegać. Ale wnioski, które są ważne w przypadku zastosowania 

do ludzi, mogą być całkowicie nieuzasadnione, gdy stosuje się je do programów AI. W hołdzie dla 

centralnej zasady psychologii społecznej nazywamy to podstawowym błędem nadmiernej atrybucji. 

Jeden z pierwszych przypadków tego błędu miał miejsce w połowie lat 60-tych, kiedy chatbot o imieniu 

Eliza przekonał niektórych, że rozumie, co ludzie do niego mówią. W rzeczywistości Eliza zrobiła 

niewiele więcej niż dopasowywała słowa kluczowe, powtarzała ostatnią rzecz, a gdy się zgubiła, sięgała 

po standardowy gambit konwersacyjny („Opowiedz mi o swoim dzieciństwie”). Gdybyś wspomniał o 

swojej matce, zapytałby cię o rodzinę, nawet jeśli nie miała pojęcia, czym naprawdę jest rodzina ani 

dlaczego ma to znaczenie. To był zestaw sztuczek, a nie demonstracja prawdziwej inteligencji. Pomimo 



cienkiego jak papier zrozumienia ludzi przez Elizę, wielu użytkowników dało się oszukać. Niektórzy 

użytkownicy pisali na klawiaturze, rozmawiając z Elizą godzinami, błędnie interpretując proste sztuczki 

Elizy, aby uzyskać pomocną, życzliwą informację zwrotną. Słowami twórcy Elizy, Josepha 

Weizenbauma: 

Ludzie, którzy doskonale wiedzieli, że rozmawiają z maszyną, szybko o tym zapomnieli, podobnie jak 

widzowie, w uścisku zawieszonego niedowierzania, szybko zapominają, że akcja, której są świadkami, 

nie jest „prawdziwa”. Często domagali się, aby pozwolono im porozmawiać z systemem na osobności, 

a po rozmowie z nim przez jakiś czas upierali się, wbrew moim wyjaśnieniom, że maszyna naprawdę 

ich zrozumiała.  

W innych przypadkach nadmierna atrybucja może być dosłownie śmiertelna. W 2016 roku właściciel 

Tesli zaufał Autopilotowi swoim życiem, do tego stopnia, że (rzekomo) obserwował Harry’ego Pottera, 

podczas gdy samochód go woził. Wszystko było w porządku - dopóki nie było. Po bezpiecznym 

przejechaniu setek lub tysięcy mil samochód dosłownie wpadł w nieoczekiwaną okoliczność: biała 

przyczepa traktora przecięła autostradę, a Tesla wjechała bezpośrednio pod przyczepę, zabijając 

właściciela samochodu. (Wydaje się, że samochód kilkakrotnie ostrzegał go, by nie trzymał rąk na 

kierownicy, ale kierowca prawdopodobnie był zbyt oderwany od rzeczywistości, by szybko 

zareagować.) Morał z tej historii jest jasny: po prostu to, że czemuś udaje się wyglądać na 

inteligentnego przez chwilę lub dwie, nie oznacza, że tak naprawdę jest, ani że może poradzić sobie z 

pełnym zakresem okoliczności, jakie zrobiłby człowiek. Drugie wyzwanie nazywamy iluzoryczną luką w 

postępie: mylenie postępu w sztucznej inteligencji z łatwymi problemami z postępem w trudnych. Tak 

właśnie stało się z obietnicami IBM na temat Watsona, gdy postępy w Jeopardy! został uznany za 

większy krok w kierunku zrozumienia języka, niż był w rzeczywistości. Możliwe, że AlphaGo DeepMind 

mógłby podążać podobną ścieżką. Go i szachy to gry z „doskonałą informacją” - obaj gracze mogą w 

każdej chwili zobaczyć całą planszę. W większości rzeczywistych kontekstów nikt nie wie nic z całkowitą 

pewnością; nasze dane są często zaszumione i niekompletne. Nawet w najprostszych przypadkach jest 

dużo niepewności; kiedy decydujemy, czy w pochmurny dzień iść pieszo do gabinetu lekarskiego, czy 

jechać metrem, nie wiemy dokładnie, ile czasu zajmie przybycie metra, czy utknie, czy też będziemy 

spakowani jak sardynki, czy przemokniemy, jeśli będziemy chodzić, ani jak dokładnie zareaguje nasz 

lekarz, jeśli się spóźnimy. Pracujemy z tym, co mamy. Granie ze sobą w Go milion razy, tak jak zrobił to 

DeepMind AlphaGo, jest przewidywalne w porównaniu. Nigdy nie musiał stawić czoła niepewności lub 

niepełnym informacjom, nie mówiąc już o złożoności interakcji międzyludzkich. Jest jeszcze inny 

sposób, w jaki gry takie jak Go różnią się głęboko od rzeczywistego świata i ma to związek z danymi: 

gry mogą być doskonale symulowane, dzięki czemu systemy sztucznej inteligencji, które w nie grają, 

mogą tanio zbierać ogromne ilości danych. W Go maszyna może symulować zabawę z ludźmi, po prostu 

grając sama; jeśli system potrzebuje miliardów punktów danych, może odtwarzać się tak często, jak to 

konieczne. Programiści mogą uzyskać idealnie czyste dane symulacyjne zasadniczo za darmo. W 

przeciwieństwie do tego, w prawdziwym świecie idealnie czyste dane symulacyjne nie istnieją i nie 

zawsze jest możliwe zebranie gigabajtów czystych, odpowiednich danych metodą prób i błędów. W 

rzeczywistości możemy wypróbować nasze strategie tylko kilka razy; to nie jest opcja pójścia do 

gabinetu 10 milionów razy, powoli dostosowując swoje parametry z każdą wizytą, aby poprawić nasze 

decyzje. Jeśli programiści chcą wyszkolić robota do opieki nad osobami starszymi, aby pomagał nieść 

niedołężne osoby do łóżka, każdy punkt danych będzie kosztował prawdziwe pieniądze i prawdziwy 

ludzki czas; nie ma możliwości zebrania wszystkich danych w idealnie wiarygodnych symulacjach. 

Nawet manekiny do testów zderzeniowych nie zastąpią. Trzeba zbierać dane od rzeczywistych, 

wijących się ludzi, w różnych rodzajach łóżek, w różnych rodzajach piżam, w różnych domach i nie 

można sobie pozwolić na popełnianie błędów; zrzucenie ludzi kilka centymetrów poniżej łóżka byłoby 

katastrofą. Stawką jest prawdziwe życie. Jak IBM odkrył nie raz, ale dwa razy, najpierw w szachach, a 



później w Jeopardy!, sukces w zadaniach w zamkniętym świecie po prostu nie gwarantuje sukcesu w 

otwartym świecie. Trzecim czynnikiem przyczyniającym się do przepaści AI jest to, co nazywamy luką 

w solidności. Raz po raz widzieliśmy, że gdy ludzie w AI znajdą rozwiązanie, które działa przez jakiś czas, 

zakładają, że przy odrobinie pracy (i odrobinie większej ilości danych) będzie działać przez cały czas. A 

to po prostu niekoniecznie. Weź samochody bez kierowcy. Stosunkowo łatwo jest stworzyć 

demonstrację samochodu bez kierowcy, który prawidłowo trzyma się pasa na cichej drodze; ludzie 

potrafią to robić od lat. Wydaje się, że znacznie trudniej jest zmusić je do pracy w trudnych lub 

nieoczekiwanych okolicznościach. Jak Missy Cummings, dyrektorka Duke University’s Humans and 

Autonomy Laboratory (i były pilot myśliwca Marynarki Wojennej USA), przekazało, problemem nie jest 

nawet to, ile kilometrów dany samochód bez kierowcy może przebyć bez wypadku, ale jak elastyczne 

są te samochody. Według niej dzisiejsze półautonomiczne pojazdy „zazwyczaj działają tylko w bardzo 

wąskich warunkach, które nie mówią nic o tym, jak mogą działać [w] różnych środowiskach i warunkach 

operacyjnych”. Bycie prawie całkowicie niezawodnym na milionach mil testowych w Phoenix nie 

oznacza, że będzie dobrze funkcjonować podczas monsunu w Bombaju. To zamieszanie - między tym, 

jak pojazdy autonomiczne radzą sobie w idealnych sytuacjach (takich jak słoneczne dni na wiejskich 

drogach) a tym, co mogą zrobić w ekstremalnych - może z powodzeniem zadecydować o sukcesie lub 

porażce w całej branży. Z tak małą uwagą poświęcaną ekstremalnym warunkom i tak małą metodologią 

gwarantującą osiągi w warunkach, które dopiero zaczynają być badane, całkiem możliwe, że miliardy 

dolarów marnuje się na techniki budowy samochodów bez kierowcy, które po prostu są wystarczająco 

solidne, aby zapewnić nam niezawodność na poziomie ludzkim. Możemy potrzebować zupełnie innych 

technik, aby osiągnąć ostatnią część niezawodności, której potrzebujemy. A samochody to tylko jeden 

z przykładów. Ogólnie rzecz biorąc, we współczesnych badaniach nad sztuczną inteligencją nie docenia 

się solidności, po części dlatego, że większość obecnych wysiłków w zakresie sztucznej inteligencji 

dotyczy problemów, które mają wysoką tolerancję na błędy, takich jak rekomendacje reklam i 

rekomendacje produktów. Jeśli polecimy Ci pięć produktów, a lubisz tylko trzy z nich, nic się nie stanie. 

Jednak w wielu najważniejszych potencjalnych przyszłych zastosowaniach sztucznej inteligencji, w tym 

w samochodach autonomicznych, opiece nad osobami starszymi i planowaniu leczenia, niezawodność 

będzie miała kluczowe znaczenie. Nikt nie kupi domowego robota, który cztery razy na pięć bezpiecznie 

przenosi dziadka do łóżka. Nawet w zadaniach, które przypuszczalnie są w najlepszym punkcie tego, co 

powinna opanować współczesna sztuczna inteligencja, pojawiają się kłopoty. Podejmij wyzwanie 

polegające na tym, aby komputery identyfikowały, co dzieje się na obrazie. Czasami działa, ale często 

nie, a błędy są często dziwaczne. Jeśli pokazujesz tak zwanemu systemowi napisów obraz codziennych 

scen, często otrzymujesz niezwykle ludzką odpowiedź, tak jak w tej scenie zawierającej grupę ludzi 

grających we Frisbee , prawidłowo oznaczonej przez bardzo reklamowany system napisów Google. Ale 

pięć minut później możesz otrzymać odpowiedź, która jest całkowicie absurdalna, jak na przykład ten 

znak parkingowy z naklejkami, błędnie oznaczony przez system jako „lodówka wypełniona dużą ilością 

jedzenia i napojów”. Podobnie samochody bez kierowcy często poprawnie identyfikują to, co widzą, 

ale czasami nie, jak w przypadku Tesli wielokrotnie zderzających się z zaparkowanymi wozami 

strażackimi. Podobne martwe punkty w systemach sterujących sieciami energetycznymi lub 

monitorujących zdrowie publiczne mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne. 

Aby wyjść poza Przepaść AI, potrzebujemy trzech rzeczy: jasnego wyczucia tego, o co toczy się gra, 

jasnego zrozumienia, dlaczego obecne systemy nie wykonują zadania, oraz nowej strategii. Przy tak 

dużej stawce, jeśli chodzi o miejsca pracy, bezpieczeństwo i tkankę społeczną, istnieje pilna potrzeba, 

aby zarówno świeccy czytelnicy, jak i decydenci polityczni zrozumieli prawdziwy stan wiedzy, a my 

wszyscy nauczyli się myśleć krytycznie o sztucznej inteligencji. Podobnie jak dla świadomych obywateli 

ważne jest, aby zrozumieli, jak łatwo jest wprowadzać ludzi w błąd za pomocą statystyk, coraz 

ważniejsze jest również, abyśmy byli w stanie uporządkować szum wokół sztucznej inteligencji i 



rzeczywistość związaną ze sztuczną inteligencją oraz zrozumieć, co obecnie może, a czego nie może 

zrobić sztuczna inteligencja. Co najważniejsze, sztuczna inteligencja nie jest magią, ale raczej zestawem 

technik inżynieryjnych i algorytmów, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony, odpowiedni dla 

niektórych problemów, ale nie dla innych. Wiele z tego, co czytamy o sztucznej inteligencji, wydaje 

nam się czystą fantazją, opartą na zaufaniu do wyobrażonych mocnych stron sztucznej inteligencji, 

która nie ma związku z obecnymi możliwościami technologicznymi. W dużej mierze publiczna dyskusja 

na temat sztucznej inteligencji była oderwana od jakiegokolwiek zrozumienia rzeczywistości, jak 

trudno byłoby osiągnąć szeroką sztuczną inteligencję. Żeby było jasne: chociaż wyjaśnienie tego 

wszystkiego będzie wymagało od nas krytycyzmu, nie nienawidzimy sztucznej inteligencji, kochamy to.  

Hubert Dreyfus napisał kiedyś książkę o tym, czego jego zdaniem AI nie może zrobić - nigdy. Częściowo 

chodzi o to, czego sztuczna inteligencja nie może teraz zrobić – i dlaczego to ma znaczenie – ale chodzi 

również o to, co możemy zrobić, aby ulepszyć dziedzinę, która wciąż ma problemy. Nie chcemy, aby 

sztuczna inteligencja zniknęła; chcemy, aby radykalnie się poprawiła, tak abyśmy mogli naprawdę liczyć 

na to, że rozwiąże nasze problemy. Mamy wiele trudnych rzeczy do powiedzenia na temat obecnego 

stanu sztucznej inteligencji, ale nasza krytyka jest twardą miłością, a nie wezwaniem do poddania się. 

Krótko mówiąc, wierzymy, że sztuczna inteligencja naprawdę może zmienić świat na ważne sposoby, 

ale także, że wiele podstawowych założeń musi ulec zmianie, zanim będzie można dokonać 

prawdziwego postępu. Ponowne uruchomienie sztucznej inteligencji nie jest argumentem za 

zamknięciem pola (chociaż niektórzy mogą to w ten sposób odczytać), ale raczej diagnozą tego, gdzie 

utknęliśmy – i receptą na to, jak możemy zrobić lepiej. 

 

Sugerujemy, że najlepszą drogą naprzód może być spojrzenie w głąb siebie, w kierunku struktury 

naszych własnych umysłów. Naprawdę inteligentne maszyny nie muszą być dokładnymi replikami istot 

ludzkich, ale każdy, kto uczciwie spojrzy na sztuczną inteligencję, zobaczy, że sztuczna inteligencja 

wciąż może się wiele nauczyć od ludzi, zwłaszcza od małych dzieci, które pod wieloma względami 

znacznie przewyższają maszyny pod względem zdolności do wchłaniania i zrozumieć nowe koncepcje. 

Eksperci często piszą o komputerach, które są „nadludzkie” pod tym czy innym względem, ale na pięć 

podstawowych sposobów nasze ludzkie mózgi wciąż znacznie przewyższają nasze krzemowe 

odpowiedniki: potrafimy rozumieć język, możemy rozumieć świat, możemy elastycznie się do niego 

dostosowywać do nowych  okoliczności, możemy szybko nauczyć się nowych rzeczy (nawet bez dużej 

ilości danych) i możemy rozumować w obliczu niekompletnych, a nawet niespójnych informacji. Na 

wszystkich tych frontach obecne systemy sztucznej inteligencji nie zaczynają się. Zasugerujemy 

również, że obecna obsesja na punkcie budowania maszyn „czystych kart”, które uczą się wszystkiego 

od zera, kierując się wyłącznie danymi, a nie wiedzą, jest poważnym błędem. Jeśli chcemy, aby maszyny 

rozumowały, rozumiały język i rozumiały świat, ucząc się wydajnie i z elastycznością podobną do 

ludzkiej, być może będziemy musieli najpierw zrozumieć, w jaki sposób ludzie potrafią to robić i lepiej 

zrozumieć, czym są nasze umysły nawet próbują to zrobić (wskazówka: nie chodzi tylko o poszukiwanie 

korelacji, w którym wyróżnia się głębokie uczenie). Być może tylko wtedy, stawiając czoła tym 

wyzwaniom, możemy ponownie uruchomić komputer, którego tak rozpaczliwie potrzebuje sztuczna 

inteligencja, i stworzyć systemy AI, które są głębokie, niezawodne i godne zaufania. W świecie, w 

którym sztuczna inteligencja wkrótce będzie tak wszechobecna jak elektryczność, nic nie może być 

ważniejsze. 



O co toczy się gra 

Wiele może pójść nie tak, gdy ślepo wierzymy w big data - CATHY O’NEIL, TED TALK, 2017 

23 marca 2016 r. Microsoft wypuścił Taya, zaprojektowanego jako ekscytujący i nowy chatbot, który 

nie był tworzony ręcznie z góry, jak oryginalny chatbot Eliza, ale został opracowany w dużej mierze 

dzięki uczeniu się na podstawie interakcji użytkownika. Wcześniejszy projekt, Xiaoice, który prowadzi 

rozmowy w języku chińskim, odniósł ogromny sukces w Chinach, a Microsoft miał duże nadzieje. 

Niecały dzień później projekt został odwołany. Nieprzyjemna grupa użytkowników próbowała utopić 

Tay w rasistowskiej, seksistowskiej i antysemickiej nienawiści. Ohydna mowa wkracza, ohydna mowa 

wychodzi; biedny Tay publikował tweety w stylu „Kurwa nienawidzę feministek” i „Hitler miał rację: 

nienawidzę Żydów”. Gdzie indziej w Internecie pojawiają się różnego rodzaju problemy, wielkie i małe. 

Można przeczytać o Alexach, które straszyły swoich właścicieli przypadkowym chichotem, systemami 

rozpoznawania twarzy iPhone&prime;a, które myliły matkę i syna, oraz o Poopocalypse, bałaganie 

podobnym do Jacksona Pollacka, który zdarzył się więcej niż jeden raz, gdy Roomba zderzyła się z psimi 

odchodami. Mówiąc poważniej, istnieją wykrywacze mowy nienawiści, które można łatwo oszukać, 

systemy kandydatów do pracy, które utrwalają uprzedzenia, oraz przeglądarki internetowe i silniki 

rekomendacji oparte na narzędziach sztucznej inteligencji, które zostały oszukane, by popychać ludzi 

w kierunku absurdalnych teorii spiskowych. W Chinach system rozpoznawania twarzy używany przez 

policję wysłał bilet na spacer do niewinnej osoby, która akurat była znanym przedsiębiorcą, gdy 

zobaczyła jej zdjęcie z boku autobusu, nie zdając sobie sprawy z tego, że zdjęcie większe niż w 

rzeczywistości to nie to samo, co sam przedsiębiorca. Tesla, najwyraźniej w trybie „Przywołania”, rozbił 

się podczas wycofywania się z garażu swoich właścicieli. Niejednokrotnie kosiarki zautomatyzowane 

okaleczyły lub zabiły jeże. Sztucznej inteligencji, którą mamy teraz, po prostu nie można ufać. Chociaż 

często robi to właściwie, nigdy nie wiemy, kiedy zaskoczy nas błędami, które są bezsensowne, a nawet 

niebezpieczne. A im więcej autorytetu im dajemy, tym bardziej powinniśmy się martwić. Niektóre 

usterki są łagodne, jak Alexa, która przypadkowo chichocze (lub budzi cię w środku nocy) lub iPhone, 

który automatycznie poprawia to, co miało oznaczać „Wszystkiego najlepszego, drogi Teodorze” na 

„Wszystkiego najlepszego, martwy Teodor.” Ale inne - takie jak algorytmy promujące fałszywe 

wiadomości lub uprzedzenia wobec kandydatów do pracy - mogą stanowić poważne problemy. Raport 

grupy AI Now szczegółowo opisuje wiele takich problemów w systemach AI w wielu różnych 

zastosowaniach, w tym w ustalaniu uprawnień do Medicaid, skazaniu na karę pozbawienia wolności i 

ocenie nauczycieli. Błyskawiczne awarie na Wall Street spowodowały tymczasowe spadki na giełdzie i 

miały miejsce przerażające naruszenia prywatności (jak wtedy, gdy Alexa nagrała rozmowę i 

nieumyślnie wysłała ją do przypadkowej osoby z listy kontaktów właściciela); i wiele wypadków 

samochodowych, niektóre śmiertelne. Nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby w sieci elektrycznej pojawiła 

się poważna awaria wywołana sztuczną inteligencją. Jeśli zdarzy się to w upalne lato lub w środku zimy, 

może umrzeć duża liczba osób. 

Nie oznacza to, że nie powinniśmy nie spać po nocach, martwiąc się o świat podobny do Skynetu, w 

którym roboty walczą z ludźmi, przynajmniej w przewidywalnej przyszłości. Roboty nie mają jeszcze 

inteligencji ani zręczności manualnej, aby niezawodnie poruszać się po świecie, z wyjątkiem starannie 

kontrolowanych środowisk. Ponieważ ich zdolności poznawcze są tak wąskie i ograniczone, nie ma 

końca sposobom ograniczania ich. Co ważniejsze, nie ma powodu sądzić, że roboty, w stylu science 

fiction, powstaną przeciwko nam. Po sześćdziesięciu latach sztucznej inteligencji nie ma najmniejszego 

śladu złośliwości; maszyny wykazywały zerowe zainteresowanie wiązaniem się z ludźmi w celu 

zdobycia terytorium, posiadłości, praw do przechwalania się lub czegokolwiek innego, o co toczono 

bitwy. Nie są przepełnione testosteronem ani niepohamowaną żądzą dominacji nad światem. Zamiast 

tego AI są nerdami i idiotami, uczonymi skupionymi tak mocno na tym, co robią, że nie są świadomi 



większego obraz. Weźmy grę Go, grę, która nominalnie obraca się wokół zajmowania terytorium, co 

jest tak bliskie przejęcia świata, jak każda istniejąca sztuczna inteligencja. W latach 70. komputerowe 

programy Go były okropne, łatwo pokonane przez każdego przyzwoitego gracza, ale nie wykazywały 

żadnych oznak chęci ingerowania w ludzkość. Czterdzieści lat później programy takie jak AlphaGo są 

fantastyczne, znacznie ulepszone i znacznie lepsze niż najlepsi ludzie; ale nadal wykazują zerowe 

zainteresowanie przejmowaniem ludzkiego terytorium lub degradacją ich programistów i do zoo. Jeśli 

nie ma tego na tablicy, nie są zainteresowane. AlphaGo po prostu nie przejmuje się pytaniami typu 

„Czy istnieje życie poza tablicą Go?”, nie mówiąc już o „Czy to sprawiedliwe, że moi ludzcy mistrzowie 

nie robią nic poza graniem w Go przez cały dzień?” AlphaGo dosłownie nie ma żadnego życia ani 

ciekawości poza planszą; nie wie, że gra jest zwykle rozgrywana za pomocą kamieni, ani nawet, że coś 

istnieje poza siatką, na której gra. Nie wie, że jest komputerem i korzysta z energii elektrycznej ani że 

jego przeciwnikiem jest człowiek. Nie pamięta, że grał w wiele gier w przeszłości, ani nie przewiduje, 

że będzie grał więcej gier w przyszłości. Nie jest zadowolony, gdy wygrywa, nie jest zmartwiony, gdy 

przegrywa, ani nie jest dumny z postępów, jakie poczynił w nauce gry w Go. Rodzaje ludzkich 

motywów, które napędzają agresję w świecie rzeczywistym, są całkowicie nieobecne. Gdybyś chciał 

spersonalizować algorytm (jeśli to w ogóle ma sens), powiedziałbyś, że AlphaGo jest całkowicie 

zadowolony z tego, co robi, bez chęci robienia czegokolwiek innego. To samo można powiedzieć o 

sztucznej inteligencji, która zajmuje się diagnostyką medyczną, zaleceniami reklamowymi, nawigacją 

lub czymkolwiek innym. Maszyny, przynajmniej w ich obecnej implementacji, pracują nad zadaniami, 

do których zostały zaprogramowane, i niczym więcej. Dopóki zachowujemy się w ten sposób, nasze 

zmartwienia nie powinny skupiać się na jakiejś wyimaginowanej złośliwości. Jak napisał Steven Pinker: 

Scenariusz [że roboty staną się superinteligentnymi i zniewolą ludzi] ma tyle samo sensu, co obawa, że 

skoro samoloty odrzutowe przewyższają zdolność latania orłów, pewnego dnia spadną z nieba i 

schwytają nasze bydło. Błąd … to pomieszanie inteligencji z motywacją - przekonań z pragnieniami, 

wnioskowania z celami, myślenia z pragnieniem. Nawet gdybyśmy wynaleźli nadludzko inteligentne 

roboty, dlaczego mieliby chcieć zniewolić swoich panów lub przejąć władzę nad światem? Inteligencja 

to zdolność do wdrażania nowatorskich środków do osiągnięcia celu. Ale cele są obce inteligencji: bycie 

mądrym to nie to samo, co chcieć czegoś. 

Aby przejąć świat, roboty musiałyby chcieć; musiałyby być agresywne, ambitne i niezadowolone, z 

brutalną passą. Takiego robota jeszcze nie spotkaliśmy. A na razie nie ma żadnego powodu, by 

budować roboty ze stanami emocjonalnymi, ani przekonującego pomysłu na to, jak moglibyśmy to 

zrobić, nawet gdybyśmy chcieli. Ludzie mogą używać emocji, takich jak niezadowolenie, jako narzędzia 

motywacji, ale roboty nie potrzebują niczego, aby pojawić się w pracy; po prostu robią to, co im każą. 

Nie wątpimy, że roboty mogą pewnego dnia mieć fizyczne i intelektualne moce, które mogą uczynić z 

nich groźnych wrogów - jeśli zechcą nam się przeciwstawić - ale przynajmniej w przewidywalnej 

przyszłości nie widzimy żadnego powodu, dla którego by to zrobiły. 

Mimo to nie jesteśmy wolni w domu. Sztuczna inteligencja nie musi chcieć nas zniszczyć, aby wywołać 

spustoszenie. W krótkiej perspektywie najbardziej powinniśmy się martwić, czy maszyny rzeczywiście 

są w stanie niezawodnie wykonywać zadania, które im zlecamy. Cyfrowy asystent, który ustala terminy 

naszych wizyt, jest nieoceniony – jeśli jest niezawodny. Jeśli przypadkowo wyśle nas na krytyczne 

spotkanie z tygodniowym opóźnieniem, to katastrofa. A jeszcze więcej będzie zagrożone, gdy 

dokonamy nieuniknionego przejścia na roboty domowe. Jeśli jakiś korporacyjny tytan projektuje 

domowego robota do robienia crème brûlée, chcemy, żeby działał za każdym razem, a nie tylko 

dziewięć razy na dziesięć, podpalając kuchnię po raz dziesiąty. Maszyny, o ile nam wiadomo, nigdy nie 

mają imperialistycznych ambicji, ale popełniają błędy, a im bardziej na nich polegamy, tym większe 

znaczenie mają ich błędy. Innym problemem, na razie całkowicie nierozwiązanym, jest to, że maszyny 



muszą poprawnie wnioskować o naszych intencjach, nawet jeśli daleko nam do jednoznacznych, a 

nawet w oczywisty sposób niejasnych. Jedną z kwestii jest to, co moglibyśmy nazwać problemem 

Amelii Bedeli, na cześć gospodyni w serii opowiadań dla dzieci, która zbyt dosłownie traktuje prośby 

swojego pracodawcy. Wyobraź sobie, że rano mówisz swojemu robotowi sprzątającemu: „Weź 

wszystko, co zostało w salonie i schowaj do szafy”, tylko po to, aby wrócić i zobaczyć wszystko – 

telewizor, meble, dywan – rozbite małe kawałki do dopasowania. Następnie pojawia się problem 

błędów mowy, szczególnie prawdopodobnych w opiece nad starszymi z trudnościami poznawczymi. 

Jeśli dziadek prosi, aby obiad wyrzucić do śmieci, a nie na stół, dobry robot powinien mieć rozsądek, 

aby upewnić się, że tego naprawdę chce, a nie pomyłka. Posługując się ostatnio spopularyzowaną 

frazą, chcemy, aby nasze roboty i sztuczna inteligencja traktowały nas poważnie, ale nie zawsze 

dosłownie. 

Oczywiście każda technologia może zawieść, nawet najstarsza i najlepiej zrozumiana. Niedługo przed 

rozpoczęciem pracy nad tą książką .Chodnik dla pieszych w Miami zawalił się spontanicznie, zabijając 

sześć osób, zaledwie pięć dni po jego zainstalowaniu, mimo że ludzie budowali mosty od ponad trzech 

tysiącleci (most Arkadiko, zbudowany w 1300 r. p.n.e., nadal stoi). Nie możemy oczekiwać, że sztuczna 

inteligencja będzie idealna od pierwszego dnia, a w niektórych przypadkach istnieje dobry argument 

za tolerowaniem krótkoterminowego ryzyka w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści; gdyby 

teraz kilka osób zginęło podczas opracowywania samochodów bez kierowcy, ale ostatecznie 

uratowano setki tysięcy lub miliony, ryzyko może być warte podjęcia. To powiedziawszy, dopóki 

sztuczna inteligencja nie zostanie przeformułowana i ulepszona w fundamentalny sposób, ryzyko jest 

obfite. Oto dziewięć wyzwań, o które martwimy się najbardziej. Po pierwsze, mamy do czynienia z 

podstawowym błędem nadmiernej atrybucji. Sztuczna inteligencja często skłania nas do uwierzenia, 

że ma inteligencję podobną do ludzkiej, nawet jeśli jej nie ma. Jak zauważyła autorka i socjolog z MIT, 

Sherry Turkle, przyjazny pozornie robot towarzyszący nie jest w rzeczywistości twoim przyjacielem. I 

możemy zbyt szybko scedować władzę na sztuczną inteligencję, zakładając, że sukces w jednym 

kontekście zapewnia niezawodność w innym. Jeden z najbardziej oczywistych przykładów, o których 

już wspomnieliśmy: przypadek samochodów bez kierowcy - dobre osiągi w zwykłych warunkach nie 

gwarantują bezpieczeństwa we wszystkich okolicznościach. Weźmy bardziej subtelny przykład: 

niedawno policjanci w Kansas zatrzymali kierowcę i użyli Tłumacza Google, aby uzyskać zgodę kierowcy 

na przeszukanie jego samochodu. Sędzia stwierdził później, że jakość tłumaczenia była tak słaba, że 

kierowca nie mógł być uznany za osobę świadomą zgody, a zatem uznał, że przeszukanie jest sprzeczne 

z Czwartą Poprawką. Dopóki sztuczna inteligencja nie ulegnie radykalnemu polepszeniu, musimy być 

ostrożni, by za bardzo jej ufać. Po drugie, brakuje solidności. Jednym z przykładów jest potrzeba, aby 

samochody bez kierowców radziły sobie z nietypowym oświetleniem, nietypową pogodą, nietypowymi 

śmieciami na drodze, nietypowymi wzorcami ruchu, ludźmi wykonującymi nietypowe gesty i tak dalej. 

Podobnie solidność byłaby niezbędna dla systemu, który naprawdę przejąłby kontrolę nad Twoim 

kalendarzem; jeśli się zdezorientuje podczas podróży z  Kalifornii do Bostonu i spóźniłeś się trzy godziny 

na spotkanie, masz problem. Potrzeba lepszego podejścia do sztucznej inteligencji jest oczywista. Po 

trzecie, współczesne uczenie maszynowe w dużej mierze zależy od dokładnych szczegółów dużych 

zestawów szkoleniowych, a takie systemy często ulegają awarii, jeśli są stosowane do nowych 

problemów, które wykraczają poza konkretne zestawy danych, na których zostały przeszkolone. 

Systemy tłumaczenia maszynowego przeszkolone w zakresie dokumentów prawnych radzą sobie 

słabo, gdy są stosowane do artykułów medycznych i na odwrót. Systemy rozpoznawania głosu 

nauczone tylko dla dorosłych native speakerów często mają problemy z akcentem. Technologia, 

podobnie jak to, na czym opiera się Tay, działała dobrze, gdy wzięła swój wkład od społeczeństwa, w 

którym mowa polityczna jest mocno uregulowana, ale dała niedopuszczalne wyniki, gdy utonęła w 

morzu inwektyw. System głębokiego uczenia, który potrafił rozpoznawać cyfry wydrukowane na 



czarno na białym tle z 99-procentową dokładnością, znikał, gdy kolory zostały odwrócone, nagle 

uzyskując tylko 34 procent poprawnej wartości - mało pocieszające, gdy przestajesz zastanawiać się 

nad tym, że są niebieskie stop znaki na Hawajach. Informatyk ze Stanford, Judy Hoffman, wykazała, że 

autonomiczny pojazd, którego system wizyjny został wyszkolony w jednym mieście, może radzić sobie 

znacznie gorzej w innym, nawet jeśli chodzi o rozpoznawanie podstawowych obiektów, takich jak 

drogi, znaki drogowe i inne samochody. Po czwarte, pogłębianie danych na ślepo może prowadzić do 

utrwalania przestarzałych uprzedzeń społecznych, gdy potrzebne jest bardziej subtelne podejście. 

Jedna z pierwszych oznak tego zjawiska pojawiła się w 2013 roku, kiedy Latanya Sweeney, informatyk 

z Harvardu, odkrył, że po wyszukaniu w Google tak charakterystycznie czarnego nazwiska, jak Jermaine, 

otrzymywało się znacznie więcej reklam zawierających informacje o aktach aresztowania niż w 

przypadku wyszukiwania hasła charakterystycznie białe imię, takie jak Geoffrey. Następnie, w 2015 r., 

zdjęcia Google błędnie oznaczyły niektóre zdjęcia Afroamerykanów jako goryle. W 2016 roku ktoś 

odkrył, że jeśli wyszukasz w Google hasło „Profesjonalna fryzura do pracy”, zwrócone zdjęcia 

przedstawiały prawie wszystkie białe kobiety, podczas gdy w wyszukiwarce „Nieprofesjonalna fryzura 

do pracy” były to prawie wszystkie czarne kobiety. W 2018 roku Joy Buolamwini, wówczas absolwentka 

MIT Media Lab, odkryła, że wiele komercyjnych algorytmów ma tendencję do błędnej identyfikacji płci 

Afroamerykanek. IBM jako pierwszy załatał ten konkretny problem, a Microsoft szybko poszedł w jego 

ślady - ale o ile wiemy, nikt nie wymyślił rozwiązania ogólnego. Nawet teraz, kiedy to piszemy, łatwo 

znaleźć podobne przykłady. Kiedy wyszukaliśmy w Google hasło „matka”, przeważająca większość 

obrazów przedstawiały białych ludzi, artefakt gromadzenia danych w sieci i oczywiste zniekształcenie 

rzeczywistości. Kiedy szukaliśmy hasła „profesor”, tylko około 10 procent najwyżej ocenianych 

obrazów to kobiety, być może odzwierciedlające hollywoodzki styl życia na studiach, ale nie mające 

kontaktu z obecną rzeczywistością, w której blisko połowa profesorów to kobiety. System rekrutacji 

oparty na sztucznej inteligencji, który Amazon uruchomił w 2014 r., był tak problematyczny, że musieli 

go porzucić w 2018 r. Nie uważamy, że te problemy są nie do pokonania - jak omówimy później, zmiana 

paradygmatu w sztucznej inteligencji może tu pomóc - ale nie ma ogólnego rozwiązania jeszcze istnieje. 

Podstawową kwestią jest to, że obecne systemy sztucznej inteligencji naśladują dane wejściowe, bez 

względu na wartości społeczne, jakość czy charakter danych. Statystyki rządu USA mówią nam, że 

obecnie tylko 41 procent wykładowców to biali mężczyźni, ale wyszukiwarka grafiki Google o tym nie 

wie; po prostu miesza każdy znaleziony obraz, nie zastanawiając się nad jakością i reprezentatywnością 

danych lub wartości, które są wyrażane w sposób dorozumiany. Dane demograficzne wydziałów 

zmieniają się, ale ślepe pogłębiarki danych tęsknią za tym i raczej umacniają historię niż odzwierciedlają 

zmieniającą się rzeczywistość. Podobne obawy pojawiają się, gdy myślimy o roli, jaką AI zaczyna 

odgrywać w medycynie. Zestawy danych wykorzystywane do szkolenia programów diagnostycznych 

raka skóry, na przykład, mogą być dostosowane do pacjentów rasy białej i dają nieprawidłowe wyniki, 

gdy są stosowane u pacjentów z ciemniejszą karnacją. Autonomiczne samochody mogą być wymiernie 

mniej niezawodne w rozpoznawaniu ciemnoskórych pieszych niż jasnoskórych. Stawką jest życie, a 

obecne systemy nie są przygotowane aby zmagać się z tymi uprzedzeniami. Po piąte, silna zależność 

współczesnej sztucznej inteligencji od zestawów treningowych może również prowadzić do 

szkodliwego efektu komory echa, w którym system jest trenowany na danych, które sam wygenerował 

wcześniej. Na przykład, jak omówimy później, programy tłumaczeniowe działają poprzez uczenie się z 

„bittekstów”, pary dokumentów, które są wzajemnie tłumaczeniami. Niestety istnieją języki, w których 

znaczna część tekstów w sieci - w niektórych przypadkach nawet 50 procent wszystkich dokumentów 

internetowych - została w rzeczywistości stworzona przez program do tłumaczenia maszynowego. W 

rezultacie, jeśli Tłumacz Google popełni jakiś błąd w tłumaczeniu, ten błąd może skończyć się w 

dokumencie w Internecie, a dokument ten staje się danymi, wzmacniając błąd. Podobnie, wiele 

systemów polega na ludzkich pracownikach społecznościowych do oznaczania obrazów, ale czasami 

pracownicy społecznościowi używają botów wykorzystujących sztuczną inteligencję, aby wykonywać 



swoją pracę za nich. Chociaż społeczność badawcza AI opracowała z kolei techniki sprawdzania, czy 

praca jest wykonywana przez ludzi czy boty, cały proces stał się grą w kotka i myszkę między badaczami 

AI z jednej strony i psotnymi botami tłumu z drugiej , przy czym żadna ze stron nie utrzymuje trwałej 

przewagi. W rezultacie wiele rzekomo wysokiej jakości danych oznaczonych przez ludzi okazuje się być 

generowanych maszynowo. Po szóste, programy, które opierają się na danych, którymi może 

manipulować opinia publiczna, są często podatne na oszukiwanie. Tay jest oczywiście tego przykładem. 

A w Google regularnie trafiają „bomby Google”, w których ludzie tworzą dużą liczbę postów i linków, 

dzięki czemu wyszukiwanie określonych haseł daje wyniki, które uważają za zabawne. Na przykład w 

lipcu 2018 r. ludziom udało się nakłonić Grafika Google do odpowiedzi na wyszukiwania hasła „idiota” 

ze zdjęciami Donalda Trumpa. (Było to nadal prawdą w tym samym roku, kiedy Sundar Pichai 

przemawiał w Kongresie). Szesnaście lat wcześniej miała miejsce kolejna parodia, raczej bardziej 

nieprzyzwoita, Ricka Santoruma. A ludzie nie tylko grają w Google dla chichotów; cała branża, 

optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, polega na manipulowaniu Google w celu zapewnienia 

wysokiej pozycji swoim klientom w odpowiednich wyszukiwaniach internetowych. Po siódme, 

połączenie istniejących uprzedzeń społecznych i efektu echa może prowadzić do wzmocnienia 

uprzedzeń społecznych. Załóżmy, że w przeszłości w jakimś mieście policja, wyroki skazujące i wyroki 

były niesprawiedliwie stronnicze wobec określonej grupy mniejszościowej. Miasto decyduje się teraz 

na użycie programu Big Data, aby doradzać mu w sprawach policyjnych i skazujących, a program jest 

szkolony na danych historycznych, w których groźnych przestępców identyfikuje się pod względem ich 

historii aresztowań i czasu więzienia. Program dostrzeże, że tak zdefiniowani niebezpieczni przestępcy 

nieproporcjonalnie pochodzą z mniejszości; w związku z tym zaleci, aby dzielnice z większym odsetkiem 

tych mniejszości otrzymały więcej policji, a członkowie mniejszości powinni być szybciej aresztowani i 

skazywani na dłuższe wyroki. Gdy program zostanie ponownie uruchomiony na nowym zbiorze danych, 

nowe dane potwierdzają jego wcześniejsze osądy, a program będzie miał tendencję do formułowania 

tego samego rodzaju stronniczych zaleceń z jeszcze większą pewnością. Jak podkreśliła Cathy O’Neil, 

autorka Weapons of Math Destruction, nawet jeśli program jest napisany tak, aby uniknąć używania 

rasy i pochodzenia etnicznego jako kryteriów, istnieją wszelkiego rodzaju funkcje związane z „proxy”, 

których mógłby zamiast tego użyć to miałoby ten sam wynik: sąsiedztwo, powiązania z mediami 

społecznościowymi, wykształcenie, praca, język, a może nawet takie rzeczy, jak preferencje w ubiorze. 

Co więcej, decyzje, które podejmuje program, są obliczane „algorytmicznie”, mają aurę obiektywizmu, 

która imponuje biurokratom i dyrektorom firm oraz krowom opinii publicznej. Działanie programów 

jest tajemnicze - dane treningowe są poufne, program jest zastrzeżony, a proces podejmowania decyzji 

jest „czarną skrzynką”, której nawet projektanci programu nie potrafią wyjaśnić - tak więc osoby 

fizyczne stają się prawie niemożliwe do zakwestionowania decyzji, które czują się niesprawiedliwe. 

Kilka lat temu Xerox chciał ograniczyć kosztowną „rezygnację” wśród pracowników, więc wdrożył 

program Big Data, aby przewidzieć, jak długo będzie trwał pracownik. Program wykazał, że jedną 

wysoce predykcyjną zmienną była długość dojazdów; nic dziwnego, że pracownicy z długimi dojazdami 

mają tendencję do wcześniejszego odchodzenia z pracy. Jednak kierownictwo Xerox zdało sobie 

sprawę, że niezatrudnianie osób z długimi dojazdami oznaczałoby w efekcie dyskryminację osób o 

niskich lub średnich dochodach, ponieważ firma była zlokalizowana w zamożnej dzielnicy. Na swoją 

korzyść firma usunęła to jako rozważane kryterium. Ale bez ścisłego monitorowania ludzi tego rodzaju 

uprzedzenia z pewnością będą się pojawiać. Ósmym wyzwaniem dla AI jest to, że AI zbyt łatwo może 

skończyć z niewłaściwymi celami. Badaczka DeepMind Victoria Krakovna zebrała dziesiątki przykładów 

tego zdarzenia. Robot grający w piłkę nożną, zachęcany do prób dotykania piłki tyle razy, ile się da, 

opracował strategię stania obok piłki i szybkiego wibrowania - nie do końca o to chodziło 

programistom. Robot, który miał nauczyć się chwytać konkretny przedmiot, był szkolony na obrazach 

tego, jak to wygląda, gdy chwyta ten przedmiot, więc uznał, że wystarczy włożyć rękę między aparat a 

przedmiot, aby wyglądał, jakby robot chwytał przedmiot. Niezbyt ambitna sztuczna inteligencja, której 



zadaniem jest granie w Tetrisa, zdecydowała, że lepiej zatrzymać grę na czas nieokreślony, niż 

ryzykować przegraną. Problem niedopasowanych celów może również przybierać subtelniejsze formy. 

We wczesnych dniach uczenia maszynowego firma mleczarska wynajęła firmę zajmującą się uczeniem 

maszynowym do zbudowania systemu, który mógłby przewidywać, kiedy krowy wejdą w ruję. 

Określonym celem programu było jak najdokładniejsze generowanie prognoz „ruja/brak rui”. Rolnicy 

byli zachwyceni, gdy dowiedzieli się, że system był dokładny w 95 procentach. Byli mniej zadowoleni, 

gdy dowiedzieli się, jak program tym zarządza. Krowy są w rui tylko przez jeden dzień w 

dwudziestodniowym cyklu; na tej podstawie przewidywania programu dla każdego dnia były takie 

same (bez rui), co sprawiało, że program był poprawny w dziewiętnastu dniach z dwudziestu – i 

całkowicie bezużyteczny. O ile nie opiszemy tego szczegółowo, rozwiązanie, którego chcemy, może nie 

być tym, na którym działa system AI. Wreszcie, ze względu na skalę, na jaką może działać obecna 

sztuczna inteligencja, istnieje wiele sposobów, na które sztuczna inteligencja może (nawet w swojej 

wciąż prymitywnej formie) być wykorzystywana celowo do wyrządzania poważnej szkody publicznej. 

Stalkerzy zaczęli używać stosunkowo podstawowych technik sztucznej inteligencji do monitorowania i 

manipulowania swoimi ofiarami, a spamerzy od lat wykorzystują sztuczną inteligencję do 

identyfikowania potencjalnych znaków, unikania CAPTCHA na stronach internetowych, które 

zapewniają, że jesteś człowiekiem i tak dalej. Nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja wkrótce 

znajdzie rolę w autonomicznych systemach broni, choć mamy skromną nadzieję, że takie techniki mogą 

zostać zakazane, podobnie jak broń chemiczna. Jako politolog SUNY Virginia Eubanks zauważyła: „Kiedy 

bardzo skuteczna technologia zostanie zastosowana przeciwko pogardzanej grupie obcej przy braku 

silnej ochrony praw człowieka, istnieje ogromny potencjał okrucieństwa”. 

Nic z tego nie oznacza, że sztuczna inteligencja nie może działać lepiej – ale tylko wtedy, gdy nastąpi 

fundamentalna zmiana paradygmatu, taka, o jaką apelujemy. Jesteśmy przekonani, że wiele z tych 

problemów technicznych można rozwiązać - ale nie obecne techniki. To, że współczesna sztuczna 

inteligencja jest napędzana niewolniczo przez dane bez prawdziwego zrozumienia wartości etycznych, 

które programiści i projektanci systemów mogą chcieć przestrzegać, nie oznacza, że cała sztuczna 

inteligencja w przyszłości musi być podatna na te same problemy. Ludzie również patrzą na dane, ale 

nie zamierzamy decydować, że prawie wszyscy ojcowie i córki są biali lub że zadaniem piłkarza, który 

został zachęcony do częstszego dotykania piłki, jest stanie obok piłki i wibrowanie . Jeśli ludzie mogą 

uniknąć tych błędów, maszyny również powinny. Nie chodzi o to, że w zasadzie niemożliwe jest 

zbudowanie fizycznego urządzenia, które może jeździć po śniegu lub być etyczne; chodzi o to, że nie 

możemy się tam dostać samymi big data. To, czego naprawdę potrzebujemy, to zupełnie nowe 

podejście, z dużo większym wyrafinowaniem w kwestii tego, czego chcemy przede wszystkim: 

sprawiedliwego i bezpiecznego świata. Zamiast tego widzimy techniki sztucznej inteligencji, które 

rozwiązują indywidualne, wąskie problemy, jednocześnie omijając podstawowe problemy, które mają 

rozwiązać; mamy plastry, kiedy potrzebujemy przeszczepu mózgu. IBM, na przykład, zdołał rozwiązać 

problem słabej identyfikacji płci, który odkrył Joy Buolamwini, budując nowy zestaw treningowy z 

większą liczbą zdjęć czarnoskórych kobiet. Google rozwiązało swoje wyzwanie z gorylami w odwrotny 

sposób: usuwając zdjęcia goryli z zestawu treningowego. Żadne rozwiązanie nie jest ogólne; oba są 

zamiast tego hackami, zaprojektowanymi, aby oślepić analizę danych, aby postępować właściwie, bez 

naprawiania podstawowych problemów. Podobnie można rozwiązać problemy Tesli z wjeżdżaniem na 

pojazdy uprzywilejowane zatrzymane na autostradach poprzez dodanie lepszych czujników i uzyskanie 

odpowiednio oznakowanego zestawu przykładów, ale kto ma powiedzieć, że będzie to działać z 

lawetami, które zdarzyły się zatrzymać na poboczu Autostrada? Albo pojazdy budowlane? Google 

może naprawić problem polegający na tym, że obrazy „matki” są prawie całe białe, ale potem problem 

pojawia się ponownie w przypadku „babci”. Ale tak długo, jak dominujące podejście koncentruje się 

na wąskiej sztucznej inteligencji i coraz większych zestawach danych, pole może utknąć w 



nieskończoność, wyszukując krótkoterminowe łatki danych dla określonych problemów, nigdy nie 

zajmując się podstawowymi wadami, które powodują te problemy są tak powszechne. Potrzebujemy 

systemów wystarczająco inteligentnych, aby przede wszystkim uniknąć tych błędów. Dzisiaj wydaje się, 

że prawie wszyscy pokładają swoje nadzieje w głębokim uczeniu się. Co, jak wyjaśnimy za chwilę, 

uważamy, że to błąd. 



Głębokie uczenie i nie tylko 

Jeśli chodzi o idee, byty, abstrakcje i transcendentały, nigdy nie mogłem wbić im do głowy najmniejszej 

koncepcji. - JONATHAN SWIFT, PODRÓŻE GULIWERA 

Duża część obecnego entuzjazmu dla sztucznej inteligencji wynika z prostego faktu: inne rzeczy są 

równe, im więcej masz danych, tym lepiej. Jeśli chcesz przewidzieć wynik następnych wyborów, a 

możesz ankietować tylko 100 osób, powodzenia; jeśli możesz przeprowadzić wywiad z 10 000, twoje 

szanse są znacznie większe. W rzeczywistości we wczesnych dniach sztucznej inteligencji nie było zbyt 

wielu danych, a dane nie stanowiły głównej części obrazu. Większość badań opierała się na podejściu 

„opartym na wiedzy”, czasami nazywanym GOFAI - Good Old Fashioned AI lub „klasyczną sztuczną 

inteligencją”. W klasycznej sztucznej inteligencji naukowcy zazwyczaj ręcznie kodowaliby wiedzę, 

której sztuczna inteligencja potrzebowałaby do wykonania określonego zadania, a następnie pisali 

programy komputerowe, które wykorzystywały tę wiedzę, stosując ją do różnych wyzwań 

poznawczych, takich jak rozumienie historii lub planowanie robotów lub dowodzenie twierdzenia. Big 

data nie istniały, a te systemy rzadko skupiały się przede wszystkim na wykorzystaniu danych. Chociaż 

możliwe było (często przy dużym wysiłku) zbudowanie prototypów laboratoryjnych przy użyciu tego 

podejścia, przejście tego etapu było często zbyt trudne. Całkowita liczba klasycznych systemów AI 

dowolnych praktycznych znaczenie jest niewielkie. Takie techniki są nadal szeroko stosowane w 

niektórych obszarach, takich jak planowanie tras dla robotów i nawigacja oparta na GPS. Ogólnie rzecz 

biorąc, klasyczne podejście skoncentrowane na wiedzy zostało w dużej mierze wyparte przez uczenie 

maszynowe, które zazwyczaj próbuje nauczyć się wszystkiego na podstawie danych, zamiast polegać 

na specjalnie zaprojektowanych programach komputerowych, które wykorzystują ręcznie zakodowaną 

wiedzę. To podejście również sięga lat 50. XX wieku, kiedy Frank Rosenblatt zbudował „sieć 

neuronową” - jeden z pierwszych systemów uczenia maszynowego - który miał na celu nauczenie się 

rozpoznawania obiektów wokół niej bez konieczności wcześniejszego przewidywania przez 

programistów każdej ewentualności. Jego systemy nabrały początkowo ogromnego szumu i zostały 

ogłoszone w The New York Times z wielkim uznaniem w 1958 roku, ale te zbyt szybko wyblakły, nękane 

własnymi problemami. Jego sieci (które musiały działać na sprzęcie z lat 50.) były słabe: w dzisiejszej 

terminologii nie były wystarczająco głębokie (za chwilę wyjaśnimy, co to dokładnie oznacza). Jego 

aparat również nie miał wystarczającej liczby pikseli; przy 20x20 miał 400, około 1/30 000 rozdzielczości 

iPhone&prime;a X, co dawało bardzo pikselowe zdjęcia. Z perspektywy czasu Rosenblatt miał dobry 

pomysł, ale rzeczywiste systemy, które mógł wtedy zbudować, po prostu nie były w stanie wiele 

zdziałać. Ale sprzęt był tylko częścią problemu. Z perspektywy czasu uczenie maszynowe zależy również 

w dużej mierze od posiadania dużych ilości danych, takich jak zdjęcia opatrzone etykietami, a 

Rosenblatt nie miał ich zbyt wiele; nie było internetu, z którego mógłby wyciągnąć miliony przykładów. 

Mimo to wielu ludzi kontynuowało tradycję Rosenblatta przez dziesięciolecia. A do niedawna także 

jego następcy walczyli z wielkimi trudnościami. Dopóki big data nie stało się powszechne, w 

społeczności AI panował ogólny konsensus, że tak zwane podejście sieci neuronowej było 

beznadziejne. Systemy po prostu nie działały tak dobrze w porównaniu z innymi metodami. Kiedy 

nadeszła rewolucja big data, na początku 2010 roku, sieci neuronowe wreszcie miały swój dzień. Ludzie 

tacy jak Geoff Hinton, Yoshua Bengio, Yann LeCun i J&uuml;rgen Schmidhuber, którzy utknęli w 

sieciach neuronowych, nawet w mrocznych czasach lat 90. i 2000, kiedy większość ich kolegów 

odwróciła się gdzie indziej, zaatakowali. Pod pewnymi względami najważniejszy postęp nie pochodził 

z jakiegoś przełomu technicznego w matematyce sieci neuronowych - z których większość została 

wypracowana w latach 80. - ale z gier komputerowych lub, dokładniej, ze specjalnego sprzętu znanego 

jako GPU (skrót od jednostki przetwarzania grafiki), który społeczność sieci neuronowych przekształciła 

w sztuczną inteligencję. Procesory graficzne zostały pierwotnie opracowane dla gier wideo, począwszy 

od lat 70. XX wieku, a od początku XXI wieku były stosowane w sieciach neuronowych. Do 2012 roku 



stały się niezwykle wydajne i do pewnych celów były bardziej wydajne niż procesory, tradycyjny rdzeń 

większości komputerów. Rewolucja nastąpiła w 2012 roku, kiedy wiele osób, w tym zespół badaczy 

współpracujących z Hintonem, wypracowało sposób na wykorzystanie mocy GPU do ogromnego 

zwiększenia mocy sieci neuronowych. Nagle po raz pierwszy zespół Hintona i inni zaczęli ustanawiać 

rekordy, przede wszystkim w rozpoznawaniu obrazów w bazie danych ImageNet, o której 

wspominaliśmy wcześniej. Konkurenci Hintona skupili się na podzbiorze bazy danych - 1,4 miliona 

zdjęć, wylosowanych z tysiąca kategorii. Każdy zespół przeszkolił swój system na około 1,25 miliona z 

nich, pozostawiając 150 000 do testów. Wcześniej, w przypadku starszych technik uczenia 

maszynowego, wynik 75% poprawny był dobrym wynikiem; Zespół Hintona uzyskał wynik w 84 

procentach poprawnie, wykorzystując głęboką sieć neuronową, a inne zespoły wkrótce poradziły sobie 

jeszcze lepiej; do 2017 r. wyniki etykietowania obrazów, oparte na głębokim uczeniu się, osiągnęły 98 

procent. Kluczem do tego nowo odkrytego sukcesu był fakt, że procesory graficzne pozwoliły 

Hintonowi i innym „uczyć” sieci neuronowe, które były znacznie głębsze - w sensie technicznym 

posiadania większej liczby warstw (zestawów niejasno podobnych do neuronów elementów, które 

wyjaśnimy za chwilę) – niż było wcześniej możliwe. Aby wyszkolić głęboką sieć, należy podać sieci kilka 

przykładów wraz z poprawnymi etykietami dla tych przykładów: to zdjęcie przedstawia psa, to zdjęcie 

przedstawia kota i tak dalej, paradygmat znany jako uczenie nadzorowane. Wykorzystanie procesorów 

graficznych oznaczało, że więcej warstw można było trenować szybciej, a wyniki były lepsze. Pomiędzy 

procesorami graficznymi i rozmiarem biblioteki ImageNet, głębokie uczenie było wyłączone z wyścigu. 

Niedługo potem Hinton i niektórzy studenci założyli firmę i sprzedali ją na aukcji. Google licytował 

najwięcej, a dwa lata później kupił startup o nazwie DeepMind za ponad 500 milionów dolarów. 

Rozpoczęła się rewolucja głębokiego uczenia się. 

Samo uczenie głębokie jest ostatecznie tylko jednym z wielu sposobów podejścia do wyzwania 

polegającego na próbie nakłonienia maszyn do uczenia się rzeczy na podstawie danych, najczęściej za 

pomocą metod statystycznych. Załóżmy, że prowadzisz księgarnię internetową i chcesz polecać 

produkty swoim klientom. Jednym z podejść byłoby ręczne określenie, jakie są twoje ulubione książki. 

Możesz umieścić je na swojej pierwszej stronie, podobnie jak księgarze umieszczają ulubione książki 

na froncie księgarni. Ale innym podejściem jest poznanie tego, co ludzie lubią z danych, a nie tylko 

tego, co ludzie ogólnie lubią, ale co może działać dla konkretnego klienta na podstawie tego, co kupili 

wcześniej. Możesz zauważyć, że ludzie, którzy lubią książki o Harrym Potterze, często kupują Hobbita, 

a ludzie, którzy lubią Tołstoja, często kupują Dostojewskiego. Wraz ze wzrostem ekwipunku rośnie 

liczba możliwości i śledzenie wszystkiego z osobna staje się zbyt trudne, więc piszesz program 

komputerowy, który to wszystko śledzi. Śledzisz statystyki: prawdopodobieństwo, że klient, który kupi 

książkę 1, kupi również książkę 2, książkę 3 i tak dalej. Kiedy już opanujesz ten temat, zaczynasz śledzić 

bardziej skomplikowane prawdopodobieństwa, takie jak prawdopodobieństwo, że ktoś, kto kupił 

zarówno powieść o Harrym Potterze, jak i Hobbita, ale nie książkę o Gwiezdnych wojnach, kupi również 

powieść science fiction Roberta Heinleina. Ta sztuka robienia świadomych domysłów na podstawie 

danych to duża i dobrze prosperująca poddziedzina sztucznej inteligencji, znana jako uczenie 

maszynowe. Przydatnym sposobem myślenia o związku między głębokim uczeniem, uczeniem 

maszynowym i sztuczną inteligencją jest diagram Venna. Sztuczna inteligencja obejmuje uczenie 

maszynowe, ale obejmuje również na przykład dowolny niezbędny algorytm lub wiedzę, która jest 

ręcznie kodowana lub budowana przy użyciu tradycyjnych technik programowania, a nie wyuczona. 

Uczenie maszynowe obejmuje dowolną technikę, która umożliwia maszynie uczenie się na podstawie 

danych; deep learning jest najbardziej znaną z tych technik, ale nie jedyną. Skupiamy się tutaj na 

głębokim uczeniu się, ponieważ jest to z dużym marginesem główny cel większości obecnych inwestycji 

w sztuczną inteligencję, zarówno w akademii, jak i w przemyśle. Jednak głębokie uczenie nie jest 

jedynym podejściem, zarówno do uczenia maszynowego, jak i ogólnie do sztucznej inteligencji. Na 



przykład jednym z podejść do uczenia maszynowego jest konstruowanie drzew decyzyjnych, które są 

zasadniczo systemami prostych reguł charakteryzujących dane. Maszyna wektorów nośnych, technika 

organizująca dane w złożone, abstrakcyjne hipersześciany, dominowała w uczeniu maszynowym w 

pierwszej dekadzie XXI wieku, a ludzie używali jej do obliczania wszystkiego, od tematów artykułów 

prasowych po struktury białek. . Modele probabilistyczne próbują obliczyć prawdopodobieństwo 

różnych możliwych odpowiedzi i wyprowadzić odpowiedź, którą uważają za najbardziej 

prawdopodobną, podejście, które było kluczowe dla sukcesu Watsona IBM i prawdopodobnie będzie 

miało ciągły wpływ. Jeszcze inne podejście, czasami nazywane algorytmami genetycznymi, jest 

wzorowane na procesie ewolucji; różne algorytmy są wypróbowywane i „mutowane” w jakiejś formie. 

Najlepsi przetrwają i rozmnażają się. Algorytmy genetyczne są wykorzystywane w różnych 

zastosowaniach, od projektowania anten radiowych po granie w gry wideo, gdzie czasami osiągają ten 

sam poziom sukcesu, co uczenie głębokie. A lista jest długa; nie będziemy omawiać ich wszystkich, 

wolimy skupić się na głębokim uczeniu, ponieważ stało się ono tak dominujące w ostatnich latach/ A 

wiele problemów, takich jak planowanie tras przejazdów i działania robotów, nadal wykorzystuje 

techniki zaczerpnięte z klasycznej sztucznej inteligencji, które wykorzystują niewiele lub wcale nie 

wykorzystują uczenia maszynowego. (Często pojedyncza aplikacja, podobnie jak algorytmy routingu 

ruchu używane przez Waze, będzie obejmować wiele technik, zaczerpniętych zarówno z klasycznej 

sztucznej inteligencji, jak i uczenia maszynowego). W ostatnich latach uczenie maszynowe stało się 

wszechobecne, napędzane w dużej mierze przez duże zbiory danych. IBM Watson polegał na 

ogromnych bazach danych i wykorzystał połączenie klasycznych technik sztucznej inteligencji i 

probabilistycznego uczenia maszynowego, aby dostroić swój system, aby wygrać w Jeopardy! Miasta 

wykorzystują uczenie maszynowe do przydzielania usług, usługi współdzielenia samochodów 

wykorzystują uczenie maszynowe do przewidywania zapotrzebowania kierowców, a wydziały policji 

wykorzystują uczenie maszynowe do przewidywania przestępstw. Jeśli chodzi o komercyjną stronę, 

Facebook wykorzystuje uczenie maszynowe do decydowania, jakie wiadomości chcesz zobaczyć w 

swoim kanale, a także do wnioskowania, jakie reklamy prawdopodobnie klikniesz. Google wykorzystuje 

systemy uczące się, by polecać filmy, umieszczać reklamy, rozumieć Twoją mowę i próbować 

odgadnąć, czego możesz szukać w swoich wyszukiwaniach w sieci. Witryna Amazon wykorzystuje 

uczenie maszynowe do polecania produktów i interpretowania wyszukiwań. Urządzenie Alexa firmy 

Amazon wykorzystuje uczenie maszynowe do dekodowania Twoich żądań i tak dalej. Żaden z tych 

produktów nie jest doskonały; później omówimy kilka przykładów dobrze znanych komercyjnych 

wyszukiwarek, które są zdezorientowane podstawowymi żądaniami. Ale praktycznie wszystkie z nich 

są znacznie lepsze niż nic, a więc wyraźnie cenne ekonomicznie. Nikt nie potrafił ręcznie napisać 

wyszukiwarki w skali całej sieci; Google po prostu nie istniałby bez uczenia maszynowego. 

Rekomendacje produktów Amazon byłyby znacznie gorsze, gdyby opierały się wyłącznie na ludziach. 

(Najbliższą rzeczą, o której możemy pomyśleć, jest Pandora, usługa rekomendacji muzyki, która jest w 

dużej mierze wykonywana ręcznie przez ekspertów, ale w konsekwencji ogranicza się do znacznie 

mniejszej biblioteki muzycznej niż porównywalne systemy, takie jak Google Play, które w większym 

stopniu opierają się na maszynach. ) Zautomatyzowane systemy rekomendacji reklam, które mogą 

personalizować swoje rekomendacje dla poszczególnych użytkowników na podstawie historycznych 

statystyk tego, co kupili ludzie o podobnej historii, nie muszą być doskonałe; nawet jeśli popełniają 

okazjonalny błąd, są o wiele bardziej precyzyjnie ukierunkowani niż stara strategia polegająca na 

umieszczaniu dużych reklam w gazecie. W 2017 r. Google i Facebook razem zarobiły ponad 80 

miliardów dolarów na umieszczaniu reklam; uczenie maszynowe, oparte na wnioskowaniu 

statystycznym, było głównym motorem, który to umożliwił. 

Głębokie uczenie się opiera się na dwóch fundamentalnych ideach. Pierwsza, którą można nazwać 

rozpoznawaniem wzorców hierarchicznych, wywodzi się częściowo z zestawu eksperymentów z lat 50-



tych, które doprowadziły neurologów Davida Hubela i Torstena Wiesela do zdobycia Nagrody Nobla w 

dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1981 roku. Hubel i Wiesel odkryli, że różne neurony w układzie 

wzrokowym reagowały na bodźce wzrokowe w bardzo różny sposób. Niektóre reagowały najaktywniej 

na bardzo proste bodźce, takie jak linie w określonych orientacjach, podczas gdy inne reagowały 

bardziej energicznie na bodźce bardziej złożone. Zaproponowali teorię, zgodnie z którą złożone bodźce 

mogą być rozpoznawane poprzez hierarchię rosnącej abstrakcji, na przykład od linijek do liter i słów. 

W latach 80., w ważnym punkcie zwrotnym w historii sztucznej inteligencji, japoński pionier sieci 

neuronowych, Kunahiko Fukushima, zbudował rzeczywistą realizację obliczeniową pomysłu Hubela i 

Wiesela, zwaną Neocognitron, i pokazał, że może działać w niektórych aspektach wizji komputerowej. 

Neocognitron składał się z zestawu warstw (które wyglądają jak prostokąty). Idąc od lewej do prawej 

na diagramie obok, najpierw znajduje się warstwa wejściowa, która byłaby prezentowana z bodźcem, 

zasadniczo piksele w obrazie cyfrowym; następnie kolejne warstwy, które analizowałyby obraz, 

szukając różnic w kontraście, krawędzi itp., ostatecznie kończąc się warstwą wyjściową, która 

identyfikuje kategorię, do której należy dane wejściowe. Połączenia między warstwami pozwoliły na 

przeprowadzenie wszystkich istotnych procesów. Wszystkie te pomysły - warstwy wejściowe, warstwy 

wyjściowe i warstwy wewnętrzne wraz z połączeniami między nimi - są teraz podstawą głębokiego 

uczenia się. Takie systemy nazywane są sieciami neuronowymi, ponieważ każda warstwa składa się z 

elementów zwanych węzłami, które można (bardzo luźno) przyrównać do znacznie uproszczonych 

neuronów. Istnieją połączenia między tymi węzłami, zwane również wagami połączeń lub po prostu 

wagami; im większa waga na połączeniu z węzła A do węzła B, tym większy wpływ A na B. To, co robi 

sieć, jest funkcją tych wag. 

Drugim kluczowym pomysłem jest uczenie się. Wzmacniając wagi dla określonej konfiguracji danych 

wejściowych do określonego wyjścia, można na przykład „wytrenować” sieć, aby nauczyła się kojarzyć 

określone dane wejściowe z odpowiadającymi im danymi wyjściowymi. Załóżmy na przykład, że chcesz, 

aby sieć uczyła się nazw różnych liter prezentowanych na siatce pikseli. Początkowo system nie miał 

pojęcia, który wzór pikseli odpowiada której literze. Z biegiem czasu, poprzez proces prób i błędów 

oraz regulacji, dochodziło do kojarzenia pikseli na górze siatki z literami takimi jak T i E, a piksele na 

lewej krawędzi z literami takimi jak E, F i H, stopniowo opanowując korelacje między pikselami w 

różnych lokalizacjach i odpowiednimi etykietami. W latach pięćdziesiątych Rosenblatt miał już 

podstawową intuicję, że może to być wykonalne, ale sieci, z których korzystał, były proste i 

ograniczone, zawierały tylko warstwę wejściową i warstwę wyjściową. Jeśli twoje zadanie było 

wystarczająco proste (jak klasyfikowanie kółek i kwadratów), dość prosta matematyka gwarantowała, 

że zawsze możesz dostosować swoje wagi, aby „zbliżyć się” (obliczyć) właściwą odpowiedź. Ale w 

przypadku bardziej skomplikowanych zadań dwie warstwy nie wystarczały, aby wszystko było proste - 

wymagane byłyby warstwy pośrednie reprezentujące kombinacje rzeczy - a w tamtym czasie nikt nie 

miał praktycznego rozwiązania do niezawodnego uczenia głębszych sieci, które miały więcej niż dwie 

warstwy. Prymitywne sieci neuronowe w tamtych czasach miały wejścia (np. obrazy) i wyjścia 

(etykiety), ale nic pomiędzy. W swojej wpływowej książce Perceptrons z 1969 r. Marvin Minsky i 

Seymour Papert udowodnili matematycznie, że proste sieci dwuwarstwowe nie są w stanie uchwycić 

wielu rzeczy, które systemy mogą chcieć sklasyfikować. Zauważyli, że dodanie kolejnych warstw dałoby 

więcej mocy, ale wiązałoby się również z kosztami: możliwość wytrenowania sieci w celu znalezienia 

satysfakcjonującego rozwiązania nie była już gwarantowana. Nieco pesymistycznie napisali, że ich 

intuicyjny osąd był taki, że rozszerzenie na wiele warstw byłoby „sterylne”, chociaż pozostawili otwartą 

możliwość, że „być może [może] zostać odkryte jakieś interesujące twierdzenie o zbieżności”. 

Pomiędzy tą nutą pesymizmu a brakiem naprawdę przekonujących wyników, dziedzina sieci 

neuronowych wkrótce uschła. Proste problemy były nudne i miały ograniczone zastosowanie, a 

złożone problemy wydawały się nie do rozwiązania. Ale nie wszyscy się poddali. Jak przyznali Minsky i 



Papert, tak naprawdę nie udowodnili, że nie można zrobić niczego pożytecznego z głębszą siecią, a 

jedynie, że nie można zagwarantować optymalnych wyników przy użyciu analizowanej przez nich 

konkretnej matematyki. Z jednej strony to, co napisali Minsky i Papert w 1969 r., nadal pozostaje 

prawdziwe: do dziś głębokie uczenie się nadal nie oferuje zbyt wiele w zakresie gwarancji formalnych 

(z wyjątkiem nierealistycznego przypadku, w którym dostępne są zarówno nieskończone dane, jak i 

nieskończone zasoby obliczeniowe). ); ale z perspektywy czasu widać wyraźnie, że Minsky i Papert nie 

docenili użyteczności głębszych sieci bez gwarancji. W ciągu następnych dwóch dekad kilka osób, w 

tym Geoff Hinton i David Rumelhart, niezależnie wymyśliło matematykę, która pozwala głębszym 

sieciom neuronowym wykonywać zaskakująco dobrą pracę, pomimo braku jakichkolwiek formalnych 

matematycznych gwarancji doskonałości. 

Metaforą, której ludzie często używają, jest wspinanie się na wzgórze. Wyobraź sobie, że podstawa 

góry jest słabym rozwiązaniem problemu, w którym system ma niską dokładność, a szczyt góry jest 

najlepszym rozwiązaniem, z dużą dokładnością. (Czasami używa się przeciwnej metafory, zwanej 

gradientem.) Hinton i inni odkryli, że chociaż nie można zagwarantować doskonałości w „głębszych” 

sieciach z więcej niż dwiema warstwami, możliwe było zbudowanie systemu, który mógłby dawać 

wyniki które często były wystarczająco dobre, oportunistycznie wspinając się na górę, wykonując małe 

kroki odpowiedniego rodzaju, stosując technikę zwaną wsteczną propagacją - teraz koń pociągowy 

głębokiego uczenia się. Propagacja wsteczna polega na oszacowaniu najlepszego kierunku w górę w 

dowolnym punkcie. Chociaż znalezienie drogi na najwyższy szczyt góry nie jest gwarantowane - może 

utknąć na „lokalnym maksimum” (szczyt drugorzędny lub nawet duży głaz na górze, który jest wyższy 

niż cokolwiek w pobliżu, ale wciąż nie jest wystarczająco dobry )-w praktyce technika jest często 

wystarczająca. Technika zwana konwolucją, wprowadzona pod koniec lat 80. przez Yanna LeCuna i 

nadal szeroko stosowana, pozwoliła systemom rozpoznawania obiektów na wydajniejsze dzięki 

wbudowaniu szeregu połączeń, które umożliwiłyby systemowi rozpoznawanie obiektu bez względu na 

to, w którym miejscu się pojawia. zdjęcie. Mimo to, chociaż matematyka wydawała się rozsądna, 

wstępne wyniki dotyczące sieci neuronowych nie były przekonujące. Wiadomo było, że w zasadzie, 

jeśli można znaleźć odpowiedni zestaw wag (duży, ale często możliwy do opanowania, jeśli), trzy lub 

więcej warstw może pozwolić na rozwiązanie dowolnego problemu, pod warunkiem, że ma się 

wystarczającą ilość danych, wystarczającą cierpliwość i ogromną liczba węzłów. Ale w praktyce to nie 

wystarczyło; Potrzebna była niemożliwie duża liczba węzłów, a komputery w tamtych czasach nie były 

w stanie wykonać wszystkich potrzebnych obliczeń w rozsądnym czasie. Ludzie mieli silne przeczucie, 

że więcej warstw - czyli „głębszych sieci”- pomoże. Ale nikt nie wiedział na pewno. Jeszcze na początku 

XXI wieku sprzęt po prostu nie nadawał się do pracy. Wytrenowanie typowej głębokiej sieci zajęłoby 

kilka tygodni, a nawet miesięcy pracy komputera; nie mogłeś (tak jak teraz ludzie) wypróbować stu 

różnych alternatyw i posortować je, aby znaleźć najlepszą. Wyniki były obiecujące, ale nie 

konkurencyjne w porównaniu z innymi podejściami. Tu właśnie pojawiły się procesory graficzne. 

Katalizatorem rewolucji głębokiego uczenia się (poza kilkoma ważnymi poprawkami technicznymi) było 

wymyślenie, jak efektywnie wykorzystać procesory graficzne do obsługi bardziej złożonych modeli z 

większą liczbą warstw w rozsądnym czasie. Głębokie uczenie - które obejmuje sieci szkoleniowe 

składające się z czterech lub więcej warstw, czasem ponad stu - stało się wreszcie praktyczne. 

Wyniki głębokiego uczenia się są naprawdę niezwykłe. Naukowcy spędzili lata na ręcznym tworzeniu 

sprytnych reguł, próbując sprawić, by rozpoznawanie obiektów działało. Teraz tę pracę można zastąpić 

systemem głębokiego uczenia się, który spędza kilka godzin lub dni na komputerze. Głębokie uczenie 

pozwoliło również ludziom podjąć nowe problemy, nie tylko polecanie reklam, ale także 

rozpoznawanie mowy i obiektów, których nigdy nie rozwiązano w odpowiedni sposób przy użyciu 

starszych technik uczenia maszynowego. Głębokie uczenie osiągnęło „najlepszy stan wiedzy” 

(najlepsze dotychczasowe wyniki) w benchmarku po benchmarku. Na przykład, jak wyjaśniono w 



długim artykule w The New York Times Magazine, głębokie uczenie radykalnie ulepszyło Tłumacza 

Google. Do 2016 roku Tłumacz Google wykorzystywał klasyczne techniki uczenia maszynowego, 

wykorzystując ogromne tabele pasujących wzorców w dwóch językach, oznaczonych 

prawdopodobieństwami. Nowsze podejście oparte na sieciach neuronowych, wykorzystujące głębokie 

uczenie, przyniosło znacznie lepsze tłumaczenia. Głębokie uczenie doprowadziło również do znacznych 

ulepszeń w uzyskiwaniu maszyn do transkrybwania mowy i oznaczenia zdjęcia. Poza tym na wiele (choć 

nie wszystkie) sposoby głębokiego uczenia jest łatwie w użyciu. Tradycyjne uczenie maszynowe często 

w dużym stopniu opiera się na wiedzy z zakresu inżynierii funkcji. Na przykład w dziedzinie widzenia 

wykwalifikowani inżynierowie, którzy mają wiedzę na temat widzenia, próbowali znaleźć wspólne 

właściwości obrazów wizualnych, które mogą być pomocne dla maszyn próbujących poznać obrazy, 

takie jak krawędzie, narożniki i plamy. W 2011 roku to, co czyniło kogoś dobrym inżynierem uczenia 

maszynowego, to często umiejętność znajdowania odpowiednich funkcji wejściowych dla danego 

problemu. W pewnym stopniu głębokie uczenie się to zmieniło; w wielu problemach (choć, jak 

zobaczymy, nie we wszystkich) głębokie uczenie może działać dobrze bez rozbudowanej inżynierii 

funkcji. Systemy, które zaczęły wygrywać w konkursie ImageNet, nauczyły się kategoryzować obiekty - 

na najnowocześniejszych poziomach - bez znaczącej ilości prac inżynieryjnych. Zamiast tego systemy 

nauczyły się wszystkiego, co musiały wiedzieć, po prostu patrząc na piksele na obrazach i etykiety, 

których miały się nauczyć. Inżynieria funkcji nie wydawała się już potrzebna. Aby zacząć, nie 

potrzebowałeś doktoratu z nauk o wizji. Co więcej, uczenie głębokie okazało się zadziwiająco ogólne, 

przydatne nie tylko przy problemach z rozpoznawaniem obiektów i rozpoznawaniem mowy, ale także 

przy wielu zadaniach, o których ludzie mogliby nawet nie przypuszczać, że są osiągalne. Głębokie 

uczenie odniosło niezwykły sukces w tworzeniu sztuki syntetycznej w stylu dawnych mistrzów (zamień 

swój krajobraz w Van Gogha) i kolorowaniu starych obrazów. Może być stosowany, szczególnie w 

połączeniu z ideą znaną jako generatywne sieci przeciwników, w celu rozwiązania problemu 

„nienadzorowanego uczenia się”, wyzwań, w których nie ma nauczyciela, który mógłby nazwać 

przykłady. Głębokie uczenie może być również wykorzystywane jako element systemów grających w 

gry, czasami na poziomie nadludzkim. Oba początkowe sukcesy DeepMind - najpierw w grach 

komputerowych Atari, później w Go - polegały częściowo na wykorzystaniu głębokiego uczenia 

połączonego z uczeniem ze wzmocnieniem, aby uzyskać nową technikę znaną jako głębokie uczenie ze 

wzmocnieniem, sposób na uczenie metodą prób i błędów z dane na dużą skalę. (AlphaGo zapożyczyła 

również kilka innych technik, o czym będziemy rozmawiać później.) Czasami sukces może wydawać się 

odurzający. Kiedy Andrew Ng, wiodący badacz sztucznej inteligencji, który kierował wówczas 

badaniami nad sztuczną inteligencją w chińskiej firmie wyszukiwawczej Baidu, napisał na łamach 

Harvard Business Review w 2016 r.: „Jeśli typowa osoba może wykonać zadanie umysłowe z mniej niż 

jedną sekundą namysłu , prawdopodobnie możemy go zautomatyzować za pomocą sztucznej 

inteligencji teraz lub w najbliższej przyszłości”, odniósł się w dużej mierze do sukcesu głębokiego 

uczenia się. Niebo wydawało się granicą. 

Mimo to od początku byliśmy sceptyczni. Nawet jeśli od razu było oczywiste, że głębokie uczenie się 

jest potężniejszym narzędziem niż którykolwiek z jego poprzedników, wydawało nam się, że jest 

wyprzedane. W 2012 roku napisano to w The New Yorker, kierując się badaniami przeprowadzonymi 

kilkanaście lat wcześniej na temat poprzedników głębokiego uczenia się: 

Realistycznie głębokie uczenie jest tylko częścią większego wyzwania, jakim jest budowanie 

inteligentnych maszyn. Takim technikom brakuje sposobów przedstawiania związków przyczynowych 

(takich jak między chorobami a ich objawami) i prawdopodobnie napotkają trudności w przyswajaniu 

abstrakcyjnych idei, takich jak „rodzeństwo” lub „identyczny z”. Nie mają oczywistych sposobów 

przeprowadzania wnioskowań logicznych, a od integracji wiedzy abstrakcyjnej są jeszcze daleko. Kilka 

lat później wszystko to nadal wydaje się być prawdą - pomimo widocznego postępu w niektórych 



obszarach, takich jak rozpoznawanie mowy, tłumaczenie języka i rozpoznawanie głosu. Głębokie 

uczenie wciąż nie jest żadnym uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Nie ma też wiele wspólnego z ogólną 

inteligencją, jakiej potrzebujemy w przypadku systemów otwartych. 

W szczególności boryka się z trzema podstawowymi problemami, z których każdy wpływa zarówno na 

samo głębokie uczenie się, jak i na inne popularne techniki, takie jak głębokie uczenie przez 

wzmacnianie, które w dużej mierze na nim polega: głębokie uczenie się jest chciwe. Aby poprawnie 

ustawić wszystkie połączenia w sieci neuronowej, głębokie uczenie często wymaga ogromnej ilości 

danych. AlphaGo wymagało 30 milionów gier, aby osiągnąć nadludzką wydajność, o wiele więcej gier 

niż jakikolwiek człowiek rozegra w życiu. Przy mniejszych ilościach danych uczenie głębokie często 

działa słabo. Jego mocną stroną jest praca z milionami lub miliardami punktów danych, stopniowo 

lądując na zestawie wag sieci neuronowych, które uchwycą relacje między tymi przykładami. Jeśli 

system głębokiego uczenia podaje tylko kilka przykładów, wyniki rzadko są solidne. I oczywiście wiele 

z tego, co robimy jako ludzie, uczymy się w ciągu zaledwie kilku chwil; Gdy po raz pierwszy otrzymasz 

parę okularów 3-D, prawdopodobnie możesz je założyć i z grubsza wywnioskować, co się dzieje, bez 

konieczności przymierzania ich sto tysięcy razy. Głębokie uczenie po prostu nie jest przystosowane do 

tego rodzaju szybkiego uczenia się. Tam, gdzie Andrew Ng obiecał, że maszyny mogą wkrótce 

zautomatyzować wszystko, co dana osoba może zrobić w ciągu sekundy, bardziej realistyczny pogląd 

mógłby brzmieć: „Jeśli typowa osoba może wykonać zadanie umysłowe w czasie krótszym niż jedna 

sekunda, a my możemy zebrać ogromną ilość bezpośrednio istotne dane, mamy szansę na walkę – o 

ile problemy, które faktycznie napotykamy, nie różnią się zbytnio od danych treningowych, a domena 

nie zmienia się zbytnio w czasie.” To dobrze w przypadku gier planszowych, takich jak Go lub szachy z 

regułami, które były statyczne przez tysiąclecia, ale jak zauważyliśmy we wstępie, w wielu 

rzeczywistych problemach z uzyskaniem odpowiedniej ilości danych są nierealne, a nawet niemożliwe. 

Na przykład duża część tego, dlaczego głębokie uczenie się zmaga się z językiem, polega na tym, że w 

języku nowe zdania o świeżym znaczeniu są nieskończone, a każde z nich subtelnie różni się od 

poprzedniego. Im bardziej różnią się Twoje rzeczywiste problemy od danych, których użyłeś do 

trenowania systemu, tym mniej prawdopodobne jest, że system będzie niezawodny. Uczenie głębokie 

jest nieprzejrzyste. Podczas gdy klasyczne systemy eksperckie składają się z reguł, które można 

stosunkowo łatwo zrozumieć (np. „Jeśli dana osoba ma podwyższoną liczbę białych krwinek, 

prawdopodobnie ma infekcję”), sieci neuronowe składają się z ogromnych macierzy liczb, z których 

praktycznie żadna nie ma intuicyjnego sensu dla zwykłych ludzi. Nawet przy użyciu zaawansowanych 

narzędzi eksperci mają trudności ze zrozumieniem, dlaczego poszczególne sieci neuronowe podejmują 

decyzje, które podejmują. Istnieje nierozwiązana zagadka dotycząca tego, dlaczego sieci neuronowe 

działają tak dobrze, jak działają, oraz brak jasności co do dokładnych okoliczności, w których tak nie 

jest. Sieć neuronowa, która uczy się konkretnego zadania, może uzyskać, powiedzmy, 95 procent 

poprawności w jakimś teście. Ale co wtedy? Często bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego sieć 

popełnia błędy w pozostałych 5 procentach, nawet jeśli niektóre z tych błędów są dramatycznymi 

błędami, których nigdy nie popełniłby żaden człowiek, jak na przykład pomylenie lodówki i znaku 

parkingowego. A jeśli te błędy mają znaczenie i nie możemy zrozumieć, dlaczego system je popełnia, 

mamy problem. Problem jest szczególnie dotkliwy, ponieważ sieci neuronowe nie są w stanie podać 

wyjaśnień w ludzkim stylu swoich odpowiedzi, poprawnych lub innych. Zamiast tego sieci neuronowe 

są „czarnymi skrzynkami”; robią to, co robią i trudno jest zrozumieć, co jest w środku. W takim stopniu, 

w jakim moglibyśmy chcieć na nich polegać w sprawach takich jak prowadzenie samochodu lub 

wykonywanie prac domowych, jest to poważny problem. Jest to również problem, jeśli chcemy 

korzystać z głębokiego uczenia w kontekście większych systemów, ponieważ tak naprawdę nie 

potrafimy określić parametrów pracy - żargon inżyniera, kiedy coś działa, a kiedy nie. Leki na receptę 

zawierają wszelkiego rodzaju informacje o tym, które potencjalne skutki uboczne są niebezpieczne, a 



które po prostu nieprzyjemne, ale ktoś, kto sprzedaje policji system rozpoznawania twarzy oparty na 

uczeniu głębokim, może nie być w stanie powiedzieć klientowi z dużym wyprzedzeniem, kiedy to 

zadziała, a kiedy nie. Może okaże się, że w słoneczne dni całkiem dobrze sprawdza się w przypadku 

rasy białej, ale zawodzi w przypadku Afroamerykanów w przyćmionym świetle; trudno to poznać, 

chyba że poprzez eksperymentowanie. Kolejną konsekwencją nieprzejrzystości głębokiego uczenia się 

jest to, że nie pasuje ono naturalnie do wiedzy o tym, jak działa świat. Nie ma łatwego sposobu, aby 

powiedzieć głębokiej sieci, że „jabłka rosną na drzewach” lub „jabłka mają tendencję do spadania, a 

nie w górę, kiedy spadają z drzew”. Jest to w porządku, jeśli wszystko, co musisz zrobić, to rozpoznać 

jabłko; to druzgocące, jeśli chcesz, aby system głębokiego uczenia się interpretował, co dzieje się w 

urządzeniu Rube Goldberga, gdy piłka spada z rampy, zjeżdża po zsypie i na schodach ruchomych.  

Głębokie uczenie się jest kruche. Jak widzieliśmy w części początkowej, głębokie uczenie się może być 

idealne w jednej sytuacji, a całkowicie błędne w innej. Halucynacje, takie jak nieistniejąca lodówka, 

którą widzieliśmy wcześniej, nie są czymś jednorazowym, którego się czepiamy; pozostają uporczywym 

problemem, lata po pierwszym zauważeniu problemu. Według jednego z badań nowsze modele nadal 

podlegają temu samemu, popełniając takie błędy w 7 do 17 procent przypadków. W typowym 

przykładzie zdjęcie pokazuje dwie uśmiechnięte kobiety rozmawiające przez telefony komórkowe, z 

kilkoma nieostrymi drzewami za nimi, z jedną kobietą twarzą do aparatu, a drugą odwróconą tak, że 

widoczny był tylko jej policzek. Powstały podpis - Kobieta rozmawiająca przez telefon komórkowy 

siedząc na ławce - jest mieszanką częściowo dokładnych szczegółów i całkowitej konfabulacji, być może 

napędzanej przez dziwactwa statystyczne w zestawie treningowym; jedna z kobiet zniknęła, a ławka 

pojawiła się znikąd. Nietrudno sobie wyobrazić, jak podobne mechanizmy mogą sprawić, że 

zautomatyzowany robot bezpieczeństwa błędnie zinterpretuje telefon komórkowy jako broń. Istnieją 

dosłownie dziesiątki sposobów na oszukanie głębokich sieci. Niektórzy badacze MIT na przykład 

zaprojektowali trójwymiarowego żółwia, którego system głębokiego uczenia pomylił z karabinem. A 

wbicie żółwia pod wodę (gdzie zwykle nie można znaleźć karabinu) nie pomogło. Podobnie zespół 

nałożył trochę pianki na piłkę baseballową umieszczoną w brązowej rękawiczce, a sieć uznała, że piłka 

to espresso – pod każdym kątem – nawet wtedy, gdy piłka znajdowała się tuż przed rękawicą 

baseballową. Inny zespół naukowców dodał dyskretnie małe plamki losowego szumu w maleńkich 

zakamarkach obrazów i oszukał sieci neuronowe, by sądziły, że świnka-skarbonka to „tygrysi kot”. Inny 

zespół dodał małe naklejki z psychodelicznymi obrazkami tosterów do rzeczywistych obiektów, takich 

jak banan, i oszukał system głębokiego uczenia się, by sądził, że ta scena to toster, a nie, powiedzmy, 

banan obok małego, zniekształconego obrazu tostera . Jeśli twój syn lub córka przegapiły banana, 

spieszyłbyś z nimi do neurologa. Do tego dochodzi celowo zmieniony znak stopu, który system 

głębokiego uczenia błędnie odczytuje jako znak ograniczenia prędkości. Jeszcze inny zespół badawczy 

porównał systemy głębokiego uczenia się z ludźmi w dwunastu różnych zadaniach, w których obrazy 

były zniekształcane na tuzin różnych sposobów, takich jak zamiana obrazów kolorowych na czarno-

białe, zastępowanie kolorów, obracanie obrazu i tak dalej. Ludzie prawie zawsze radzili sobie lepiej. 

Nasze systemy wizualne są zbudowane tak, aby były solidne; głębokie uczenie, nie tak bardzo. Inne 

badanie wykazało, że głębokie uczenie ma problemy z rozpoznawaniem zwykłych obiektów w 

nietypowych pozach, takich jak odwrócony autobus szkolny, który pomylono z pługiem śnieżnym. 

Sprawy stają się jeszcze dziwniejsze, gdy przechodzimy do języka. Informatycy ze Stanford, Robin Jia i 

Percy Liang, przeprowadzili badanie systemów, które pracują nad zadaniem SQuAD, w którym systemy 

głębokiego uczenia próbowały podkreślić odpowiedzi na pytania w tekście. Systemy głębokiego 

uczenia otrzymały ten tekst- 

Peyton Manning został pierwszym rozgrywającym, który poprowadził dwie różne drużyny do wielu 

Super Bowl. Jest także najstarszym rozgrywającym, który kiedykolwiek grał w Super Bowl w wieku 39 

lat. Poprzedni rekord został uzyskany przez Johna Elwaya, który poprowadził Broncos do zwycięstwa w 



Super Bowl XXXIII w wieku 38 lat i jest obecnie wiceprezesem wykonawczym ds. operacji piłkarskich w 

Denver i Główny menadżer. 

i to pytanie - 

Jak nazywa się rozgrywający, który miał 38 lat w Super Bowl XXXIII? 

Jeden z systemów głębokiego uczenia poprawnie podkreślił „John Elway”. Jak na razie dobrze. 

Jednakże, kiedy Jia i Liang podali systemowi ten sam akapit, ale dodali na końcu jedno dodatkowe 

zdanie, zawierające całkowicie nieistotne informacje – „Quarterback Jeff Dean miał koszulkę numer 17 

w Champ Bowl XXXIV” - a następnie zadali to samo pytanie dotyczące Super Bowl. , system był 

całkowicie zdezorientowany, przypisując zwycięstwo Jeffowi Deanowi, a nie Johnowi Elwayowi, łącząc 

dwa zdania o dwóch różnych mistrzostwach i nie wykazując prawdziwego zrozumienia żadnego z nich. 

Inne badanie wykazało, jak łatwo jest sfałszować systemy odpowiedzi na pytania, zadając pytania 

częściowe. Poleganie przez systemy głębokiego uczenia się na korelacji, a nie na zrozumieniu, 

regularnie powoduje, że uderzają brzęczyk z losowym odgadnięciem, nawet jeśli pytanie nie zostało 

jeszcze zakończone. Na przykład, jeśli zapytasz system „Ile”, otrzymasz odpowiedź „2”; jeśli zapytasz 

„Jaki sport?” otrzymasz odpowiedź „tenis”. Pobaw się tymi systemami przez kilka minut i poczujesz, że 

wchodzisz w interakcję z skomplikowaną sztuczką salonową, a nie z prawdziwą inteligencją. Jeszcze 

dziwniejsza wersja tego samego problemu może wystąpić w tłumaczeniu maszynowym. Kiedy Tłumacz 

Google otrzymał tekst wejściowy pies pies pies pies pies pies pies pies pies pies pies pies pies pies i 

poproszono o przetłumaczenie tego z języka joruba (i kilku innych języków) na angielski, zwrócono to 

tłumaczenie: 

Zegar końca świata wskazuje trzy minuty do dwunastej. Doświadczamy charakterów i dramatycznych 

wydarzeń na świecie, które wskazują, że coraz bardziej zbliżamy się do czasów ostatecznych i powrotu 

Jezusa. 

W końcu głębokie uczenie się nie jest tak głębokie. Ważne jest, aby pamiętać, że w określeniu 

głębokiego uczenia słowo „głębokie” odnosi się do liczby warstw w sieci neuronowej i nic więcej. 

„Głęboko” w tym kontekście nie oznacza, że system nauczył się czegoś szczególnie bogatego 

koncepcyjnie o danych, które widział. Algorytm uczenia głębokiego wzmacniania, który napędza 

system gier DeepMind Atari, może na przykład grać w miliony gier w Breakout i nigdy tak naprawdę 

nie nauczyć się, czym jest wiosło, co elegancko zademonstrował niedawno start-up AI Vicarious. W 

Breakout gracz porusza wiosłem tam i z powrotem wzdłuż poziomej linii. Jeśli zmienisz grę tak, aby 

wiosło było teraz kilka pikseli bliżej cegieł (co w ogóle nie przeszkadzałoby człowiekowi), cały system 

DeepMind rozpadnie się. (Zespół z Berkeley wykazał coś podobnego w przypadku Space Invaders: 

maleńkie fragmenty hałasu zakłóciły wydajność, pokazując, jak powierzchowny był system do nauki 

gier.) Wydaje się, że niektórzy ludzie w tej dziedzinie w końcu dostrzegają te punkty. Profesor 

Uniwersytetu w Montrealu Yoshua Bengio, jeden z pionierów głębokiego uczenia się, przyznał 

niedawno, że „głębokie [sieci neuronowe] mają tendencję do uczenia się powierzchniowych 

regularności statystycznych w zbiorze danych, a nie abstrakcyjnych pojęć wyższego poziomu”. W 

wywiadzie pod koniec 2018 r. Geoff Hinton i Demis Hassabis, założyciel DeepMind, podobnie 

zasugerowali, że ogólna sztuczna inteligencja nie była nawet bliższa rzeczywistości. Jeden kończy się 

rodzajem problemu „długiego ogona”, w którym jest kilka pospolitych przypadków (gruba głowa zbioru 

danych), które są łatwe, ale także duża liczba rzadkich przedmiotów (długi ogon), które są bardzo 

trudno się nauczyć. Łatwo jest uzyskać głębokie uczenie, które powie Ci, że grupa małych dzieci gra we 

Frisbee, ponieważ jest tak wiele oznaczonych przykładów. O wiele trudniej jest zmusić go do 

powiedzenia ci, co jest niezwykłego na tym zdjęciu: 



 

Psy, koty, konie-zabawki i powozy są zupełnie powszechne, ale ta konkretna konfiguracja elementów 

nie jest, a głębokie uczenie się nie ma pojęcia, co robić. 

Dlaczego więc głębokie uczenie się jest tak wyprzedane, biorąc pod uwagę wszystkie te problemy? Jest 

oczywiście skuteczny w aproksymacji statystycznej z dużymi zestawami danych i ma pewien rodzaj 

elegancji - jedno proste równanie, które wydaje się tak wiele rozwiązywać. Ma też znaczną wartość 

handlową. Jednak z perspektywy czasu jest tak samo oczywiste, że czegoś brakuje. Widzimy cały 

entuzjazm dla głębokiego uczenia się jako przykład iluzorycznej luki w postępie, o której mówiliśmy w 

rozdziale otwierającym; w przypadku niektórych zadań głębokie uczenie się może odnieść sukces, ale 

to nie znaczy, że za zachowaniem kryje się prawdziwa inteligencja. Głębokie uczenie to zupełnie inna 

bestia niż ludzki umysł. W najlepszym przypadku głębokie uczenie się jest rodzajem idiotycznego 

uczonego, z cudownymi zdolnościami percepcyjnymi, ale bardzo małym ogólnym zrozumieniem. 

Łatwo jest znaleźć skuteczne systemy uczenia głębokiego do oznaczania zdjęć — między innymi 

Google, Microsoft, Amazon i IBM oferują komercyjne systemy, które to robią, a biblioteka 

oprogramowania sieci neuronowych Google TensorFlow daje szansę każdemu studentowi informatyki 

wolny. Łatwo jest również znaleźć skuteczne systemy głębokiego uczenia do rozpoznawania mowy, 

które w tym momencie znów są mniej więcej towarem. Ale rozpoznawanie mowy i rozpoznawanie 

obiektów to nie inteligencja, to tylko wycinki inteligencji. Aby uzyskać prawdziwą inteligencję, 

potrzebujesz również rozumowania, języka i analogii, z których żadna nie jest tak dobrze obsługiwana 

przez obecną technologię. Na przykład nie mamy jeszcze systemów sztucznej inteligencji, które 

mogłyby rzetelnie zrozumieć umowy prawne, ponieważ sama klasyfikacja wzorców nie wystarczy. Aby 

zrozumieć umowę prawną, musisz być w stanie uzasadnić, co jest powiedziane, a czego nie, jak różne 

klauzule odnoszą się do wcześniej ustalonego prawa i tak dalej; głębokie uczenie się tego nie robi. 

Nawet rzetelne podsumowywanie fabuł starych filmów dla Netflix byłoby zbyt wiele, aby zapytać. 

Rzeczywiście, nawet w tym kawałku poznania, jakim jest percepcja, która najbardziej przypomina 

mocną stronę głębokiego uczenia się, postęp jest tylko częściowy; głębokie uczenie może 

identyfikować obiekty, ale nie może zrozumieć relacji między nimi i często może zostać oszukane. W 

innych obszarach, takich jak rozumienie języka i codzienne rozumowanie, uczenie głębokie pozostaje 

daleko w tyle za ludźmi. Zdecydowana większość tego, co napisano w popularnych mediach o głębokim 

uczeniu się, sprawia wrażenie, jakby postęp w jednym z tych obszarów był równoznaczny z postępem 

we wszystkich. Na przykład MIT Technology Review umieścił Deep Learning na swojej corocznej liście 



przełomowych technologii w 2013 roku i podsumował to w następujący sposób: Dzięki ogromnej mocy 

obliczeniowej maszyny mogą teraz rozpoznawać obiekty i tłumaczyć mowę w czasie rzeczywistym. 

Sztuczna inteligencja w końcu staje się inteligentna. Ale logika jest błędna; tylko dlatego, że 

rozpoznajesz sylabę lub border collie nie oznacza, że jesteś mądry. Nie wszystkie problemy poznawcze 

są sobie równe. Ekstrapolacja od sukcesu w jednym aspekcie poznania do sukcesu we wszystkich 

aspektach poznania jest poddawaniem się iluzji postępu. W ostatecznym rozrachunku głębokie uczenie 

jest zarówno piękne, jak i tragiczne. Jest piękny, bo w dobry dzień wymaga bardzo mało pracy; często 

nie trzeba spędzać dużo czasu na nieznośnej pracy związanej z inżynierią funkcji, a w najlepszym 

przypadku maszyna zajmuje się dużą częścią tego, co należy zrobić. To tragiczne, ponieważ nic nie 

gwarantuje, że jakikolwiek system w prawdziwym świecie udzieli właściwej odpowiedzi, gdy jej 

potrzebujesz, ani nie zapewni, że będziesz mógł go debugować, jeśli nie zadziała. Zamiast tego jest pod 

pewnymi względami bardziej jak sztuka niż nauka; wypróbowujesz różne rzeczy i jeśli masz 

wystarczającą ilość danych, zwykle działają. Ale nie możesz tego udowodnić z góry, tak jak możesz 

udowodnić pewne twierdzenie o geometrii. Żadna teoria nie przewiduje dokładnie, które zadania 

głębokie uczenie się może, a których nie może rozwiązać w solidny sposób. Często trzeba to 

wypróbować, empirycznie. Widzisz, co działa, a co nie, często majstrując przy początkowym systemie 

i zestawie danych, aż uzyskasz pożądane wyniki. Czasami to proste. Czasami jest ciężko. Głębokie 

uczenie jest niezwykle cennym narzędziem dla sztucznej inteligencji – spodziewamy się, że będzie 

nadal odgrywać ważną i integralną rolę w przyszłości, i że ludzie wymyślą dla niego wiele innych 

kreatywnych zastosowań, o których nawet nie pomyśleliśmy. Ale o wiele bardziej prawdopodobne jest, 

że będzie to tylko jeden komponent w szeregu narzędzi niż samodzielne rozwiązanie. Ostatecznie stało 

się tak, że ludzie byli niezwykle podekscytowani konkretnym zestawem algorytmów, które są niezwykle 

przydatne, ale pozostają bardzo daleko od prawdziwej inteligencji - tak jakby odkrycie śrubokrętu nagle 

umożliwiło podróże międzygwiezdne. Nic nie może być dalej od prawdy. Potrzebujemy śrubokręta, ale 

będziemy też potrzebować znacznie więcej. 

Nie mamy przez to na myśli, że systemy głębokiego uczenia się nie mogą robić rzeczy, które wydają się 

inteligentne, ale mamy na myśli, że samo uczenie głębokie nie ma elastyczności i adaptacyjnego 

charakteru prawdziwej inteligencji. W nieśmiertelnych słowach Prawa 31 Prawa Akina Projektowania 

Statków Kosmicznych: „Nie możesz dostać się na Księżyc, wspinając się po kolejnych wyższych 

drzewach”. W dalszej części książki opiszemy, co trzeba zrobić, aby dostać się na Księżyc – lub 

przynajmniej dostać się do maszyn, które potrafią myśleć, rozumować, rozmawiać i czytać z 

wszechstronnością przeciętnego człowieka. To, czego potrzebujemy, to nie tylko „głębsze” uczenie się, 

w sensie posiadania większej liczby warstw w sieci neuronowej, ale głębsze zrozumienie. Potrzebujemy 

systemów, które naprawdę potrafią wnioskować o złożonej korelacji między bytami, które są ze sobą 

powiązane przyczynowo w ciągle zmieniającym się świecie. Aby zobaczyć, co przez to rozumiemy, 

nadszedł czas, aby zagłębić się w dwie z najtrudniejszych dziedzin w sztucznej inteligencji: czytanie i 

roboty. 



Skoro komputery są tak inteligentne, dlaczego nie potrafią czytać? 

SAMANTHA: Więc jak mogę ci pomóc?  

THEODORE: Och, po prostu wszystko wydaje się niezorganizowane, to wszystko.  

SAMANTHA: Nie masz nic przeciwko, jeśli przejrzę twój twardy dysk?  

THEODORE: Um… okej.  

SAMANTHA: OK, zacznijmy od twoich e-maili. Masz kilka tysięcy maili dotyczących LA Weekly, ale 

wygląda na to, że nie pracowałeś tam od wielu lat.  

THEODORE: O tak. Myślę, że po prostu ratowałem te sprawy, pomyślałem, że może napisałem coś 

zabawnego w niektórych z nich. Ale… 

SAMANTHA: Tak, jest kilka zabawnych. Powiedziałbym, że powinniśmy zapisać około osiemdziesięciu 

sześciu, resztę możemy skasować.  

-HER (2013), NAPIS I REŻYSER SPIKE JONZE 

Czy nie byłoby miło, gdyby maszyny mogły nas zrozumieć tak samo, jak Samantha („system operacyjny” 

z głosem Scarlett Johansson w filmie science fiction Her) rozumie Teodora? A gdyby mogli w mgnieniu 

oka przejrzeć nasze e-maile, wybrać to, czego potrzebujemy, a resztę odfiltrować? Gdybyśmy mogli 

dać komputerom jeden prezent, którego jeszcze nie mają, byłby to dar zrozumienia języka, nie tylko 

po to, by pomóc w organizacji naszego życia, ale także po to, by pomóc ludzkości w niektórych z naszych 

największych wyzwań, takich jak destylacja obszernej literatury naukowa, za którą poszczególni ludzie 

nie są w stanie nadążyć. W medycynie ukazuje się codziennie siedem tysięcy artykułów. Żaden lekarz 

ani badacz nie jest w stanie przeczytać ich wszystkich, a to jest poważną przeszkodą w postępie. 

Odkrywanie leków zostaje częściowo opóźnione, ponieważ wiele informacji jest zamkniętych w 

literaturze, której nikt nie ma czasu na przeczytanie. Czasami nowe terapie nie są stosowane, ponieważ 

lekarze nie mają czasu na ich czytanie i odkrywanie. Programy AI, które mogłyby automatycznie 

syntetyzować ogromną literaturę medyczną, byłyby prawdziwą rewolucją. Komputery, które mogłyby 

czytać równie dobrze jak doktoranci, ale z surową mocą obliczeniową Google, również 

zrewolucjonizowałyby naukę. Spodziewalibyśmy się postępów w każdej dziedzinie, od matematyki 

przez nauki o klimacie po nauki o materiałach. I nie tylko nauka uległaby przemianie. Historycy i 

biografowie mogli błyskawicznie dowiedzieć się wszystkiego, co zostało napisane o nieznanej osobie, 

miejscu lub wydarzeniu. Pisarze mogli automatycznie sprawdzać niespójności fabuły, luki logiczne i 

anachronizmy. Nawet znacznie prostsze umiejętności mogą być niezwykle pomocne. Obecnie iPhone 

ma taką funkcję, że gdy otrzymasz wiadomość e-mail, która umawia spotkanie, możesz ją kliknąć, a 

iPhone doda ją do Twojego kalendarza. To naprawdę przydatne - kiedy działa prawidłowo. Często tak 

się nie dzieje; iPhone dodaje spotkanie, nie w dniu, który masz na myśli, ale być może w innym dniu 

wymienionym w e-mailu. Jeśli nie złapiesz błędu, gdy zrobi go iPhone, może to być katastrofa. Pewnego 

dnia, kiedy maszyny naprawdę potrafią czytać, nasi potomkowie będą się zastanawiać, jak sobie 

radziliśmy bez syntetycznych czytników, tak jak będziemy się zastanawiać, jak wcześniejsze pokolenia 

radziły sobie bez elektryczności. 

Na TED na początku 2018 roku znany futurysta i wynalazca Ray Kurzweil, obecnie pracujący w Google, 

ogłosił swój najnowszy projekt, Google Talk to Books, który obiecał wykorzystać rozumienie języka 

naturalnego, aby „zapewnić zupełnie nowy sposób odkrywania książek”. Quartz posłusznie reklamował 

to jako „zdumiewające nowe narzędzie wyszukiwania Google, które odpowie na każde pytanie, 

czytając tysiące książek”. Jak zwykle, pierwsze pytanie, które należy zadać, to „Co właściwie robi 



program?” Odpowiedź była taka, że Google zindeksował zdania w 100 000 książek, począwszy od 

„Triving at College” przez „Beginning Programming for Dummies” aż po „Ewangelię według Tolkiena” 

i opracował wydajną metodę kodowania znaczeń zdań jako zestawów liczb znanych jako wektory. 

Kiedy zadasz pytanie, używa tych wektorów, aby znaleźć dwadzieścia zdań w bazie danych, które mają 

najbardziej podobne wektory. System nie ma pojęcia, o co właściwie prosisz. Już po zapoznaniu się z 

danymi wejściowymi do systemu powinno być od razu oczywiste, że twierdzenie zawarte w artykule 

Quartz, że Talk to Books „odpowie na każde pytanie”, nie może być brane dosłownie; 100 000 książek 

może wydawać się dużą liczbą, ale to niewielki ułamek z ponad stu milionów, które zostały 

opublikowane. Biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy wcześniej, o tym, jak bardzo głębokie uczenie się 

opiera się na korelacji, a nie na prawdziwym zrozumieniu, nie powinno dziwić, że wiele odpowiedzi 

było wątpliwych. Gdybyś zapytał na przykład o jakiś szczególny szczegół powieści, powinieneś 

rozsądnie oczekiwać wiarygodnej odpowiedzi. Jednak kiedy zapytaliśmy „Gdzie Harry Potter poznał 

Hermionę Granger?” żadna z dwudziestu odpowiedzi nie pochodziła od Harry’ego Pottera i Kamienia 

Filozoficznego i żadna nie odpowiadała na samo pytanie: gdzie odbyło się spotkanie. Kiedy zapytaliśmy: 

„Czy alianci byli usprawiedliwieni w kontynuowaniu blokady Niemiec po I wojnie światowej?” nie 

znalazło żadnych wyników, które nawet wspomniały o blokadzie. Odpowiadanie na „każde pytanie” to 

dzika przesada. A kiedy odpowiedzi nie były wyrażone bezpośrednio w frazie w indeksowanym tekście, 

często wszystko szło nie tak. Kiedy zapytaliśmy „Jakie było siedem horkruksów w Harrym Potterze?” 

nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi z listą, być może dlatego, że żadna z wielu książek, które omawiają 

Harry’ego Pottera, nie wymienia horkruksów na jednej liście. Kiedy zapytaliśmy „Kto był najstarszym 

sędzią Sądu Najwyższego w 1980 roku?” system zawiódł, mimo że jako człowiek możesz przejść do 

dowolnej internetowej listy sędziów Sądu Najwyższego (na przykład w Wikipedii) i po kilku minutach 

zorientujesz się, że był to William Brennan. Talk to Books ponownie się potknął, właśnie dlatego, że w 

żadnej ze 100 000 książek nie było zdania, które zawierałoby to w całości – „Najstarszym sędzią Sądu 

Najwyższego w 1980 r. był William Brennan” - i nie miało to podstaw do wyciągania wniosków, poza 

dosłownym tekstem. Najbardziej wymownym problemem było jednak to, że w zależności od tego, jak 

zadaliśmy pytanie, otrzymaliśmy zupełnie różne odpowiedzi. Gdybyśmy zapytali Talk to Books: „Kto 

zdradził swojego nauczyciela za 30 srebrników?”, dość znany incydent w dość znanej historii, z 

dwudziestu odpowiedzi tylko sześć poprawnie zidentyfikowało Judasza. (Co ciekawe, dziewięć 

odpowiedzi dotyczyło znacznie bardziej niejasnej historii Micheasza Efraimity). Ale sytuacja pogorszyła 

się jeszcze bardziej, gdy odeszliśmy od dokładnego sformułowania „srebrników”. Kiedy poprosiliśmy 

Talk to Books o nieco mniej konkretne „Kto zdradził swojego nauczyciela za 30 monet?” Judasz pojawił 

się tylko w 10 procentach odpowiedzi. (Najwyższej pozycji odpowiedź była zarówno nieistotna, jak i 

pozbawiona informacji: „Nie wiadomo, kto był nauczycielem Jingwana”). I kiedy ponownie nieco 

przeredagowaliśmy pytanie, tym razem zmieniając „zdradzony” na „wyprzedany”, co dało „Kto  

wyprzedał swojego nauczyciela za 30 monet?” Judasz całkowicie zniknął z pierwszej dwudziestki 

wyników. Im dalej odchodziliśmy od dokładnego dopasowania zestawu słów, tym bardziej gubił się 

system. 

Systemy odczytu maszynowego z naszych snów, kiedy się pojawią, będą w stanie odpowiedzieć w 

zasadzie na każde rozsądne pytanie o to, co przeczytały. Będą w stanie zebrać informacje w wielu 

dokumentach. A ich odpowiedzi nie składałyby się tylko z odrzucenia podkreślonych fragmentów, ale 

z syntezy informacji, czy to listy horkruksów, które nigdy nie pojawiły się w tym samym fragmencie, czy 

tego rodzaju zwięzłych enkapsulacji, których można by się spodziewać po prawniku zbierającym 

precedensy w wielu sprawach. lub naukowcu formułującym teorię wyjaśniającą obserwacje zebrane w 

wielu artykułach. Nawet pierwszoklasista może stworzyć listę wszystkich dobrych i złych facetów, 

którzy pojawiają się w serii książek dla dzieci. Tak jak student piszący pracę semestralną może zebrać 

pomysły z wielu źródeł, zweryfikować je krzyżowo i dojść do nowatorskich wniosków, tak samo 



powinna być każda maszyna, która potrafi czytać. Ale zanim zdołamy zmusić maszyny do syntezy 

informacji, a nie tylko do ich papugowania, potrzebujemy czegoś znacznie prostszego: maszyn, które 

mogą niezawodnie zrozumieć nawet podstawowe teksty. Tego dnia jeszcze nie ma, chociaż niektórzy 

ludzie wydają się być podekscytowani sztuczną inteligencją. Aby zrozumieć, dlaczego solidne czytanie 

maszynowe jest w rzeczywistości wciąż dość odległą perspektywą, warto docenić - w szczegółach - to, 

co jest wymagane nawet do zrozumienia czegoś stosunkowo prostego, na przykład bajki dla dzieci. 

Załóżmy, że czytasz następujący fragment z książki „Farmer Boy” dla dzieci autorstwa Laury Ingalls 

Wilder (autorki „Domku na prerii”). Almanzo, dziewięcioletni chłopiec, znajduje portfel (wtedy 

nazywany „książką kieszonkową”) pełen pieniędzy upuszczonych na ulicę. Ojciec Almanzo domyśla się, 

że „książka kieszonkowa” (tj. portfel) może należeć do pana Thompsona, a Almanzo znajduje pana 

Thompsona w jednym ze sklepów w mieście. 

Almanzo zwrócił się do pana Thompsona i zapytał: „Zgubił Pan portfel?”  

Pan Thompson podskoczył. Włożył rękę do kieszeni i głośno krzyknął.  

"Tak, mam tysiąc pięćset dolarów w nim! Co z nim ? Co o tym wiesz?"  

"Czy to jest to?" - spytał Almanzo.  

„Tak, tak, to wszystko!” - powiedział pan Thompson, wyrywając portfel. Otworzył je i pospiesznie 

przeliczył pieniądze. Wszystkie banknoty przeliczył ponad dwa razy 

Potem odetchnął z ulgą i powiedział: „Cóż, ten  chłopak nic z tego nie ukradł”.  

 

Dobry system czytania powinien być w stanie odpowiedzieć na takie pytania:  

· Dlaczego pan Thompson uderzył dłonią w kieszeń?  

· Zanim Almanzo przemówił, czy pan Thompson zdał sobie sprawę, że zgubił swój portfel?  

· Do czego odnosi się Almanzo, gdy pyta „Czy to jest to?”  

· Kto prawie stracił 1500 dolarów?  

· Czy wszystkie pieniądze nadal były w portfelu?  

Na wszystkie te pytania ludzie mogą łatwo odpowiedzieć, ale żadna dotychczas opracowana sztuczna 

inteligencja nie była w stanie niezawodnie obsłużyć takich zapytań. (Pomyśl o tym, jakie kłopoty 

sprawiałyby im usługi Google Talk to Books). W istocie każde z tych pytań wymaga od czytelnika 

(człowieka lub innego) śledzenia łańcucha wniosków, które są tylko ukryte w historii. Weź pierwsze 

pytanie. Zanim Almanzo się odezwie, pan Thompson nie wie, że zgubił portfel i zakłada, że ma go w 

kieszeni. Kiedy Almanzo pyta go, czy zgubił portfel, Thompson zdaje sobie sprawę, że mógł w 

rzeczywistości zgubić portfel. Aby sprawdzić tę możliwość - portfel może się zgubić - Thompson uderza 

się w kieszeń. Ponieważ portfel nie jest tam, gdzie zwykle go trzyma, Thompson dochodzi do wniosku, 

że zgubił portfel. Jeśli chodzi o złożone łańcuchy rozumowania, obecna sztuczna inteligencja jest na 

przegranej. Takie łańcuchy rozumowania często wymagają, aby czytelnik zebrał imponujący zakres 

podstawowej wiedzy o ludziach i przedmiotach, a bardziej ogólnie o tym, jak działa świat, a żaden 

obecny system nie ma wystarczająco szerokiego zasobu wiedzy ogólnej, aby zrobić to dobrze. Weź 

niektóre rodzaje wiedzy, z których prawdopodobnie czerpałeś właśnie teraz, automatycznie, nawet nie 

będąc tego świadomym, przetrawiając historię Almanzo i portfela:  



· Ludzie mogą upuszczać rzeczy, nie zdając sobie z tego sprawy. Jest to przykład wiedzy o związkach 

między zdarzeniami a stanami psychicznymi ludzi.  

· Ludzie często noszą portfele w kieszeniach. Jest to przykład wiedzy o tym, jak ludzie zwykle używają 

określonych przedmiotów.  

· Ludzie często noszą pieniądze w portfelach, a pieniądze są dla nich ważne, ponieważ pozwalają im 

płacić za rzeczy. To przykład wiedzy o ludziach, zwyczajach i ekonomii.  

· Jeśli ludzie zakładają, że coś ważnego dla nich jest prawdą, a dowiadują się, że może to nie być prawdą, 

często pilnie próbują to zweryfikować. To jest przykład wiedzy o tym, jakie rzeczy są psychologicznie 

ważne dla ludzi.  

· Często można dowiedzieć się, czy coś jest w kieszeni, obmacując zewnętrzną stronę kieszeni. To 

przykład, jak można łączyć różne rodzaje wiedzy. Tutaj wiedza o tym, jak różne przedmioty (ręce, 

kieszenie, portfele) oddziałują na siebie, jest połączona z wiedzą o działaniu zmysłów.  

 

Rozumowanie wymagane w przypadku pozostałych pytań jest równie bogate. Aby odpowiedzieć na 

trzecie pytanie, „Do czego odnosi się Almanzo, gdy pyta „Czy to jest to?””, czytelnik musi zrozumieć 

coś o języku, a także o ludziach i przedmiotach, uznając, że jest to rozsądny poprzednik słów „to”. ” i 

„to” może być portfelem, ale (raczej subtelnie), że „to” odnosi się do portfela trzymanego przez 

Almanzo, podczas gdy „to” odnosi się do portfela, który zgubił pan Thompson. Na szczęście te dwie 

rzeczy (to, co trzyma Almanzo i co stracił pan Thompson) okazują się tym samym. Aby poradzić sobie 

nawet z prostym fragmentem, wiedza o ludziach, przedmiotach i języku musi być głęboka, szeroka i 

elastyczna; jeśli okoliczności są choć trochę inne, musimy odpowiednio się dostosować. Nie 

powinniśmy oczekiwać od pana Thompsona równie pilnej potrzeby, gdyby Almanzo powiedział, że 

znalazł portfel babci Almanzo. Uważamy za prawdopodobne, że pan Thompson mógł zgubić portfel, 

nie wiedząc o tym, ale bylibyśmy zaskoczeni, gdyby nie wiedział, że jego portfel został zabrany po tym, 

jak został napadnięty z nożem. Nikt jeszcze nie był w stanie wymyślić, jak sprawić, by maszyna 

rozumowała w tak elastyczny sposób. Nie uważamy, że jest to niemożliwe, a później naszkicujemy 

niektóre kroki, które należałoby podjąć, ale na razie rzeczywistość jest taka, że to, co jest wymagane, 

znacznie przewyższa to, co udało się osiągnąć każdemu z nas w społeczności AI. Google Talk to Books 

nie byłoby nawet blisko (ani czytelnicy z Microsoftu i Alibaba, o których wspomnieliśmy na samym 

początku książki). Zasadniczo istnieje rozbieżność między tym, w czym maszyny są teraz dobre – 

klasyfikowaniem rzeczy do kategorii – a rodzajem rozumowania i zrozumienia w świecie rzeczywistym, 

które byłyby wymagane, aby uchwycić tę przyziemną, ale krytyczną zdolność. 

Praktycznie wszystko, co możesz przeczytać, stwarza podobne wyzwania. Nie ma nic szczególnego w 

przejściu Wildera. Oto krótki przykład z The New York Times, 25 kwietnia 2017 r. 

Dzisiaj byłyby setne urodziny Elli Fitzgerald. Jedna z nowojorczyków, Loren Schoenberg, grała na 

saksofonie u boku „Pierwszej Damy Piosenki” w 1990 roku, pod sam koniec swojej kariery. Porównał 

ją do „starej butelki wina”&helip; 

Każdy może łatwo odpowiedzieć na pytania zaczerpnięte bezpośrednio z tekstu (na jakim instrumencie 

grał Loren Schoenberg?) - ale wiele pytań wymagałoby pewnego rodzaju wnioskowania, które 

całkowicie wymyka się większości aktualnych systemów sztucznej inteligencji.  

· Czy Ella Fitzgerald żyła w 1990 roku?  

· Czy żyła w 1960 roku?  



· Czy żyła w 1860 roku?  

· Czy Loren Schoenberg spotkał kiedyś Ellę Fitzgerald?  

· Czy Schoenberg uważa, że Fitzgerald był napojem alkoholowym?  

 

Odpowiedź na pierwsze, drugie i trzecie pytanie polega na wnioskowaniu, że Ella urodziła się 25 

kwietnia 1917 r., ponieważ 25 kwietnia 2017 r. obchodziła jej setne urodziny, a następnie wykorzystuje 

powszechną wiedzę, taką jak fakty, że 

· Ludzie żyją podczas swojej kariery, więc żyła w 1990 roku.  

· Ludzie żyją przez cały czas między narodzinami a śmiercią, ani przed narodzinami, ani po śmierci. Więc 

Fitzgerald musiał żyć w 1960 roku i jeszcze nie żyła w 1860 roku.  

Odpowiedź na czwarte pytanie wiąże się z wnioskowaniem, że granie muzyki z kimś na ogół wiąże się 

z poznaniem tej osoby, i wnioskowanie, że Fitzgerald jest „Pierwszą Damą Piosenki”, mimo że ta 

tożsamość nigdy nie jest do końca sprecyzowana. Odpowiedź na piąte pytanie wymaga wyjaśnienia, 

jakie rzeczy ludzie zwykle wyobrażają sobie, gdy dokonują porównań, oraz wiedzy, że Ella Fitzgerald 

była osobą i że ludzie nie mogą zamienić się w napoje.  

 

Wybierz przypadkowy artykuł w gazecie, opowiadanie lub powieść dowolnej długości, a na pewno 

zobaczysz coś podobnego; wykwalifikowani pisarze nie mówią ci wszystkiego, mówią ci to, co musisz 

wiedzieć, opierając się na wspólnej wiedzy, aby wypełnić luki. (Wyobraź sobie, jak nudna byłaby 

historia Wilder, gdyby musiała ci powiedzieć, że ludzie trzymają portfele w kieszeniach i że ludzie 

czasami próbują wykryć obecność lub brak małych fizycznych przedmiotów, sięgając po nie rękami, 

przez kieszenie. ) We wcześniejszej epoce grupa badaczy sztucznej inteligencji naprawdę próbowała 

rozwiązać te problemy. Peter Norvig, obecnie dyrektor ds. badań w Google, napisał prowokacyjną 

rozprawę doktorską na temat wyzwań związanych ze zrozumieniem historii przez maszyny. Bardziej 

znane jest to, że Roger Schank, pracujący wówczas w Yale, wymyślił serię wnikliwych przykładów tego, 

jak maszyny mogą używać „skryptów”, aby zrozumieć, co się dzieje, gdy klient idzie do restauracji. Ale 

zrozumienie historii wymaga znacznie bardziej złożonej wiedzy i znacznie więcej form wiedzy niż 

scenariusze, a problem sformułowania i zebrania całej tej wiedzy był przytłaczający. Z czasem dziedzina 

się poddała, a badacze zaczęli pracować nad innymi, bardziej przystępnymi problemami - takimi jak 

wyszukiwarka internetowa i silniki rekomendacji - z których żaden nie zbliżył nas znacząco do ogólnej 

sztucznej inteligencji.  

Wyszukiwarka internetowa oczywiście zmieniła jednak świat; to jedna z największych historii sukcesu 

AI. Wyszukiwarka Google, Bing i inne są niesamowicie potężnymi i fantastycznie użytecznymi 

elementami inżynierii, wspieranymi przez sztuczną inteligencję, które niemal natychmiast znajdują 

dopasowania wśród miliardów dokumentów internetowych. Być może zaskakujące jest to, że chociaż 

wszystkie są zasilane przez sztuczną inteligencję, nie mają prawie nic wspólnego z rodzajem 

zautomatyzowanego, syntetycznego odczytu maszynowego, o który apelowaliśmy. Chcemy maszyn, 

które potrafią zrozumieć, co czytają. Wyszukiwarki nie. Weź wyszukiwarkę Google. W algorytmie 

Google istnieją dwie podstawowe koncepcje, jedna stara i jedna, którą firma Google zapoczątkowała. 

Żadne z nich nie zależy od tego, czy system rozumie dokumenty. Pierwszy, starszy pomysł był używany 

w programach do wyszukiwania dokumentów od wczesnych lat sześćdziesiątych, na długo przed 

Google lub internetem: dopasowujesz słowa w zapytaniu do słów w dokumencie. Chcesz wyszukać 



przepisy na kardamon? Nie ma problemu - po prostu znajdź wszystkie strony zawierające słowa 

„przepis” i „kardamon”. Nie trzeba rozumieć, że kardamon jest przyprawą, nie trzeba rozumieć, jak 

pachnie, jak smakuje, ani wiedzieć nic o historii tego, jak jest pozyskiwany ze strąków lub w jakich 

kuchniach najczęściej go używa. Chcesz znaleźć instrukcje dotyczące budowania samolotów? Po prostu 

dopasuj kilka słów, takich jak „model”, „samolot” i „jak”, a otrzymasz wiele przydatnych trafień, nawet 

jeśli maszyna nie ma pojęcia, czym właściwie jest samolot, nie mówiąc już o tym, czym jest udźwig i 

opór lub powody, dla których prawdopodobnie wolałbyś latać komercyjnie niż jeździć na modelu w 

skali. Drugi, bardziej innowacyjny pomysł - słynny algorytm PageRank - polegał na tym, że program 

mógł wykorzystać zbiorową mądrość sieci do oceny, które strony internetowe są wysokiej jakości, 

sprawdzając, które strony otrzymały wiele linków, w szczególności linki z innych wysokiej jakości stron. 

Ten wgląd katapultował Google ponad wszystkie inne wyszukiwarki internetowe tamtych czasów. Ale 

dopasowywanie słów nie ma wiele wspólnego ze zrozumieniem tekstów, podobnie jak liczenie linków 

przychodzących z innych stron. Powodem, dla którego wyszukiwarka Google działa tak samo dobrze, 

jak bez żadnego wyrafinowanego odczytu, jest to, że wymagana jest niewielka precyzja. Wyszukiwarka 

nie musi wczytywać się głęboko, aby rozpoznać, czy jakiś traktat o uprawnieniach prezydenckich 

skłania się w lewo, czy w prawo; użytkownik może to rozgryźć. Wyszukiwarka Google musi tylko ustalić, 

czy dany dokument dotyczy właściwego ogólnego tematu. Zwykle można uzyskać całkiem dobre 

pojęcie o temacie dokumentu, po prostu patrząc na słowa i krótkie frazy, które się w nim znajdują. Jeśli 

ma uprawnienia „prezesa” i „wykonawcy”, użytkownik prawdopodobnie będzie zadowolony z 

posiadania łącza; jeśli chodzi o Kardashianów, prawdopodobnie nie ma to znaczenia. Jeśli dokument 

wspomina „George”, „Martha” i „Bitwa pod Yorktown”, wyszukiwarka Google może odgadnąć, że 

dokument dotyczy Jerzego Waszyngtona, nawet jeśli nic nie wie o małżeństwach czy wojnach 

rewolucyjnych. 

Google nie zawsze jest tak powierzchowny. Czasami udaje mu się zinterpretować zapytania i dać w 

pełni uformowane odpowiedzi, a nie tylko długie listy linków. To trochę bliższe czytaniu, ale tylko 

trochę, ponieważ Google na ogół czyta tylko zapytania, a nie same dokumenty. Jeśli zapytasz „Jaka jest 

stolica Missisipi?” Google poprawnie analizuje Twoje pytanie i wyszukuje odpowiedź („Jackson”) w 

utworzonej wcześniej tabeli. Jeśli zapytasz „Ile wynosi 1,36 euro w rupii”, parsowanie jest znowu 

poprawne i system może, po zapoznaniu się z inną tabelą (tym razem z kursami wymiany), poprawnie 

obliczyć, że „1,36 euro = 110,14 rupii indyjskich”. W większości przypadków, gdy Google zwraca tego 

rodzaju odpowiedź, jest ona zwykle wiarygodna (system przypuszczalnie robi to tylko wtedy, gdy jego 

wskaźniki sugerują, że odpowiedzi są prawdopodobnie poprawne). Ale wciąż daleko mu do ideału, a 

błędy, które popełnia, dają dobrą wskazówkę na temat tego, co się dzieje. Na przykład w kwietniu 2018 

r. zapytano wyszukiwarkę Google „Kto jest obecnie w Sądzie Najwyższym?” i otrzymano raczej niepełną 

odpowiedź „John Roberts”, tylko jeden członek spośród dziewięciu. Jako bonus Google udostępnił listę 

siedmiu innych sędziów, których „ludzie również szukają”: Anthony Kennedy, Samuel Alito, Clarence 

Thomas, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg i Antonin Scalia. Wszyscy ci ludzie byli oczywiście na 

dworze, ale Scalia nie żył. Następca Scalii, Neil Gorsuch, oraz niedawno mianowani Elena Kagan i Sonia 

Sotomayor były nieobecne na liście Google. To prawie tak, jakby Google całkowicie pominął słowo 

„obecnie”. Wracając do naszego wcześniejszego punktu dotyczącego syntezy, ostateczny system 

odczytu maszynowego skompilowałby swoją odpowiedź, czytając Google News i aktualizując swoją 

listę, gdy pojawią się zmiany; lub przynajmniej konsultując się z Wikipedią (którą ludzie dość regularnie 

aktualizują) i wydobywając obecnych sędziów. Wygląda na to, że Google tego nie robi. Zamiast tego, 

jak najlepiej możemy powiedzieć, jest to po prostu przyglądanie się regularnościom statystycznym 

(Alito i Scalia pojawiają się w wielu poszukiwaniach wymiaru sprawiedliwości), a nie autentyczne 

czytanie i rozumienie ich źródeł. Aby wziąć inny przykład, spróbowano zapytać Google: „Kiedy 

zbudowano pierwszy most?” i otrzymano następujące wyniki na górze wyników: Mosty żelazne i 



stalowe są dziś używane i większość głównych [sic] światowych rzek jest przecinana przez tego typu 

mosty. Zdjęcie przedstawia pierwszy na świecie żelazny most. Został zbudowany w Telford w 1779 roku 

przez Abrahama Darby’ego (trzeci) i był pierwszą dużą budowlą w historii zbudowaną z żelaza. Słowa 

„pierwszy” i „most” pasują do naszego zapytania, ale pierwszy zbudowany most nie był żelazny, a 

„pierwszy żelazny most” nie równa się „pierwszemu mostowi”; Google był wyłączony przez tysiące lat. 

A faktem jest, że ponad dekadę po ich wprowadzeniu, wyszukiwania, w których Google odczytuje 

pytanie i udziela bezpośredniej odpowiedzi, nadal pozostają w znacznej mniejszości. Kiedy otrzymujesz 

linki, a nie odpowiedzi, jest to generalnie znak, że Google polega tylko na słowach kluczowych i liczeniu 

linków, a nie na prawdziwym zrozumieniu. Firmy takie jak Google i Amazon oczywiście stale ulepszają 

swoje produkty i dość łatwo jest ręcznie zakodować system, aby poprawnie wymienić obecny zestaw 

sędziów Sądu Najwyższego; małe przyrostowe ulepszenia będą kontynuowane. To, czego nie widzimy 

na horyzoncie, to ogólne rozwiązanie wielu rodzajów wyzwań, które podnieśliśmy. Kilka lat temu 

zobaczyliśmy sprytnego mema na Facebooku: zdjęcie Baracka Obamy z podpisem „W zeszłym roku 

powiedziałeś nam, że masz 50 lat; teraz mówisz, że masz 51 lat. Co to jest, Barack Obama? Dwie różne 

wypowiedzi, wypowiedziane w różnym czasie, mogą być prawdziwe. Jeśli jesteś człowiekiem, 

rozumiesz żart. Jeśli jesteś maszyną zajmującą się niewiele więcej niż dopasowywaniem słów 

kluczowych, jesteś zgubiony. 

A co z „wirtualnymi asystentami”, takimi jak Siri, Cortana, Asystent Google i Alexa? Plusem jest to, że 

często podejmują działania, a nie tylko podają listę linków; w przeciwieństwie do wyszukiwarki Google, 

zostały one od początku zaprojektowane tak, aby interpretować zapytania użytkowników nie jako 

zbiory losowych słów kluczowych, ale jako rzeczywiste pytania. Ale po kilku latach wszystkie są 

chybione, skuteczne w niektórych dziedzinach i słabe w innych. Na przykład, wszyscy są całkiem dobrzy 

w pytaniach „faktoidów” - „Kto wygrał World Series w 1957?”; każdy z nich ma również kieszenie o 

wyraźnej sile. Asystent Google jest dobry w udzielaniu wskazówek i kupowaniu biletów do kina. Siri 

jest dobra w udzielaniu wskazówek i dokonywaniu rezerwacji. Alexa jest dobra w matematyce, całkiem 

przyzwoita w opowiadaniu gotowych dowcipów i (nic dziwnego) dobra w zamawianiu rzeczy od 

Amazona. Ale poza ich szczególnymi obszarami siły nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. 

Niedawno pisarka Mona Bushnell próbowała zapytać wszystkie cztery programy o drogę do 

najbliższego lotniska. Asystent Google dał jej listę biur podróży. Siri dał jej wskazówki do bazy 

hydroplanów. Cortana dała jej listę stron z biletami lotniczymi, takich jak Expedia. Podczas niedawnej 

przejażdżki, Alexa uzyskała 100% punktów w pytaniach takich jak Czy Donald Trump jest osobą?, Czy 

Audi jest pojazdem? i Czy Edsel jest pojazdem?, ale zbombardowane pytaniami typu Czy Audi może 

używać gazu? , Czy Audi może przejechać z Nowego Jorku do Kalifornii? i Czy rekin to pojazd? Albo 

weźmy ten przykład, wysłany niedawno do Gary’ego na Twitterze: zrzut ekranu z czyjąś próbą 

poproszenia Siri o „najbliższą restaurację fast food, która nie była McDonald’s”. Siri posłusznie 

wymyśliła listę trzech pobliskich restauracji i wszystkie serwowały fast foody - ale każda z nich była 

McDonaldem; słowo „nie” zostało całkowicie zlekceważone. WolframAlpha, wprowadzony w 2009 

roku jako „pierwszy na świecie silnik wiedzy obliczeniowej”, nie jest lepszy. Ma ogromne wbudowane 

bazy danych wszelkiego rodzaju informacji naukowych, technologicznych, matematycznych, spisowych 

i socjologicznych, a także zbiór technik wykorzystywania tych informacji do odpowiadania na pytania, 

ale jego zdolność do łączenia wszystkich tych informacji jest wciąż niepewna. Jego siłą są pytania 

matematyczne typu „Jaka jest waga stopy sześciennej złota?” „Jak daleko jest Biloxi w stanie Missisipi 

od Kalkuty?” oraz „Jaka jest objętość dwudziestościanu o długości krawędzi 2,3 metra?” (odpowiednio 

„547 kg”, „8781 mil” i „26,5 m,sup>3</sup>”). Ale granice jego zrozumienia nie są trudne do 

osiągnięcia. Jeśli zapytasz „Jak daleko jest granica Meksyku od San Diego?” dostajesz „1144 mile”, co 

jest całkowicie błędne. WolframAlpha ignoruje słowo „granica” i zamiast tego zwraca odległość od San 

Diego do geograficznego centrum Meksyku. Jeśli nieco przeformułujesz pytanie o objętość 



dwudziestościanu, zastępując słowa „o krawędziach o długości 2,3 metra” słowami „którego krawędzie 

mają 2,3 metra długości”, WolframAlpha nie rozpoznaje już, że pytanie dotyczy objętości; wszystko, co 

otrzymujesz, to ogólna informacja, że dwudziestościany mają 30 krawędzi, 20 wierzchołków i 12 ścian, 

bez wzmianki o objętości. WolframAlpha może ci powiedzieć, kiedy urodziła się Ella Fitzgerald i kiedy 

umarła; ale jeśli zapytasz „Czy Ella Fitzgerald żyła w 1960 roku?”, błędnie zinterpretuje to pytanie jako 

„Czy Ella Fitzgerald żyje?” i odpowiada „Nie”. Ale czekaj, mówisz, co z Watsonem, który był tak dobry 

w odpowiadaniu na pytania, że pokonał dwóch ludzkich mistrzów w Jeopardy! To prawda, ale niestety 

Watson nie jest tak ogólnie potężny, jak mogłoby się wydawać. Prawie 95 procent odpowiedzi 

Jeopardy!  jak się okazuje, są tytułami stron Wikipedii. Zwycięstwo w Jeopardy! to często tylko kwestia 

znalezienia odpowiedniego artykułu. Od tego rodzaju inteligentnego wyszukiwania informacji do 

systemu, który potrafi naprawdę myśleć i rozumować, jest daleka droga. Do tej pory IBM nawet nie 

przekształcił Watsona w solidnego wirtualnego asystenta. Kiedy ostatnio szukaliśmy czegoś takiego na 

stronie IBM, wszystko, co mogliśmy znaleźć, to przestarzałe demo Watson Assistant, które 

koncentrowało się wąsko na symulowanych samochodach, w żaden sposób nie dorównując bardziej 

wszechstronnym ofertom Apple, Google, Microsoft, lub Amazon. Wirtualni asystenci, tacy jak Siri i 

Alexa, z pewnością zaczynają być użyteczni, ale mają przed sobą długą drogę. I, co najważniejsze, 

podobnie jak w przypadku wyszukiwarki Google, zachodzi bardzo niewielka synteza. O ile wiemy, 

bardzo niewielu z nich kiedykolwiek próbuje połączyć informacje w elastyczny sposób z wielu źródeł, a 

nawet z jednego źródła z wieloma zdaniami, tak jak robiłeś to wcześniej, gdy czytałeś o Almanzo i o Elli 

Fitzgerald. Prawda jest taka, że żaden obecny system AI nie może powielić tego, co zrobiłeś w tych 

przypadkach, integrując serię zdań i rekonstruując zarówno to, co zostało powiedziane, jak i to, co nie 

zostało powiedziane. Jeśli podążasz za tym, co mówimy, jesteś człowiekiem, a nie maszyną. Pewnego 

dnia możesz poprosić Alexę o porównanie relacji prezydenta z The Wall Street Journal z relacjami z The 

Washington Post lub zapytać, czy twój lekarz rodzinny mógł przeoczyć coś w twoich najnowszych 

listach przebojów, ale na razie to tylko fantazja. Lepiej trzymaj się pytania Alexy o pogodę. Co nam 

zostaje? Mieszanina wirtualnych asystentów, często przydatnych, nigdy w pełni niezawodnych - z 

których żaden nie jest w stanie zrobić tego, co my, ludzie, za każdym razem, gdy czytamy książkę. 

Sześćdziesiąt lat w historii sztucznej inteligencji komputery wciąż są funkcjonalnymi analfabetami. 

Głębokie uczenie nie rozwiąże tego problemu, podobnie jak ściśle powiązany trend uczenia się „od 

końca do końca”, w którym sztuczna inteligencja jest szkolona do przekształcania danych wejściowych 

bezpośrednio w wyniki, bez żadnych pośrednich podsystemów. Na przykład, podczas gdy tradycyjne 

podejście do prowadzenia pojazdów dzieliłoby rzeczy na podsystemy, takie jak percepcja, 

przewidywanie i podejmowanie decyzji (być może wykorzystujące uczenie głębokie jako element w 

niektórych z tych podsystemów), system kompleksowy zrezygnowałby z podsystemów zamiast tego 

zbudował system cardrivingu, który pobiera obrazy z kamer jako dane wejściowe i zwraca jako dane 

wyjściowe, korekty przyspieszenia i sterowania - bez żadnych pośrednich podsystemów do określania, 

gdzie znajdują się różne obiekty i jak się poruszają, czego można oczekiwać od innych kierowców rób i 

nie rób i tak dalej. Kiedy to działa, może być bardzo skuteczne i prostsze do wdrożenia niż bardziej 

ustrukturyzowane alternatywy; systemy typu end-to-end często wymagają stosunkowo niewielkiej 

pracy ludzkiej. A czasami są najlepszym dostępnym rozwiązaniem. Jak wyjaśniono w artykule New York 

Times Magazine w Tłumaczu Google, kompleksowe systemy uczenia głębokiego znacznie poprawiły 

stan wiedzy w zakresie tłumaczenia maszynowego, zastępując wcześniejsze podejścia. W dzisiejszych 

czasach, jeśli chcesz zbudować program do, powiedzmy, tłumaczeń między francuskim i angielskim, 

zacząłbyś od zebrania ogromnego zbioru dokumentów, które istnieją zarówno w wersji francuskiej, jak 

i angielskiej, zwanych bitexts (wymawiane „bye-texts”), jak obrady parlamentu kanadyjskiego, które 

zgodnie z prawem muszą być publikowane w obu językach. Na podstawie takich danych Tłumacz 

Google może automatycznie uczyć się powiązań między angielskimi słowami i frazami a ich francuskimi 



odpowiednikami, bez wcześniejszej znajomości języka francuskiego lub angielskiego ani żadnej 

wcześniejszej wiedzy o zawiłościach gramatyki francuskiej. Nawet sceptycy są zdumieni. Problem w 

tym, że jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Tłumaczenie maszynowe okazuje się niezwykle dobrym 

rozwiązaniem dla metod typu end-to-end, częściowo ze względu na łatwą dostępność dużej ilości 

odpowiednich danych, a częściowo dlatego, że generalnie istnieje mniej lub bardziej wyraźna zgodność 

między angielskimi słowami i francuskie słowa. (W większości przypadków właściwe francuskie słowo 

jest jedną z opcji, które można znaleźć w słowniku francusko-angielskim, a przez większość czasu 

relacje między kolejnością słów w dwóch językach mają dość standardowe wzorce.) Ale wiele innych 

aspektów rozumienia języka jest znacznie słabiej dopasowanych. Odpowiadanie na pytania jest 

znacznie bardziej otwarte, po części dlatego, że słowa w prawidłowej odpowiedzi na pytanie mogą nie 

mieć oczywistego związku ze słowami tekstu. Tymczasem nie istnieje baza danych pytań i odpowiedzi 

o rozmiarach porównywalnych z francusko-angielskim postępowaniem parlamentarnym. Nawet gdyby 

tak było, wszechświat pytań i odpowiedzi jest tak ogromny, że jakakolwiek baza danych byłaby 

zaledwie malutką próbką wszystkich możliwości. Jak wyjaśniono wcześniej, stwarza to poważne 

problemy dla głębokiego uczenia się: im bardziej system głębokiego uczenia musi odchodzić od 

swojego zestawu szkoleniowego, tym więcej wpada w kłopoty. I, prawdę mówiąc, nawet w przypadku 

tłumaczenia maszynowego, kompleksowe podejście wciąż ma swoje ograniczenia. Często (ale nie 

zawsze) są w porządku, jeśli chodzi o zrozumienie, ale dopasowanie słów, fraz i tak dalej nie zawsze 

wystarcza. Gdy uzyskanie właściwego tłumaczenia zależy od głębszego zrozumienia, systemy się psują. 

Jeśli podasz Tłumaczowi Google francuskie zdanie „Je mange un avocat pour le déjeuner”, co w 

rzeczywistości oznacza „jem awokado na lunch”, otrzymasz tłumaczenie „jem prawnika na lunch”. 

Francuskie słowo avocat oznacza zarówno „awokado”, jak i „prawnik”, a ponieważ ludzie dużo częściej 

piszą o prawnikach niż o awokado (szczególnie w obradach kanadyjskiego parlamentu), Tłumacz 

Google ma częstsze znaczenie, poświęcając sens statystyce . We wspaniałym artykule w The Atlantic 

Douglas Hofstadter opisał ograniczenia Tłumacza Google: 

My, ludzie, wiemy wiele rzeczy na temat par, domów, rzeczy osobistych, dumy, rywalizacji, zazdrości, 

prywatności i wielu innych niematerialnych, które prowadzą do takich dziwactw, jak para małżeńska 

mająca ręczniki wyhaftowane „jego” i „jej”. Tłumacz Google nie zna takich sytuacji. Tłumacz Google nie 

zna sytuacji, kropka. Zna tylko ciągi złożone ze słów złożonych z liter. Chodzi o ultraszybkie 

przetwarzanie fragmentów tekstu, a nie o myślenie, wyobrażanie sobie, zapamiętywanie lub 

rozumienie. Nawet nie wie, że słowa oznaczają rzeczy. 

Mimo całego poczynionego postępu większość pisemnej wiedzy na świecie pozostaje zasadniczo 

niedostępna, nawet jeśli jest cyfrowa i internetowa, ponieważ jest w formie, której maszyny nie 

rozumieją. Na przykład elektroniczna dokumentacja zdrowotna jest wypełniona tak zwanym tekstem 

nieustrukturyzowanym, takimi jak notatki lekarskie, e-maile, artykuły prasowe i dokumenty z edytora 

tekstu, które nie pasują do tabeli. Prawdziwy system odczytu maszynowego byłby w stanie 

zanurkować, przeglądając notatki lekarza w poszukiwaniu ważnych informacji, które są rejestrowane 

w badaniach krwi i zapisach przyjęć. Ale problem jest tak daleko poza tym, co może zrobić obecna 

sztuczna inteligencja, że notatki wielu lekarzy nigdy nie są szczegółowo czytane. Narzędzia AI dla 

radiologii zaczynają być badane; są w stanie patrzeć na obrazy i odróżnić guzy od zdrowych tkanek, ale 

nie mamy jeszcze możliwości zautomatyzowania innej części tego, co robi prawdziwy radiolog, czyli 

łączenia obrazów z historią pacjenta. Zdolność do zrozumienia nieustrukturyzowanego tekstu jest 

obecnie poważnym wąskim gardłem w szerokim zakresie potencjalnych komercyjnych zastosowań 

sztucznej inteligencji. Nie potrafimy jeszcze zautomatyzować procesu czytania umów prawnych, 

artykułów naukowych czy raportów finansowych, ponieważ każdy z nich składa się z fragmentu tekstu, 

którego AI wciąż nie jest w stanie ogarnąć. Chociaż obecne narzędzia automatycznie wyciągają 

podstawowe informacje z nawet najtrudniejszego tekstu, duża część treści jest zazwyczaj pomijana. 



Coraz bardziej wyszukane wersje dopasowywania tekstu i liczenia linków pomagają - trochę - ale po 

prostu nie prowadzą nas do programów, które naprawdę potrafią czytać i rozumieć. Oczywiście 

sytuacja nie jest lepsza dla rozumienia języka mówionego (czasami nazywanego rozumieniem dialogu). 

Jeszcze większe wyzwania staną przed skomputeryzowanym asystentem lekarza, który będzie 

próbował przełożyć mowę na notatki medyczne (aby lekarze mogli spędzać więcej czasu z pacjentami, 

a mniej na swoich laptopach). Rozważ ten prosty fragment dialogu, który przesłał nam dr Vik Moharir: 

LEKARZ: Czy odczuwasz ból w klatce piersiowej przy jakimkolwiek wysiłku?  

PACJENT: Cóż, w zeszłym tygodniu ścinałem podwórko i czułem się, jakby siedział na mnie słoń. 

[Wskazując na klatkę piersiową]  

Dla osoby jest oczywiste, że odpowiedź na pytanie lekarza brzmi „tak”; cięcie podwórka należy do 

kategorii wysiłku i wnioskujemy, że pacjent doświadczył bólu na podstawie naszej wiedzy, że słonie są 

ciężkie, a zmiażdżenie przez ciężkie przedmioty jest bolesne. Automatycznie wnioskujemy również, że 

słowo „czuć” jest używane w przenośni, a nie dosłownie, biorąc pod uwagę ilość szkód, jakie zadałby 

słoń. Dla maszyny, o ile wcześniej nie było dużo konkretów o słoniach, to prawdopodobnie tylko trochę 

gadania o dużych ssakach i pracach na podwórku. 

Jak wpadliśmy w ten bałagan? Głębokie uczenie jest bardzo skuteczne w uczeniu się korelacji, takich 

jak korelacje między obrazami lub dźwiękami a etykietami. Jednak głębokie uczenie się ma trudności 

ze zrozumieniem, w jaki sposób przedmioty, takie jak zdania, odnoszą się do ich części (takich jak słowa 

i frazy). Czemu? Brakuje w nim tego, co językoznawcy nazywają kompozycyjnością: sposobu 

konstruowania znaczenia zdania złożonego ze znaczenia jego części. Na przykład w zdaniu Księżyc 

znajduje się 240 000 mil od Ziemi, słowo księżyc oznacza jeden konkretny obiekt astronomiczny, ziemia 

oznacza inny, mila oznacza jednostkę odległości, 240 000 oznacza liczbę, a następnie, ze względu na 

sposób wyrażenia a zdania działają kompozycyjnie w języku angielskim, 240 000 mil oznacza określoną 

długość, a zdanie Księżyc znajduje się 240 000 mil od ziemi zapewnia, że odległość między dwoma 

ciałami niebieskimi jest właśnie tą długością. Co zaskakujące, uczenie głębokie nie ma tak naprawdę 

żadnego bezpośredniego sposobu radzenia sobie z kompozycyjnością; ma po prostu mnóstwo 

odosobnionych bitów informacji zwanych funkcjami, bez żadnej struktury. Może nauczyć się, że psy w 

kapeluszu mają ogony i nogi, ale nie wie, jak odnoszą się one do cyklu życia psa. Głębokie uczenie nie 

rozpoznaje psa jako zwierzęcia złożonego z części takich jak głowa, ogon i cztery nogi, a nawet tego, 

czym jest zwierzę, nie mówiąc już o tym, czym jest głowa i jak koncepcja głowy różni się w zależności 

od żaby, psa i ludzi, różniących się szczegółami, ale mających wspólny stosunek do ciał. Głębokie 

uczenie nie rozpoznaje również, że zdanie takie jak Księżyc znajduje się 240 000 mil od ziemi zawiera 

zwroty, które odnoszą się do dwóch ciał niebieskich i długości. Weźmy inny przykład, kiedy 

poprosiliśmy Tłumacza Google o przetłumaczenie „Elektryk, do którego dzwoniliśmy, aby naprawić 

telefon, pracuje w niedziele” na francuski, otrzymaliśmy odpowiedź L’électricien que nous avons 

appelé pour réparer le téléphone fonctionne le dimanche. Jeśli znasz francuski, wiesz, że to nie jest w 

porządku. W szczególności słowo działa ma dwa tłumaczenia w języku francuskim: travaille, co oznacza 

trudy i fonctionne, co oznacza, że działa prawidłowo. Google użyło słowa fonctionne zamiast travaille, 

nie pojmując, jak człowiek by to zrobił, że „praca w niedziele” to coś, co w kontekście odnosi się do 

elektryka i że jeśli mówisz o osobie pracującej, powinieneś używać czasownik travaille. Pod względem 

gramatycznym podmiotem czasownika jest tutaj elektryk, a nie telefon. Znaczenie zdania jako całości 

jest funkcją tego, jak części są połączone, a Google tak naprawdę tego nie rozumie. Jego sukces w wielu 

przypadkach skłania nas do myślenia, że system rozumie więcej niż w rzeczywistości, ale prawda (po 

raz kolejny ilustruje iluzoryczną lukę w postępie) jest taka, że w jego tłumaczeniach jest bardzo mało 

głębi. Pokrewnym i nie mniej krytycznym problemem jest to, że głębokie uczenie nie ma dobrego 

sposobu na włączenie wiedzy podstawowej, co widzieliśmy wcześniej w rozdziale 3. Jeśli uczysz się 



powiązać obraz z etykietą, nie ma znaczenia, w jaki sposób Ty to zrób. Dopóki to działa, nikt nie 

przejmuje się wewnętrznymi szczegółami systemu, ponieważ liczy się tylko to, że masz odpowiednią 

etykietę dla danego obrazu. Całe zadanie jest często stosunkowo odizolowane od większości tego, co 

znasz. Język prawie nigdy taki nie jest. Praktycznie każde zdanie, które napotykamy, wymaga 

wyciągania wniosków na temat tego, jak szeroki zakres wiedzy podstawowej jest powiązany z tym, co 

czytamy. Głębokiemu uczeniu brakuje bezpośredniego sposobu przedstawienia tej wiedzy, nie mówiąc 

już o wnioskowaniu na jej temat w kontekście rozumienia zdania. I wreszcie, uczenie głębokie dotyczy 

statycznych tłumaczeń, od danych wejściowych do etykiety (obraz kota do etykiety kota), ale czytanie 

jest procesem dynamicznym. Kiedy używasz statystyk, aby przetłumaczyć historię, która zaczyna się Je 

mange une pomme na „Jem jabłko”, nie musisz wiedzieć, co oznacza każde zdanie, jeśli potrafisz 

rozpoznać, że w poprzednich bitextach je było kojarzone z „I, mange with eat” , une z i pomme z 

jabłkiem. W większości przypadków program do tłumaczenia maszynowego może wymyślić coś 

pożytecznego, po prostu przerzucając jedno zdanie na raz, bez zrozumienia znaczenia fragmentu jako 

całości. Kiedy czytasz opowiadanie lub esej, robisz coś zupełnie innego. Twoim celem nie jest 

stworzenie kolekcji statystycznie prawdopodobnych dopasowań; ma zrekonstruować świat, którym 

autor próbował się z tobą podzielić. Kiedy czytasz historię Almanzo, możesz najpierw zdecydować, że 

historia zawiera trzech głównych bohaterów (Almanzo, jego ojciec i pan Thompson), a następnie 

zaczynasz uzupełniać niektóre szczegóły dotyczące tych postaci (Almanzo jest chłopcem , jego ojciec 

jest dorosły itp.), a także zaczynasz próbować ustalić niektóre z wydarzeń, które miały miejsce 

(Almanzo znalazł portfel, Almanzo zapytał pana Thompsona, czy portfel należy do niego i tak dalej). 

Robisz coś podobnego (w dużej mierze nieświadomie) za każdym razem, gdy wchodzisz do pokoju, 

oglądasz film lub czytasz historię. Ty decydujesz, jakie istoty tam są, jaki jest ich związek między sobą i 

tak dalej. Używając języka psychologii poznawczej, czytając dowolny tekst, budujesz poznawczy model 

znaczenia tego, co mówi tekst. Może to być tak proste, jak skompilowanie tego, co Daniel Kahneman i 

nieżyjąca już Anne Treisman nazwali plikiem obiektowym – zapisem pojedynczego obiektu i jego 

właściwości – lub tak złożone, jak pełne zrozumienie skomplikowanego scenariusza. Kiedy czytasz 

fragment z Farmer Boy, stopniowo budujesz mentalną reprezentację — wewnętrzną w twoim mózgu 

— wszystkich ludzi, przedmiotów i zdarzeń z historii oraz relacji między nimi: Almanzo, portfel i pan 

Thompson a także wydarzenia, w których Almanzo rozmawiał z panem Thompsonem, pan Thompson 

krzyczał i klepał się po kieszeni, pan Thompson wyrywał portfel Almanzo i tak dalej. Dopiero po 

przeczytaniu tekstu i skonstruowaniu modelu poznawczego robisz wszystko, co robisz z narracją – 

odpowiadasz na pytania na jej temat, tłumaczysz na rosyjski, streszczasz, parodiujesz, ilustrujesz lub 

po prostu pamiętasz na później. Google Translate, plakatowe dziecko wąskiej sztucznej inteligencji, 

omija cały proces budowania i używania modelu poznawczego; nigdy nie musi niczego rozumować ani 

śledzić; robi to, co robi całkiem dobrze, ale obejmuje tylko najmniejszy wycinek tego, o czym naprawdę 

jest czytanie. Nigdy nie buduje modelu poznawczego opowieści, bo nie może. Nie można zapytać 

systemu głębokiego uczenia „co by się stało, gdyby pan Thompson szukał portfela i znalazł 

wybrzuszenie w miejscu, w którym spodziewał się znaleźć portfel”, ponieważ nie jest to nawet część 

paradygmatu. Statystyki nie zastąpią zrozumienia w świecie rzeczywistym. Problem nie polega tylko na 

tym, że tu czy tam występuje błąd losowy, ale na tym, że istnieje fundamentalna rozbieżność między 

rodzajem analizy statystycznej, która jest wystarczająca do tłumaczenia, a konstrukcją modelu 

poznawczego, która byłaby wymagana, gdyby systemy rzeczywiście pojęły to, co mają. próbują czytać. 

Jednym z zaskakująco trudnym wyzwaniem dla głębokiego uczenia się (choć nie w przypadku 

klasycznych podejść do sztucznej inteligencji) jest po prostu zrozumienie słowa „nie”. Pamiętasz 

porażkę Siri z „Znajdź restaurację typu fast food, która nie jest McDonaldem”? Osoba zadająca pytanie 

prawdopodobnie chciała uzyskać odpowiedź w stylu „The Burger King przy 321 Elm Street, Wendy przy 

57 Main Street i IHOP przy 523 Spring Street”. Ale nie ma nic w Wendy’s, Burger King czy IHOP, co jest 



szczególnie kojarzone ze słowem „nie” i nie zdarza się tak często, że ktoś odnosi się do któregoś z nich 

jako nie do McDonalda, więc brutalne statystyki nie pomagają zrobiliby z pokrewnym królem i królową. 

Można sobie wyobrazić kilka statystycznych sztuczek w celu rozwiązania tego konkretnego problemu 

(identyfikacja restauracji), ale pełne potraktowanie wszystkich sposobów, w których nie można użyć, 

wykracza daleko poza zakres obecnych podejść. To, czego naprawdę potrzebuje ta dziedzina, to 

podstawa tradycyjnych operacji obliczeniowych, z których zbudowane są bazy danych i klasyczna 

sztuczna inteligencja: budowanie listy (restauracje typu fast food w określonej okolicy), a następnie 

wykluczanie elementów, które należą do innej listy ( lista różnych franczyz McDonald’s). Ale głębokie 

uczenie zostało zbudowane wokół unikania właśnie tego rodzaju obliczeń. Listy są podstawowe i 

wszechobecne w programach komputerowych i istnieją od ponad pięćdziesięciu lat (pierwszy główny 

język programowania AI, LISP, został dosłownie zbudowany wokół list), a jednak nie są one nawet 

częścią struktury głębokiego uczenia się. Zrozumienie zapytania ze słowem nieobecnym staje się zatem 

ćwiczeniem polegającym na wbijaniu kwadratowych kołków w okrągłe otwory. 

A do tego dochodzi problem niejednoznaczności. Języki ludzkie są pełne niejasności. Słowa mają wiele 

znaczeń: praca (jako czasownik) może oznaczać albo pracę. A te są stosunkowo jasne; Lista wszystkich 

różnych znaczeń słów, takich jak in lub take, wypełnia wiele kolumn dobrego słownika. Rzeczywiście, 

większość słów, z wyjątkiem bardzo technicznych, ma wiele znaczeń. Również struktura gramatyczna 

fraz jest często niejednoznaczna. Czy zdanie „Ludzie mogą łowić” oznacza, że ludzie mogą łowić ryby, 

czy też (jak w Steinbeck’s Cannery Row) ludzie pakują sardynki i tuńczyka do puszek? Słowa takie jak 

zaimki często wprowadzają dalsze niejasności. Jeśli powiesz, że Sam nie mógł podnieść Harry’ego, 

ponieważ był zbyt ciężki, to w zasadzie mógłby być Samem lub Harrym. To, co jest niesamowite w nas, 

ludziach, czytelnikach, to to, że w 99 procentach czasu nawet nie zauważamy tych niejasności. Zamiast 

się pogubić, szybko i bez świadomego wysiłku wracamy na właściwą drogę, aby je zinterpretować, jeśli 

taki istnieje. Załóżmy, że słyszysz zdanie, w którym Elsie próbowała skontaktować się z ciotką przez 

telefon, ale nie odebrała. Chociaż zdanie jest logicznie niejednoznaczne, nie ma wątpliwości, co ono 

oznacza. Nigdy nie przychodzi ci do głowy świadomie zastanawiać się, czy sądzony środek odbywał się 

w postępowaniu sądowym (jak w Sądzie karnym osądził Abe Ginsburga za kradzież), czy też dotarcie 

oznacza fizyczne dotarcie do celu (jak w łodzi dotarł do brzegu), czy też na telefon oznacza, że ciocia 

balansowała niepewnie na górze telefonu (jak w kępie kurzu na telefonie), czy też słowo, które ona w 

zdaniu, na które nie odpowiedziała, odnosi się do samej Elsie (tak jakby się skończyło zdanie z ale nie 

otrzymała odpowiedzi). Zamiast tego od razu skupiasz się na właściwej interpretacji. Teraz spróbuj 

zdobyć maszynę, która zrobi to wszystko. W niektórych przypadkach pomocne mogą być proste 

statystyki. Słowo „sądzony” oznacza znacznie częściej podejmowaną próbę niż postępowanie sądowe. 

Wyrażenie przez telefon oznacza częstsze używanie telefonu do komunikacji niż fizyczne używanie 

telefonu na górze, chociaż są wyjątki. Kiedy po czasowniku zasięg następuje osoba, a słowo telefon jest 

w pobliżu w zdaniu, prawdopodobnie oznacza to pomyślnie nawiązaną komunikację. Jednak w wielu 

przypadkach statystyki nie pomogą Ci znaleźć właściwego rozwiązania. Zamiast tego często nie ma 

sposobu na rozwiązanie danej niejednoznaczności bez faktycznego zrozumienia, co się dzieje. W 

zdaniu, które czyta Elsie próbowała skontaktować się z ciotką przez telefon, ale nie odpowiedziała, liczy 

się wiedza ogólna wraz z rozumowaniem. Znajomość kontekstu sprawia, że dla czytelnika staje się 

oczywiste, że Elsie nie odebrałaby własnego telefonu. Logika podpowiada, że to musi być jej ciotka. 

Nikt nie musi nas uczyć tego rodzaju wnioskowania w szkole, ponieważ wiemy, jak to robić 

instynktownie; wynika to naturalnie z tego, jak w pierwszej kolejności interpretujemy świat. Głębokie 

uczenie nie może nawet zacząć rozwiązywać tego rodzaju problemu. 

Niestety, jak dotąd nic tak naprawdę nie zadziałało. Klasyczne techniki sztucznej inteligencji, które były 

powszechne na długo przed tym, jak uczenie głębokie stało się popularne, są znacznie lepsze w 

kompozycyjności i są użytecznym narzędziem do budowania modeli kognitywnych, ale jak dotąd nie 



były tak dobre jak uczenie głębokie w uczeniu się od dane, a język jest zbyt złożony, aby ręcznie 

zakodować wszystko, czego potrzebujesz. Klasyczne systemy AI często używają szablonów. Na przykład 

szablon [MIEJSCE1 to ODLEGŁOŚĆ od MIEJSCA2] może być dopasowany do zdania Księżyc znajduje się 

240 000 mil od Ziemi i użyty do zidentyfikowania tego jako zdania określającego odległość między 

dwoma miejscami. Jednak każdy szablon musi być ręcznie zakodowany, a w chwili napotkania nowego 

zdania, które różni się od poprzedniego (np. Księżyc leży około 240 000 mil od Ziemi lub Księżyc okrąża 

Ziemię w odległości 240 000 mil ), system zaczyna się psuć. A szablony same w sobie prawie nic nie 

pomagają w rozwiązaniu łamigłówek polegających na łączeniu wiedzy o języku z wiedzą o świecie w 

celu rozwiązania niejednoznaczności. Jak dotąd dziedzina rozumienia języka naturalnego znalazła się 

między dwoma stołkami: jeden, głębokie uczenie, jest fantastyczny w uczeniu się, ale kiepski w 

kompozycyjności i konstruowaniu modeli kognitywnych; druga, klasyczna sztuczna inteligencja, łączy 

kompozycyjność i konstrukcję modeli poznawczych, ale w najlepszym przypadku jest przeciętna w 

nauce. I obu brakuje głównej rzeczy, do której dążyliśmy w tej części: zdrowego rozsądku. Nie możesz 

budować wiarygodnych modeli poznawczych złożonych tekstów, chyba że wiesz dużo o tym, jak działa 

świat, o ludziach, miejscach i przedmiotach oraz o tym, jak wchodzą w interakcje. Bez tego ogromna 

większość tego, co przeczytasz, nie miałaby żadnego sensu. Prawdziwym powodem, dla którego 

komputery nie potrafią czytać, jest brak nawet podstawowej wiedzy o tym, jak działa świat. Niestety 

nabycie zdrowego rozsądku jest znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Jak zobaczymy, 

potrzeba, aby maszyny nabrały zdrowego rozsądku, jest również znacznie bardziej wszechobecna, niż 

można by sobie wyobrazić. Jeśli jest to paląca kwestia dla języka, prawdopodobnie jest jeszcze bardziej 

nagląca dla robotyki. 



Gdzie jest Rosie? 

Martwisz się, że superinteligentne roboty powstają i atakują nas? Nie bądź. Przynajmniej na razie oto 

sześć rzeczy, które możesz zrobić w przypadku ataku robota.  

· Zamknij drzwi i na wszelki wypadek zamknij je. Współczesne roboty świetnie zmagają się z klamkami, 

czasami nawet przewracają się, gdy próbują je otworzyć. Nadal się martwisz? Pomaluj klamkę na 

czarno na czarnym tle, co znacznie zmniejszy szansę, że robot będzie mógł ją nawet zobaczyć.  

· Na dokładkę umieść duży plakat szkolnego autobusu lub tostera na drzwiach wejściowych. Lub załóż 

koszulkę ze zdjęciem uroczego dziecka. Robot będzie całkowicie zdezorientowany, pomyśli, że jesteś 

dzieckiem i zostawi cię w spokoju.  

· Jeśli to nie zadziała, idź na górę i zostaw po drodze ślad skórek od bananów i gwoździ; niewiele 

robotów poradzi sobie z zaimprowizowanym torem przeszkód.  

· Nawet te, które wspinają się po schodach, prawdopodobnie nie mogą wskoczyć na stół, chyba że 

zostały specjalnie przeszkolone do tego zadania. Prawdopodobnie możesz, więc wskocz na stół lub 

wdrap się na drzewo i zadzwoń pod numer 911.  

· Zrelaksować się; albo przyjedzie 911, albo bateria robota wkrótce się wyczerpie. Roboty poruszające 

się na wolności obecnie zwykle wytrzymują kilka godzin, ale niewiele więcej między ładowaniami, 

ponieważ komputery w nich wymagają tak ogromnych ilości energii.  

OK, to może być żartobliwe i być może pewnego dnia roboty będą mogły przebić się przez drzwi i 

wskoczyć na stoły, ale na razie roboty, o których wiemy, łatwo się pomylić. Przynajmniej w najbliższym 

czasie nie musimy się martwić o Skynet, ani nawet o to, że roboty zabiorą nam pracę. Wręcz przeciwnie, 

naszą największą obawą jest to, że rewolucja robotów narodzi się martwa, z powodu nieuzasadnionego 

strachu przed rzeczami nieprawdopodobnymi.  

W filmach roboty często występują w roli bohaterów lub demonów; R2-D2 często spieszy, aby 

uratować sytuację; podczas gdy Terminator jest tutaj, aby nas wszystkich wymordować. Roboty chcą 

albo zadowolić swoich właścicieli, albo ich unicestwić. W prawdziwym świecie roboty na ogół nie mają 

osobowości ani pragnień. Nie są tu po to, by nas mordować ani zabierać naszej ziemi, a już na pewno 

nie mają środków, by ocalić nas przed mrocznym panem. Nawet nie migają aż tak bardzo, jak R2-D2. 

Zamiast tego, w większości ukrywają się na liniach montażowych, wykonując nudne zadania, których 

ludzie nigdy nie chcieliby wykonywać. A firmy robotyczne w większości nie są dużo bardziej ambitne. 

Jedna firma skupia się na budowaniu robotów do kopania fundamentów budynków, inna skupia się na 

zbieraniu jabłek. Obie wydają się dobrymi propozycjami biznesowymi, ale nie są to dokładnie te rzeczy, 

o których marzyliśmy, gdy byliśmy dziećmi. Tym, czego naprawdę pragniemy, jest Rosie, uniwersalny 

robot domowy z programu telewizyjnego The Jetsons z lat 60., który mógłby zająć się wszystkim w 

naszym domu - roślinami, kotami, naczyniami i dziećmi. Och, już nigdy więcej nie muszę niczego 

sprzątać. Ale nie możemy kupić Rosie ani niczego podobnego z miłości lub za pieniądze. Krążą plotki, 

że Amazon może wprowadzić wersję Alexy, która wędruje na kółkach, ale to wciąż daleko od Rosie. 

Prawda jest taka, że na razie najlepiej sprzedającym się robotem wszechczasów nie jest samochód bez 

kierowcy ani jakaś prymitywna wersja C-3PO, to Roomba, ten hokejowy krążek odkurzający o 

skromnych ambicjach, bez rąk, bez stóp i niezwykle mały mózg, o którym wspomnieliśmy w pierwszej 

części, tak daleko od Robota Rosie, jak tylko możemy sobie wyobrazić. Oczywiście, domowe roboty 

podobne do zwierząt są już dostępne, a walizki „bez kierowcy”, które podążają za swoimi właścicielami 

po lotniskach, mogą już wkrótce pojawić się. Ale szansa, że robot będzie gotował, sprzątał i zmieniał 



dziecięce pieluchy przed 2025 r., jest praktycznie zerowa. Poza fabrykami i magazynami roboty są nadal 

ciekawostką. 

Czego potrzeba, aby przejść od skromnie imponującej, ale wciąż znacznie ograniczonej Roomby do 

pełnowartościowego humanoidalnego towarzysza, takiego jak C-3PO lub Rosie, który mógłby uprościć 

prawie każdy aspekt naszego życia domowego i zmienić życie osób starszych i niepełnosprawnych, i 

dosłownie oszczędzać nam wszystkim godzin pracy każdego tygodnia? Na początek ważne jest, aby 

zdać sobie sprawę, że Roomba to zupełnie inny rodzaj stworzenia. Wspaniałe spostrzeżenie wynalazcy 

Rodneya Brooksa - zainspirowane refleksją nad tym, jak owady z małymi mózgami mogą robić 

skomplikowane rzeczy, takie jak latanie - polegało na tym, że Roomba nie musi być bardzo sprytna. 

Odkurzanie jest przyziemną pracą i można ją wykonać przyzwoicie (nie idealnie) przy niewielkiej 

odrobinie inteligencji. Nawet przy niewielkich ilościach sprzętu komputerowego możesz stworzyć 

robota, który mógłby zrobić coś pożytecznego, na co ludzie chcieliby wydać prawdziwe pieniądze – o 

ile tylko utrzymasz zadanie wystarczająco wąskie. Jeśli chcesz zebrać większość kurzu, przez większość 

czasu w zwykłym pokoju, możesz po prostu poruszać się tam i z powrotem, krążąc po spirali i zmieniając 

kierunek od czasu do czasu, gdy na coś wpadniesz. Często jest to dość nieefektywne, wielokrotnie 

przechodząc przez te same części podłogi. Ale przez większość czasu, jeśli nie ominie jakiejś części 

pokoju, do której można dotrzeć tylko przez wąski korytarz, wykonuje swoją pracę. Prawdziwym 

wyzwaniem jest wyjście poza odkurzanie i budowanie robotów, które mogą wykonywać szeroki zakres 

złożonych zadań fizycznych, które my, ludzie, wykonujemy na co dzień, od otwierania 

zapieczętowanych próżniowo słoików, zakręcanych zakrętek do butelek i kopert, po odchwaszczanie, 

żywopłot -przycinanie i koszenie trawnika, pakowanie prezentów, malowanie ścian, nakrywanie do 

stołu. 

Oczywiście nastąpił pewien postęp. Robotyk Manuela Veloso, zbudował roboty, które mogą 

bezpiecznie wędrować po korytarzach Carnegie Mellon University. Widzieliśmy też demonstracje 

robotów unoszących znacznie więcej niż ich własny ciężar ciała. Autonomiczne drony (które są 

latającymi robotami) mogą już robić niesamowite rzeczy, takie jak śledzenie biegaczy biegających po 

górskich szlakach i (w przypadku samolatającej kamery Skydio) automatycznie omijające drzewa po 

drodze. Jeśli spędzisz kilka godzin oglądając YouTube, możesz zobaczyć dziesiątki demonstracji 

robotów, które (przynajmniej w filmach) wydają się znacznie potężniejsze niż Roomba. Ale kluczowym 

słowem jest „demo”. Żaden z nich nie jest gotowy na prime time. W 2016 roku Elon Musk ogłosił plany 

zbudowania robota lokaja, ale o ile wiemy, nie poczyniono dużych postępów w realizacji tego celu. Nic 

obecnie dostępnego na rynku nie wydaje się przełomowe, z możliwym wyjątkiem wspomnianych 

wcześniej dronów rekreacyjnych, które są ekscytujące (i niezwykle przydatne dla ekip filmowych), ale 

nie do końca Rosie. Drony nie muszą podnosić rzeczy, manipulować nimi ani wchodzić po schodach; 

oprócz latania i robienia zdjęć, nie są wzywani do robienia zbyt wiele. SpotMini, rodzaj bezgłowego 

robota psa, ma zostać wkrótce wypuszczony, ale nie wiadomo, ile będzie kosztować i do czego będzie 

używany. Robot Boston Dynamics Atlas, humanoidalny robot, około półtora metra wzrostu i 150 

funtów, może robić backflipy i parkour, ale ten film z parkour, który widziałeś w Internecie zajął 

dwadzieścia jeden ujęć w starannie zaprojektowanym pokoju; nie należy oczekiwać, że będzie mógł 

zrobić to samo na placu zabaw z twoimi pociechami. Mimo to czeka nas mnóstwo ekscytującego 

sprzętu. Oprócz SpotMini i Atlasa, z których oba są niesamowite, roboty Boston Dynamics obejmują 

WildCat, „najszybszy na świecie czworonożny robot”, który może galopować z prędkością dwudziestu 

mil na godzinę; oraz BigDog, „Pierwszy zaawansowany robot do poruszania się po trudnym terenie”, 

który ma metr wysokości i waży 240 funtów, może biec z prędkością 11 km na godzinę, wspinać się po 

zboczach do 35 stopni, chodzić po gruzach, przemierzać błotniste szlaki turystyczne, przedzierać się 

przez śnieg i wodę oraz przewozić 100-funtowy ładunek. I oczywiście każdy domniemany samochód 

bez kierowcy to tylko robot w opakowaniu samochodu. (A jeśli o to chodzi, łodzie podwodne, takie jak 



Alvin, również są robotami, podobnie jak łaziki marsjańskie). Inni badacze, tacy jak Sangbae Kim z MIT, 

również pracują nad imponująco zwinnym sprzętem. Wszystko to kosztuje teraz o wiele za dużo dla 

domu, ale pewnego dnia ceny spadną i roboty mogą być w większości domów. Być może 

najważniejszym do tej pory zastosowaniem robotów było zamknięcie i oczyszczenie reaktora 

jądrowego Fukushima po jego zniszczeniu podczas tsunami w 2011 roku. Roboty firmy iRobot zostały 

wysłane do reaktora w celu określenia stanu rzeczy wewnątrz i nadal służą do sprzątania i konserwacji 

obiektu. Chociaż roboty były w większości kontrolowane za pośrednictwem komunikacji radiowej przez 

operatorów na zewnątrz, miały również ważne, choć ograniczone możliwości sztucznej inteligencji: 

mogły budować mapy, planować optymalne ścieżki, poprawiać się, gdyby spadły ze zbocza, i odtworzyć 

swoją ścieżkę, gdy się zgubiły kontakt z ich ludzkimi operatorami. Prawdziwym problemem jest 

oprogramowanie. Samochody bez kierowcy mogą poruszać się same, ale nie bezpiecznie. SpotMini jest 

zdolny do niesamowitych wyczynów, ale do tej pory był w większości zdalnie sterowany, co oznacza, 

że ktoś z joystickiem jest poza sceną i mówi robotowi, co ma robić. Oczywiście inżynierowie mechanicy 

i elektrycy oraz materiałoznawcy, którzy tworzą roboty, będą zajęci przez lata - jeszcze długa droga do 

zrobienia lepszych akumulatorów, poprawy przystępności cenowej i zbudowania wystarczająco 

mocnych i sprawnych nadwozi - ale prawdziwym wąskim gardłem jest nakłonienie robotów do robienia 

tego, co robią, w sposób bezpieczny i autonomiczny. Co trzeba zrobić, żeby się tam dostać? 

W Star Trek: The Next Generation odpowiedź jest prosta: wszystko, czego potrzebujesz, to to, co ma 

komandor porucznik Data: „mózg pozytronowy”. Niestety nadal nie jesteśmy do końca pewni, co to 

jest, jak to może działać ani gdzie możemy go zamówić. W międzyczasie jest kilka rzeczy, których można 

oczekiwać od praktycznie każdej inteligentnej istoty - robota, człowieka lub zwierzęcia - która aspiruje 

do bycia bardziej wyrafinowaną niż Roomba. Na początek każda inteligentna istota musi obliczyć pięć 

podstawowych rzeczy: gdzie się znajduje, co dzieje się w otaczającym ją świecie, co powinna teraz 

zrobić, jak powinna zrealizować swój plan i co powinna zrobić w długoterminowej, aby osiągnąć 

wyznaczone cele. W mniej wyrafinowanym robocie skoncentrowanym na pojedynczym zadaniu można 

do pewnego stopnia ominąć te obliczenia. Oryginalny model Roomby nie miał pojęcia, gdzie się 

znajduje, nie śledził mapy terytorium, po którym nawigował, i nie planował; wiedział niewiele więcej 

niż to, czy się porusza i czy ostatnio na coś wpadł. (Nowoczesne modele Roomby budują mapy, po 

części po to, aby były bardziej wydajne, po części po to, aby nie przegapić miejsc w wyniku 

wyszukiwania w dużej mierze losowego). Pytanie, co teraz robić, nigdy nie powstało; jej jedynym celem 

było odkurzanie. Ale elegancka prostota robota Roomba może zajść tylko tak daleko. W codziennym 

życiu robota domowego o pełnym zakresie usług pojawiłoby się o wiele więcej wyborów, a 

podejmowanie decyzji stałoby się w ten sposób procesem bardziej złożonym – i to takim, który 

zależałby od posiadania znacznie bardziej wyrafinowanego zrozumienia świata. Cele i plany mogą 

łatwo zmieniać się z chwili na chwilę. Właściciel robota może poinstruować go, aby wyładował 

zmywarkę, ale dobry robot domowy nie posunąłby się do przodu, bez względu na wszystko; dostosuje 

się, gdy zmienią się okoliczności. Jeśli szklana płyta spadnie i rozbije się na podłogę obok zmywarki, 

robot może potrzebować znaleźć inną drogę do zmywarki (zmiana swoich planów krótkoterminowych) 

lub, jeszcze lepiej, może zdać sobie sprawę, że jego priorytetem jest posprzątaj potłuczone szkło i 

odstaw naczynia, podczas gdy to robi. Jeśli jedzenie na kuchence się zapali, robot musi odłożyć 

rozładunek zmywarki do czasu, aż zgaśnie. Biedny Roomba odkurzałby cały czas w środku huraganu 

kategorii 5. Oczekujemy więcej od Rosie. Właśnie dlatego, że świat nieustannie się zmienia, stałe 

odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące celów, planów i środowiska nigdy nie wystarczy. 

Zamiast tego wysokiej jakości robot domowy będzie musiał stale podlegać ponownej ocenie. „Gdzie 

jestem?”, „Jaki jest mój obecny status?”, „Jakie zagrożenia i szanse są w mojej obecnej sytuacji?”, „Co 

powinienem robić w najbliższym i długim okresie?” oraz „ Jak mam zrealizować swoje plany?” Każde z 

tych pytań musi być stale rozwiązywane w nieustannym cyklu, jako robotyczny odpowiednik tak 



zwanej pętli OODA wprowadzonej przez legendarnego pilota sił powietrznych i stratega wojskowego 

Johna Boyda: obserwuj, orientuj się, decyduj i działaj. Dobrą wiadomością jest to, że z biegiem lat 

dziedzina robotyki całkiem nieźle radzi sobie z wdrażaniem niektórych części cyklu poznawczego 

robota. Zła wiadomość jest taka, że większość innych nie odnotowała prawie żadnego postępu. 

Zacznijmy od historii sukcesu: lokalizacji i kontroli motorycznej. 

Lokalizacja jest trudniejsza niż mogłoby się wydawać. Oczywistym sposobem na rozpoczęcie jest GPS. 

Ale do niedawna GPS był dokładny tylko z dokładnością do około dziesięciu stóp i nie działa szczególnie 

dobrze w pomieszczeniach. Gdyby to było wszystko, z czym nasz hipotetyczny robot domowy musiałby 

pracować, mógłby z łatwością pomyśleć, że jest w łazience, kiedy tak naprawdę jest na schodach. 

Wojskowy i specjalistyczny GPS może być znacznie dokładniejszy, ale prawdopodobnie nie będzie 

dostępny dla robotów konsumenckich, co oznacza, że roboty konsumenckie nie mogą polegać tylko na 

GPS. Na szczęście roboty mogą korzystać z wielu wskazówek, aby dowiedzieć się, gdzie się znajdują, 

takich jak martwe liczenie (które śledzi koła robota, aby oszacować, jak daleko zaszedł), wzrok (łazienka 

wygląda zupełnie inaczej niż klatka schodowa) i mapy (co może być skonstruowane na różne sposoby). 

Przez lata robotycy opracowali rodzinę technik o nazwie SLAM, skrót od Simultaneous Localization And 

Mapping, która umożliwia robotom tworzenie mapy swojego otoczenia i śledzenie, gdzie się znajdują 

i dokąd zmierzają. Na każdym kroku robot przechodzi przez następujące kroki: 

· Robot używa swoich czujników, aby zobaczyć część otoczenia, która jest widoczna z jego aktualnej 

pozycji.  

· Poprawia bieżące oszacowanie swojej pozycji i orientacji, dopasowując to, co widzi, do obiektów na 

swojej mapie mentalnej.  

· Dodaje do swojej mentalnej mapy wszelkie obiekty lub części obiektów, których wcześniej nie widział.  

· Porusza się (zwykle do przodu) lub skręca i dostosowuje swoją ocenę nowej pozycji i orientacji, biorąc 

pod uwagę, jak bardzo się poruszył lub obrócił.  

Chociaż żadna technika nie jest idealna, SLAM działa na tyle dobrze, że możesz umieścić robota w 

losowym miejscu w dobrze odwzorowanym budynku i oczekiwać, że zorientuje się, gdzie jest i, w 

połączeniu z innym oprogramowaniem, jak dotrzeć tam, gdzie jest potrzebny iść. Umożliwia także 

robotom konstruowanie map podczas eksploracji przestrzeni. Orientacja, w sensie Boyda, jest mniej 

więcej rozwiązanym problemem. 

 

Inny obszar, w którym nastąpił znaczny postęp, jest często nazywany „sterowaniem motorycznym”: 

praca polegająca na kierowaniu ruchami robota, takimi jak chodzenie, podnoszenie przedmiotów, 

obracanie rąk, obracanie głowy lub wchodzenie po schodach. W przypadku samochodów bez kierowcy, 

strona sterowania silnikiem tego, co należy zrobić, jest stosunkowo prosta. Samochód ma tylko 

ograniczone możliwości, obracające się wokół pedału gazu, hamulców i kierownicy. Pojazd 

autonomiczny może zmienić prędkość (lub zatrzymać się) i zmienić kierunek, kierując. Po stronie 

kontrolnej nie ma wiele do obliczenia. O ile samochód nie może latać, nie musi się nawet martwić o 

współrzędną z poruszania się w kosmosie w górę lub w dół. Obliczanie żądanych stanów kierownicy, 

hamulców i pedału gazu z pożądanej trajektorii jest prostą matematyką. Sytuacja jest o wiele bardziej 

skomplikowana u humanoida (lub zwierzęcego, lub robot przypominający owada), z wieloma 

przegubami, które można przesuwać na wiele sposobów. Załóżmy, że na stole stoi filiżanka herbaty, a 

humanoidalny robot ma wyciągnąć rękę i chwycić uchwyt filiżanki dwoma palcami. Najpierw robot 

musi wymyślić, jak poruszać różnymi częściami ramienia i dłoni, aby znalazły się we właściwym miejscu 



bez wpadania w stół, uderzania jedną częścią o drugą lub przewracania filiżanki . Następnie musi 

wywierać wystarczającą siłę na rączkę filiżanki, aby mocno chwycić, ale nie tak dużą, aby rozbić 

porcelanę. Robot musi obliczyć drogę między miejscem, w którym chce się udać, biorąc pod uwagę, 

gdzie się znajduje, a przeszkodami na jego drodze, a następnie opracować złożony plan (efektywnie 

miniprogram komputerowy lub zbudowaną na zamówienie sieć neuronową), który określa kąt na 

stawów i siły w stawach między częściami ciała oraz tego, jak powinny się zmieniać w czasie, być może 

jako funkcja sprzężenia zwrotnego, w sposób, który nigdy nie pozwala na rozlanie się zawartości. 

Nawet podczas samego sięgania po filiżankę może być zaangażowanych pięć lub więcej stawów - 

ramię, łokieć, nadgarstek i dwa palce, z wieloma złożonymi interakcjami między nimi. Pomimo 

złożoności problemu, w ostatnich latach nastąpił znaczny postęp, najbardziej widoczny w Boston 

Dynamics, wspomnianej wcześniej firmie robotów, prowadzonej przez Marca Raiberta, badacza z 

głębokim przeszkoleniem w problematyce motoryki ludzi i zwierząt. Bazując na tej wiedzy, roboty 

Raiberta, takie jak BigDog i SpotMini, poruszają się jak zwierzęta. Ich oprogramowanie szybko i stale 

aktualizuje siły w siłownikach ("mięśniach" robota) i integruje je z informacjami zwrotnymi z czujników 

robota, dzięki czemu mogą dynamicznie zmieniać plan tego, co mają robić, tak jak to robią (a nie tylko 

planując wszystko z wyprzedzeniem i mając nadzieję na najlepsze). Zespół Raiberta był w stanie zrobić 

wiele rzeczy, które kiedyś były dość trudne dla wielu robotów, takich jak chodzenie po nierównych 

powierzchniach, wchodzenie po schodach, a nawet opieranie się siłom, które w przeciwnym razie 

mogłyby powalić mniej stabilnego robota. Wiele laboratoriów w miejscach takich jak Berkeley i MIT 

również robi duże postępy w zakresie kontroli motorycznej. YouTube zawiera filmy przedstawiające 

laboratoryjne demonstracje robotów, które otwierają drzwi, wspinają się po schodach, podrzucają 

pizzę i składają ręczniki, choć zazwyczaj w ściśle kontrolowanych okolicznościach. Chociaż kontrola 

motoryczna ludzi pozostaje bardziej wszechstronna, szczególnie jeśli chodzi o manipulowanie małymi 

przedmiotami, roboty nadrabiają zaległości. Z drugiej strony, większość tego, co możemy zebrać na 

temat obecnego stanu kontroli motorycznej w robotyce, otrzymujemy z filmów demonstracyjnych, 

które często wprowadzają w błąd. Często filmy były przyspieszone, pośrednio utożsamiając to, co robot 

może zrobić w ciągu minuty lub godziny, z tym, co dana osoba może zrobić w kilka sekund, a czasem 

polegać na ludzkich operatorach za kulisami. Takie filmy demonstracyjne są dowodami koncepcji, 

często reprezentującymi najlepszy przypadek czegoś, co nie jest naprawdę stabilne, a nie produktów 

gotowych do wysyłki. Udowadniają, że robota można w zasadzie po odpowiednim czasie 

zaprogramować do wykonywania fizycznych aspektów wielu zadań. Ale nie zawsze mówią nam, czy 

różne zadania można wykonywać sprawnie, czy – co najważniejsze – autonomicznie, co oczywiście jest 

ostatecznym celem. W końcu powinieneś być w stanie powiedzieć robotowi „Posprzątaj mój dom”, a 

po krótkim treningu powinien nie tylko odkurzać, ale także kurz, myć okna, zamiatać ganek, prostować 

książki, wyrzucać śmieci. , złóż pranie, wyjmij śmieci i załaduj zmywarkę. Dema pokazują, że mamy teraz 

sprzęt do wykonania przynajmniej niektórych z tych zadań; fizyczne aspekty pracy nie będą ograniczać 

stawki. Prawdziwym wyzwaniem będzie strona mentalna, polegająca na tym, aby robot poprawnie 

zinterpretował twoją prawdopodobnie niejednoznaczną i niejasną prośbę – w odniesieniu do ludzkich 

celów – i koordynował wszystkie swoje plany w dynamicznie zmieniającym się świecie.  Podobnie jak 

w przypadku sztucznej inteligencji, największym wyzwaniem będzie solidność. W prawie każdym 

demo, które oglądasz, widzisz robota robiącego coś w najbardziej idealnych okolicznościach, jakie 

można sobie wyobrazić, a nie w zagraconym i złożonym środowisku. Jeśli przyjrzysz się uważnie filmom, 

na których roboty składają ręczniki, przekonasz się, że pranie ma zawsze jasny kolor, a tło ciemne, w 

pustym pokoju, co ułatwia oprogramowaniu komputerowemu oddzielenie ręczników od reszty pokoju. 

W prawdziwym domu z przyćmionym światłem i ręcznikami, które wtapiają się w tło, może dojść do 

pandemonium, gdy robot czasami myli kawałki ściany z kawałkami ręcznika. Zautomatyzowana płetwa 

do naleśników może działać dobrze w restauracji, w której mogłaby być umieszczona w pokoju o 

pustych ścianach, ale mieć kłopoty w zagraconej kawalerce, gdzie stosy nieprzeczytanych listów mogą 



nieumyślnie wylądować odwrócone, usmażone i stanąć w płomieniach. Kontrola motoryczna w 

prawdziwym świecie nie polega tylko na kontrolowaniu czynności kończyn, kół i tak dalej w sposób 

abstrakcyjny. Chodzi o kontrolowanie tych działań w stosunku do tego, co postrzega organizm, i 

radzenie sobie, gdy świat nie jest dokładnie taki, jak oczekiwano. 

Świadomość sytuacyjna polega na tym, by wiedzieć, co może się wydarzyć dalej. Czy nadchodzi burza? 

Czy ten garnek na kuchence może się zapalić, jeśli zapomnę go wyłączyć? Czy to krzesło może się 

przewrócić? (Rodzice małych dzieci mają zwykle zwiększoną świadomość tego drugiego). Jednym z 

aspektów świadomości sytuacyjnej jest szukanie ryzyka, ale może też chodzić o szukanie okazji lub 

nagrody. Na przykład samochód bez kierowcy może zauważyć, że otworzył się nowy skrót lub 

nieoczekiwane miejsce parkingowe jest wolne. Domowy robot, który próbował udrożnić odpływ, 

mógłby odkryć nowe zastosowanie dla indyka. W dobrze kontrolowanej hali fabrycznej świadomość 

sytuacyjna może być podobnie stosunkowo łatwa do opanowania problemu, ograniczonego do pytań 

typu „Czy istnieje przeszkoda tutaj?" i „Czy taśmociąg działa?” Z drugiej strony w domu sytuacje i 

związane z nimi ryzyko, nagrody i możliwości mogą być znacznie trudniejsze i bardziej złożone. Siedząc 

w swoim salonie, możesz mieć dosłownie setki opcji, a tysiące parametrów mogą zmienić charakter 

sytuacji. Możesz wstać, iść do jadalni lub kuchni, włączyć telewizor, wziąć książkę lub posprzątać stolik 

kawowy. Każda z tych czynności może wydawać się rozsądną czynnością w zwykły dzień, ale nie wtedy, 

gdy zadziała czujnik dymu lub zbliża się huragan. Obliczając, co się dzieje, oraz ryzyko i szanse w danym 

momencie, ty (jako osoba) stale łączysz wzrok z zapachem i słuchem (a być może dotyk i smak) oraz 

poczucie, gdzie jest twoje własne ciało, wraz ze świadomością. innych istot, które mogą być w pokoju, 

twoje ogólne cele (co próbujesz zrobić o tej godzinie? tego dnia? w tym miesiącu?) i setki innych 

zmiennych (czy pada? otworzyć okno? Czy owad lub zwierzę może wędrować nieproszony?). Jeśli linie 

montażowe są zamkniętymi światami, domy są tak otwarte, jak to tylko możliwe, co stanowi poważne 

wyzwanie dla robotyki. Samochody bez kierowcy są gdzieś pośrodku. Zdecydowana większość czasu, 

ustalenie, co się dzieje, wymaga głównie obliczenia kilku rzeczy: W którą stronę idę i jak szybko? W 

którą stronę skręca droga? Jakie inne obiekty są w pobliżu? Gdzie są i jak się poruszają? (które można 

obliczyć, porównując dane z różnych przedziałów czasowych); oraz Gdzie mogę jechać (np. gdzie są 

pasy lub możliwości skrętu)? Ale wszystkie zakłady mogą być przegrane w przypadku tornada, 

trzęsienia ziemi lub pożaru, a nawet jeśli jest tam pogromca błotników lub maluch w kostiumie na 

Halloween, który zmienia kierunek ruchu. Częścią świadomości sytuacyjnej, z którą dość dobrze radzi 

sobie obecna sztuczna inteligencja, jest identyfikacja obiektów w pewnym otoczeniu: proste 

rozpoznawanie obiektów jest mocną stroną uczenia głębokiego. Algorytmy uczenia maszynowego 

mogą teraz, z pewnym stopniem dokładności, identyfikować podstawowe elementy w wielu scenach, 

od stołów i poduszek w domu po samochody na drodze. Jednak nawet w przypadku prostej 

identyfikacji istnieją poważne problemy; niewiele systemów rozpoznawania obiektów jest 

wystarczająco solidnych, aby zauważyć zmiany w oświetleniu, a im bardziej zagracone jest 

pomieszczenie, tym bardziej prawdopodobne jest, że się zdezorientują. I nie wystarczy zauważyć, że 

gdzieś na obrazie jest broń; ważne jest, aby wiedzieć, czy pistolet znajduje się na ścianie jako część 

obrazu (w takim przypadku można go bezpiecznie zignorować), czy prawdziwy przedmiot na stole, czy 

w czyichś rękach wycelowany w kogoś. Co więcej, proste systemy rozpoznawania obiektów nie są w 

stanie zrozumieć relacji między obiektami w scenie: mysz w pułapce bardzo różni się od myszy w 

pobliżu pułapki; człowiek jadący na koniu bardzo różni się od człowieka niosącego konia. Ale 

etykietowanie obiektów w scenie to mniej niż połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem świadomości 

sytuacyjnej jest zrozumienie, co te wszystkie obiekty oznaczają wspólnie; według naszej wiedzy 

przeprowadzono niewiele badań nad tym problemem lub nie przeprowadzono ich wcale, co jest 

oczywiście znacznie trudniejsze. Nie znamy żadnego algorytm, który mógłby na przykład przyjrzeć się 

dwóm różnym scenom, w których wybuchł pożar w salonie i rzetelnie uświadomić sobie, że w jednym 



przypadku ogień jest w kominku dając rozkoszne ciepło w zimowy dzień, a w drugim przypadku ty lepiej 

jak najszybciej zgasić ogień i/lub zadzwonić do straży pożarnej. Aby nawet podejść do problemu w 

ramach dominującego paradygmatu, prawdopodobnie potrzebna byłaby grupa oznaczonych 

zestawów danych dla różnych rodzajów domów (drewniane, betonowe itp.) i różnych rodzajów 

pożarów (smar, elektryczność itp.); nikt nie ma ogólnego systemu zrozumienia ognia. A zmieniająca się 

natura świata sprawia, że świadomość sytuacyjna jest równomierna i trudniejsza i nie chcesz patrzeć 

na świat jak na migawkę, chcesz zobaczyć go jako rozwijający się film, odróżnić obiekty przewracające 

się od obiektów stabilnych, odróżnić samochody wjeżdżające na miejsce parkingowe od 

wyjeżdżających miejsca parkingowego.  Jeszcze większym wyzwaniem jest fakt, że sam robot zarówno 

się zmienia (na przykład, gdy manewruje), jak i jest agentem innych zmian, co oznacza, że robot musi 

przewidywać nie tylko naturę otaczającego go świata, ale konsekwencje własnych działań. W fabryce, 

gdzie wszystko jest ściśle kontrolowane, może to być dość łatwe; albo drzwi samochodu zostają 

bezpiecznie przymocowane do podwozia samochodu, albo nie. W otwartym środowisku 

przewidywanie staje się prawdziwym wyzwaniem: jeśli szukam kawy, czy powinienem otworzyć 

szafkę? Czy powinienem otworzyć lodówkę? Czy powinienem otworzyć słoik majonezu? Jeśli nie mogę 

znaleźć osłony blendera, czy mogę uruchomić blender bez niej? Albo przykryć blender talerzem? 

Nawet hala fabryczna staje się wyzwaniem w chwili, gdy w nieoczekiwanym miejscu znajduje się 

poluzowana śruba. Elon Musk obwiniał początkowe problemy w produkcji Tesli Model 3 „zbyt dużą 

automatyzacją”. Podejrzewamy, że duża część problemu polegała na tym, że proces i środowisko do 

budowy samochodów zmieniały się dynamicznie, a roboty nie nadążały, ponieważ ich programowanie 

nie było wystarczająco elastyczne. Niektóre z nich można odkryć na podstawie doświadczeń na całym 

świecie, ale konsekwencje umieszczenia kota w blenderze nie powinny być czymś, czego sztuczna 

inteligencja uczy się metodą prób i błędów. Im więcej możesz wyciągnąć solidnych wniosków bez 

próbowania, tym lepiej. W tego rodzaju codziennym rozumowaniu ludzie są mile i mile przed 

wszystkim, co kiedykolwiek widzieliśmy w sztucznej inteligencji. 

Być może jeszcze większym nierozwiązanym wyzwaniem jest ustalenie, co jest najlepszą rzeczą do 

zrobienia w danym momencie, co jest znacznie trudniejsze (z perspektywy programowania), niż 

mogłoby się początkowo wydawać. Aby lepiej zrozumieć, z jakimi wyzwaniami może się zmierzyć nasz 

hipotetyczny robot domowy, rozważmy trzy konkretne scenariusze, typowe dla tego, o co możemy go 

poprosić. Pierwszy scenariusz: Elon Musk wydaje wieczorne przyjęcie i chce, żeby lokaj-robot chodził 

po okolicy serwując drinki i przekąski. W większości jest to proste: robot porusza się, niosąc talerze z 

napojami i przekąskami; zbiera od gości puste szklanki i talerze; jeśli gość poprosi o drinka, robot może 

go przynieść. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać niezbyt odległe. W końcu lata temu 

nieistniejąca już firma robotyczna Willow Garage miała demonstrację swojego humanoidalnego 

prototypu robota PR2 pobierającego piwo z lodówki. Ale tak jak w przypadku samochodów bez 

kierowcy, prawdziwy sukces polega na dopracowaniu szczegółów. Prawdziwe domy i prawdziwi goście 

są skomplikowane i nieprzewidywalne. Piwny wybieg PR2 został starannie skonstruowany. Nie było 

psów, kotów, stłuczonych butelek i dziecięcych zabawek na podłodze. Nawet lodówka została 

specjalnie zaaranżowana, według naszego kolegi, w sposób, który sprawił, że samo piwo było 

szczególnie dostępne. Ale w prawdziwym świecie wiele nieoczekiwanych rzeczy, dużych i małych, może 

się nie udać. Jeśli robot wejdzie do kuchni po kieliszek do wina i znajdzie w nim karalucha, musi ułożyć 

plan, którego być może nigdy wcześniej nie wykonał, być może wyrzuci karalucha ze szklanki, opłuka 

go i napełni ponownie. A może robot kamerdyner odkryje pęknięcie w szkle, w którym to przypadku 

szkło należy bezpiecznie zutylizować. Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że jakiś programista 

przewidzi dokładnie taką ewentualność, skoro wszyscy najlepsi programiści Apple iPhone'a nadal nie 

potrafią niezawodnie zautomatyzować procesu tworzenia wpisu w kalendarzu na podstawie tekstu w 

e-mailu? Lista nieprzewidzianych sytuacji jest zasadniczo nieskończona - pięta achillesowa wąskiej 



sztucznej inteligencji. Jeśli kamerdyner-robot zobaczy, że krakers upadł na podłogę, musi wymyślić, jak 

podnieść krakersa i wyrzucić go, nie przeszkadzając gościom, lub musi być w stanie przewidzieć, że 

podniesie krakersa w zatłoczonym miejscu. Pokój nie jest wart zachodu, ponieważ spowodowałby zbyt 

duże zamieszanie. Jednak żadna prosta polityka tu nie wystarczy. Jeśli robot widzi drogi kolczyk na 

podłodze, zamiast krakersa, równowaga równania się zmienia; może warto ratować kolczyk niezależnie 

od zamieszania. W większości przypadków robot nie powinien wyrządzać ludziom krzywdy. Ale co, jeśli 

pijany facet idzie tyłem, nie zwracając uwagi na pełzające za nim niemowlę? W tym momencie lokaj 

robota powinien interweniować, być może nawet chwytając pijanego dorosłego, aby chronić dziecko. 

Może się zdarzyć tak wiele rzeczy, że prawdopodobnie nie można ich wszystkich z góry wyliczyć i nie 

można ich wszystkich znaleźć w żadnym zbiorze danych używanym do szkolenia. Lokaj-robot będzie 

musiał sam rozumować, przewidywać i przewidywać, i nie może płakać do ludzkich „pracowników 

tłumu” przez całą noc za każdym razem, gdy ma zostać podjęta niewielka decyzja. Przetrwanie nocy w 

rezydencji Elona byłoby, z perspektywy poznawczej, dość poważnym zadaniem. Oczywiście nie 

wszystkich nas stać na zrobotyzowanego lokaja, przynajmniej do czasu kiedy cena spada milion razy. 

Ale teraz rozważmy drugi scenariusz, znacznie mniej niepoważny: robotyczni towarzysze dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. Załóżmy, że Blake jest niedawno niewidomy i chciałby, aby jego robot 

towarzyszący pomagał mu robić zakupy spożywcze. Znowu o wiele łatwiej powiedzieć niż zrobić, 

ponieważ wiele rzeczy może się wydarzyć. Na początek jest podstawowa nawigacja. W drodze do 

sklepu spożywczego towarzyszący robot Blake'a będzie musiał pokonać wszelkiego rodzaju 

nieoczekiwane przeszkody. Po drodze mogą napotkać krawężniki, kałuże, wyboje, policję, pieszych 

zagubionych w telefonach oraz dzieci bawiące się na hulajnogach i deskorolkach. Będąc w sklepie, być 

może będą musieli przejść wąskimi alejkami lub tymczasowymi stoiskami degustacyjnymi, które 

subtelnie zmieniają funkcjonalny układ sklepu spożywczego, nie mówiąc już o osobach zajmujących się 

inwentarzem lub sprzątających podłogę po tym, jak ktoś przypadkowo upuścił słoik dżemu. Robot 

towarzyszący będzie musiał oprowadzać Blake'a wokół nich lub przez nie, a także znajdować własną 

drogę. Tymczasem Blake może zostać zaczepiony przez starego przyjaciela, pomocnego nieznajomego, 

żebraka, policjanta, przyjacielskiego psa, nieprzyjaznego psa lub bandytę; każdy musi być rozpoznany i 

potraktowany w inny sposób. W sklepie rzeczy muszą być chwytane (różne sposoby dla różnych 

przedmiotów, czerwona papryka inaczej niż pudełka płatków śniadaniowych inaczej niż pół litra lodów) 

i wkładane do koszyka na zakupy bez rozbijania jajek lub układania puszek z zupą na wierzchu 

bananów.  Sam koszyk zakupowy musi zostać rozpoznany, chociaż różnią się one kształtem i rozmiarem 

w zależności od sklepu; podobnie sposoby płatności i szczegóły pakowania artykułów spożywczych 

różnią się w zależności od sklepu. Tysiące zdarzeń losowych, różniących się w zależności od 

doświadczenia zakupowego, niemożliwych do pełnego przewidzenia i program z wyprzedzeniem. Jako 

trzeci scenariusz rozważ katastrofę nuklearną w Fukushimie. Wyobraź sobie budynek, który częściowo 

zawalił się podczas trzęsienia ziemi, a reaktor jądrowy wkrótce się stopi. Robot ratunkowy wysłany do 

strefy kryzysowej musi ocenić, co może, a czego nie może zrobić bezpiecznie: czy może przebić się 

przez drzwi, przebić się przez ścianę, czy też grozi to dalszym zawaleniem? Czy może bezpiecznie 

wspinać się po drabinie zaprojektowanej dla ludzi? Jeśli robot ratunkowy kogoś znajdzie, co należy 

zrobić? Osoba może być w stanie wyjść o własnych siłach, gdy ścieżka zostanie oczyszczona, lub może 

być przygwożdżona i potrzebować uwolnienia; lub może zostać zraniony i musi być przeprowadzany 

ostrożnie. Jeśli jest wiele osób, robot może zostać poddany selekcji, decydując, które urazy należy 

leczyć w pierwszej kolejności, a które wcale, ze względu na ograniczone zasoby medyczne. Jeśli istnieje 

cenne mienie, robot ratowniczy powinien wziąć pod uwagę wartość przedmiotu (czy jest to sztuka 

niezastąpiona?) i pilność jego usunięcia. Wszystko to może wymagać głębokiego zrozumienia sytuacji, 

która jest nie do końca znana, nieprzewidziana, z cechami, które mogą być nietypowe lub wyjątkowe. 

Co więcej, robot musi brać pod uwagę zarówno niebezpieczeństwa wynikające z bezczynności, jak i 

działania. Wysokiej jakości kamerdyner-robot powinien być w stanie dostrzec choinkę przechylającą 



się pod niebezpiecznym kątem i ponownie ją wyregulować, aby zapobiec przewróceniu się choinki i 

potencjalnemu iskrzeniu, a następnie podsycaniu pożaru elektrycznego. Nic z tego nie jest mocną 

stroną obecnych robotów ani sztucznej inteligencji, która nimi steruje. 

Oto jak wygląda sytuacja dzisiaj, gdy zbliżamy się do sześćdziesiątej piątej rocznicy sztucznej 

inteligencji: robotycy wykonali świetną robotę, starając się, aby roboty zorientowały się, gdzie się 

znajdują, i całkiem niezłą, wymyślając, jak sprawić, by roboty wykonywały indywidualne zachowania. 

Ale dziedzina poczyniła znacznie mniejsze postępy w trzech innych obszarach, które są niezbędne do 

radzenia sobie w otwartym świecie: oceny sytuacji, przewidywania prawdopodobnej przyszłości i 

dynamicznego decydowania, w miarę zmiany sytuacji, które z wielu możliwych działań sens w danym 

środowisku. Nie ma rozwiązania ogólnego przeznaczenia, ani do określenia, co jest możliwe i ważne w 

danym scenariuszu, ani do określenia, co robot powinien zrobić w złożonych i nieprzewidywalnych 

środowiskach. W chwili obecnej jest to trudne, ale (przy ciężkiej pracy) wykonalne nakłonienie robota 

do wspinania się po schodach lub chodzenia po nierównym terenie, jak pokazały prototypy Boston 

Dynamics; znacznie trudniej jest zostawić robota, który sam posprząta kuchnię. W ograniczonym 

świecie można zapamiętać dużą liczbę nieprzewidzianych okoliczności, i interpoluj między nimi, aby 

zgadywać nieznane scenariusze. W prawdziwie otwartym świecie nigdy nie będzie wystarczającej ilości 

danych. Jeśli w musie jabłkowym rośnie pleśń, robot musi wymyślić, jak zareagować, nawet jeśli nigdy 

wcześniej czegoś takiego nie widział. Jest po prostu zbyt wiele możliwości, aby zapamiętać prostą 

tabelę z listą, co robić w każdych okolicznościach, które mogą się pojawić. Prawdziwym powodem, dla 

którego nie mamy jeszcze robotów domowych ogólnego przeznaczenia, jest to, że nie wiemy, jak je 

zbudować, aby były wystarczająco elastyczne, aby radzić sobie w prawdziwym świecie. Ponieważ 

przestrzeń możliwości jest zarówno ogromna, jak i otwarta, rozwiązania oparte wyłącznie na big data 

i deep learning prawdopodobnie nie wystarczą. Klasyczne podejścia do sztucznej inteligencji również 

były na swój sposób kruche. Wszystko to po raz kolejny wskazuje na znaczenie bogatych modeli 

poznawczych i głębokiego zrozumienia. Nawet w przypadku samochodu bez kierowcy, wewnętrzne 

modele maszyny będą musiały być bogatsze niż to, co zwykle obejmuje sztuczna inteligencja. Obecne 

systemy ograniczają się głównie do identyfikacji typowych obiektów, takich jak rowery, piesi i inne 

poruszające się pojazdy. Kiedy wkraczają inne rodzaje bytów, tak ograniczone systemy nie mogą sobie 

poradzić. Na przykład od 2019 r. Autopilot Tesli wydaje się mieć ograniczone odwzorowanie 

nieruchomych obiektów, takich jak zatrzymane wozy strażackie lub billboardy (pierwszy śmiertelny 

wypadek mógł być częściowo spowodowany błędną interpretacją ciężarówki skręcającej w lewo, której 

masa była większa niż samochód, jako billboard). W przypadku naszego robota domowego, bogactwo 

modelu poznawczego, na którym się opiera, musi być znacznie większe. Podczas gdy na autostradzie 

jest tylko kilka wspólnych elementów, w przeciętnym salonie można spotkać krzesła, sofę lub dwie, 

stolik kawowy, dywan, telewizor, lampy, regały z książkami, akwarium i kot, plus losowy asortyment 

zabawek dla dzieci. W kuchni można spotkać sztućce, sprzęty, szafki, jedzenie, kran, zlew, więcej 

krzeseł i stołów, miskę dla kota i znowu kota. I oczywiście, mimo że przybory kuchenne zwykle znajdują 

się w kuchni, nóż, który trafi do salonu, nadal może kogoś zranić. Pod wieloma względami to, co tu 

widzimy, jest echem tego, co widzieliśmy w poprzedniej części, dotyczącej nauki czytania. Zbudowanie 

robota to zupełnie inne wyzwanie niż zbudowanie maszyny, która potrafi czytać, znacznie bardziej 

fizyczna i znacznie mniej związana z narracją i interpretacją (a także o wiele bardziej potencjalnie 

niebezpieczna - wylanie na kogoś wrzątku jest o wiele gorsze niż zepsucie tłumaczenia nowego 

historia), ale zbiegliśmy się w tym samym miejscu. Tak jak nie ma czytania bez bogatych modeli 

poznawczych, tak nie może być bezpiecznych, niezawodnych robotów domowych bez bogatych modeli 

poznawczych. Wraz z nimi robot będzie potrzebował zdrowej dawki tego, co potocznie określa się 

mianem zdrowego rozsądku: bogatego zrozumienia świata i tego, jak on działa oraz tego, co może, a 



czego nie może się wydarzyć w różnych okolicznościach. Żaden istniejący system AI nie ma tego 

wszystkiego. Jaki inteligentny system ma bogate modele poznawcze i zdrowy rozsądek? Ludzki umysł. 

 

 



 

Wglądy z ludzkiego umysłu 

Jaka magiczna sztuczka czyni nas inteligentnymi? Sztuczka polega na tym, że nie ma żadnej sztuczki. 

Siła inteligencji wynika z naszej ogromnej różnorodności, a nie z jednej, doskonałej zasady. - MARVIN 

MINSKI, TOWARZYSTWO UMYSŁU 

W 2013 roku napotkaliśmy szaleństwo mediów, które sprawiło, że zagotowała nam się krew. Dwóch 

badaczy, Alexander Wissner-Gross i Cameron Freer, napisali artykuł, w którym proponowali, że 

wszelkiego rodzaju inteligencja jest przejawem bardzo ogólnego procesu fizycznego zwanego 

„przyczynowymi siłami entropicznymi”. W filmie Wissner-Gross twierdził, że system oparty na tym 

pomyśle może „chodzić prosto, używać narzędzi, współpracować, grać w gry, robić przydatne 

prezentacje społeczne, globalnie rozmieszczać flotę, a nawet zarabiać na handlu akcjami, a wszystko 

to bez bycia kazano to zrobić. Wraz z gazetą Wissner-Gross założył absurdalnie ambitną firmę startową 

o nazwie Entropica, która obiecywała „szerokie zastosowania” w opiece zdrowotnej, energetyce, 

wywiadzie, autonomicznej obronie, logistyce, transporcie, ubezpieczeniach i finansach. A media dały 

się nabrać. Według zwykle rozważnego pisarza naukowego Philipa Balla, Wissner-Gross i jego 

współautor „wymyślili „prawo”, które umożliwia nieożywionym obiektom zachowywanie się w sposób, 

który w efekcie pozwala na przebłysk własnej przyszłości. Jeśli przestrzegają tego prawa, mogą 

wykazywać zachowanie przypominające niektóre rzeczy, które robią ludzie: na przykład współpracę 

lub używanie „narzędzi” do wykonania zadania”. TED dał Wissner-Grossowi platformę do 

zaprezentowania swojego „nowego równania inteligencji. Ale ponad pół dekady później nie było 

innego artykułu na ten temat, który można znaleźć, i nie widać żadnych oznak, że matematyka entropii 

przyczynowej Wissner-Gross poczyniła jakiekolwiek postępy. Startowa firma Entropica nie wydaje się 

już aktywna, a Wissner-Gross wydaje się realizować inne projekty. Idee takie jak entropia przyczynowa 

od dawna uwodzą laików i naukowców, ponieważ przypominają nam fizykę: elegancką, matematyczną 

i przewidującą. Media kochają je, ponieważ wydają się klasycznymi Wielkimi Ideami: mocne 

stwierdzenia, które mogłyby zmienić nasz świat, potencjalne rozwiązania naprawdę złożonych 

problemów w jednym wygodnym pakiecie. Kto nie chciałby przerwać opowieści o kolejnej ogólnej 

teorii względności? To samo wydarzyło się prawie sto lat temu w psychologii, kiedy behawioryzm stał 

się wściekłością; Psycholog z Johns Hopkins University, John Watson, twierdził, że może wychować 

każde dziecko na wszystko, po prostu uważnie kontrolując otoczenie oraz kiedy i gdzie otrzymują 

nagrody i kary. Założenie było takie, że to, co zrobi organizm, będzie prostą matematyczną funkcją 

swojej historii. Im więcej jesteś nagradzany za zachowanie, tym większe prawdopodobieństwo, że to 

zrobisz; im więcej zostaniesz za to ukarany, tym mniej prawdopodobne. Pod koniec lat pięćdziesiątych 

wydziały psychologii większości amerykańskich uniwersytetów były wypełnione psychologami 

prowadzącymi staranne, ilościowe eksperymenty badające zachowania szczurów i gołębi, próbujące 

wszystko narysować na wykresach i wywołać precyzyjne, matematyczne prawa przyczynowe. Dwie 

dekady później behawioryzm prawie zniknął, zmiażdżony przez Noama Chomsky'ego z powodów, które 

omówimy za chwilę. To, co zadziałało na szczury (w ograniczonym zestawie eksperymentów), nigdy nie 

pomogło tak bardzo w badaniu ludzi. Nagroda i kara mają znaczenie, ale wiele innych też ma znaczenie. 

Problem, jak mówią kognitywiści z Yale, Chaz Firestone i Brian Scholl, polega na tym, że „nie ma 

jednego sposobu, w jaki działa umysł, ponieważ umysł nie jest jedną rzeczą. Zamiast tego umysł składa 

się z części, a różne części umysłu działają na różne sposoby: widzenie koloru działa inaczej niż 

planowanie wakacji, które działa inaczej niż rozumienie zdania, poruszanie kończyną, przypominanie 

sobie faktu lub odczuwanie emocji. ” Żadne równanie nigdy nie odda różnorodności tego, co potrafią 

ludzkie umysły. Komputery nie muszą działać w taki sam sposób jak ludzie. Nie muszą popełniać wielu 

błędów poznawczych, które osłabiają ludzką myśl, takich jak błąd potwierdzenia (ignorowanie danych, 

które są sprzeczne z twoimi wcześniejszymi teoriami) lub odzwierciedlać wiele ograniczeń ludzkiego 

umysłu, takich jak trudności, z jakimi mieć w pamięci listę ponad około siedmiu pozycji. Nie ma 



 

powodu, aby maszyny wykonywały obliczenia w sposób podatny na błędy, tak jak robią to ludzie. 

Ludzie mają wiele wad, a maszyny nie muszą dziedziczyć tych samych ograniczeń. Niemniej jednak 

wiele można się nauczyć z tego, jak działają ludzkie umysły - które wciąż znacznie przewyższają 

maszyny, jeśli chodzi o czytanie i elastyczne myślenie. Tutaj oferujemy jedenaście wskazówek 

zaczerpniętych z nauk kognitywnych - psychologii, językoznawstwa i filozofii - które naszym zdaniem 

są kluczowe, jeśli sztuczna inteligencja ma kiedykolwiek stać się tak szeroka i solidna jak ludzka 

inteligencja. 

1. NIE MA SREBRNYCH POCISKÓW. 

Gdy tylko zaczęliśmy czytać o artykule Wissner-Gross i Freer na temat entropii przyczynowej, 

wiedzieliśmy, że jest zbyt obiecujący. Behawioryzm również próbował zrobić zbyt wiele; był zbyt 

elastyczny dla własnego dobra. Możesz wyjaśnić każde zachowanie, rzeczywiste lub urojone, w 

kategoriach historii nagrody zwierzęcia, a jeśli zwierzę zrobiło coś innego, po prostu podkreśliłbyś inną 

część tej historii. Było kilka prawdziwych, stanowczych przewidywań, po prostu mnóstwo narzędzi do 

„wyjaśniania” rzeczy po tym, jak się wydarzyły. Ostatecznie behawioryzm sformułował tylko jedno 

twierdzenie - prawdziwe i ważne, ale zbyt cienkie, by mogło być tak użyteczne, jak ludzie sobie 

wyobrażali. Twierdzono, że zwierzęta, w tym ludzie, lubią robić rzeczy, które otrzymują nagrody. To 

jest absolutnie prawdziwe; inne rzeczy są równe, ludzie wybiorą opcję, która prowadzi do większej 

nagrody. Ale to mówi nam zbyt mało o tym, jak, powiedzmy, dana osoba rozumie linię dialogową w 

filmie lub wymyśla, jak korzystać z blokady krzywkowej podczas montażu półki na książki z Ikei. 

Nagroda jest częścią systemu, ale nie jest systemem samym w sobie. Wissner-Gross po prostu 

przekształcił nagrodę; w jego ujęciu organizm wykonuje dobrą robotę, jeśli opiera się chaosowi 

(entropii) wszechświata. Nikt z nas nie chce zostać obrócony w proch i stawiamy opór, ale to wciąż 

mówi nam zbyt mało o tym, jak dokonujemy indywidualnych wyborów. Głębokie uczenie się w dużej 

mierze wpada w tę samą pułapkę, pozwalając świeżej matematyce (napisanej w języku, takim jak 

„terminy błędów” i „funkcje kosztów”), z perspektywy świata, która wciąż w dużej mierze polega na 

optymalizacji nagrody, bez zastanawiania się, co jeszcze musi się udać w system, aby osiągnąć to, co 

nazywamy głębokim zrozumieniem. Ale jeśli badania neuronauki czegoś nas nauczyły, to tego, że mózg 

jest niezwykle złożony, często opisywany jako najbardziej złożony system w znanym wszechświecie, i 

słusznie. Przeciętny ludzki mózg ma około 86 miliardów neuronów, setek, jeśli nie tysięcy różnych 

typów; biliony synaps; i setki odrębnych białek w każdej synapsie - ogromna złożoność na każdym 

poziomie. Istnieje również ponad 150 wyraźnie identyfikowalnych obszarów mózgu oraz rozległa i 

skomplikowana sieć połączeń między nimi. Jak ujął to pionierski neurobiolog Santiago Ram&oacute;n 

y Cajal w swoim przemówieniu przed nagrodą Nobla w 1906 roku: „Niestety, natura wydaje się 

nieświadoma naszej intelektualnej potrzeby wygody i jedności, i bardzo często lubi komplikacje i 

różnorodność”. Prawdziwie inteligentne i elastyczne systemy są prawdopodobnie pełne złożoności, 

podobnie jak mózgi. Każda teoria, która proponuje zredukowanie inteligencji do jednej zasady – lub 

jednego „głównego algorytmu” – z pewnością będzie szczekać na niewłaściwe drzewo. 

2. POZNANIE NA SZEROKO WYKORZYSTUJE OŚWIADCZENIA WEWNĘTRZNE. 

Tym, co naprawdę zabiło behawioryzm, bardziej niż cokolwiek innego, była recenzja książki napisana 

w 1959 roku przez Noama Chomsky&prime;ego. Celem Chomsky&prime;ego był Verbal Behavior, 

próba wyjaśnienia ludzkiego języka autorstwa B.F. Skinnera, wówczas jednego z czołowych 

psychologów na świecie. W istocie krytyka Chomsky&prime;ego obracała się wokół pytania, czy ludzki 

język można rozumieć wyłącznie w kategoriach historii tego, co wydarzyło się w otaczającym ją 

środowisku zewnętrznym (co ludzie mówili i jakie reakcje odbierali), czy też ważne było zrozumienie 

wewnętrznej struktury psychicznej jednostki. W swoim podsumowaniu Chomsky mocno podkreślił 

ideę, że „rozpoznajemy nowy element jako zdanie, nie dlatego, że pasuje do jakiegoś znanego 



 

elementu w prosty sposób, ale dlatego, że jest generowany przez gramatykę, którą każda osoba w jakiś 

sposób i w jakiejś formie zinternalizowała. ”. Tylko dzięki zrozumieniu tej wewnętrznej gramatyki, 

przekonywał Chomsky, będziemy mieli jakąkolwiek nadzieję na zrozumienie, w jaki sposób dziecko 

nauczyło się języka. Sama historia bodźców i reakcji nigdy by nas tam nie zaprowadziła. W jej miejsce 

pojawiła się nowa dziedzina, zwana psychologią poznawczą. Tam, gdzie behawioryzm próbował 

wyjaśnić zachowanie wyłącznie na podstawie historii nagrody zewnętrznej (bodziec i reakcja, które 

powinny przypominać o „nadzorowanym uczeniu się”, które jest tak popularne w obecnych 

zastosowaniach uczenia głębokiego), psychologia poznawcza koncentrowała się głównie na 

reprezentacjach wewnętrznych, takich jak przekonania, pragnienia i cele. To, co wielokrotnie 

widzieliśmy w tej książce, jest konsekwencją uczenia maszynowego (w szczególności sieci 

neuronowych), próbującego przetrwać ze zbyt małą ilością reprezentacji. W ścisłym, technicznym 

sensie sieci neuronowe mają reprezentacje, takie jak zbiory liczb znane jako wektory, które 

reprezentują ich wejścia i wyjścia oraz jednostki ukryte, ale prawie całkowicie brakuje czegoś 

bogatszego. Nie ma na przykład żadnych bezpośrednich środków reprezentujących to, co 

psychologowie poznawczy nazywają twierdzeniami, które zazwyczaj opisują relacje między bytami. Na 

przykład w klasycznym systemie sztucznej inteligencji reprezentującym słynną wizytę prezydenta 

Johna F. Kennedy'ego w Berlinie w 1963 r. (kiedy powiedział „Ich bin ein Berliner”), można dodać 

zestaw faktów, takich jak PART-OF (BERLIN, NIEMCY), i ODWIEDZIŁ (KENNEDY, BERLIN, CZERWIEC 

1963). Wiedza w klasycznej sztucznej inteligencji polega częściowo na akumulacji właśnie tego rodzaju 

reprezentacji, a wnioskowanie opiera się na tym podłożu; na tej podstawie banalne jest wnioskowanie, 

że Kennedy odwiedził Niemcy. Głębokie uczenie próbuje to ominąć za pomocą kilku wektorów, które 

wychwytują trochę tego, co się dzieje, w sposób przybliżony, ale które nigdy nie reprezentują 

bezpośrednio propozycji. Nie ma określonego sposobu reprezentowania ODWIEDZONYCH (KENNEDY, 

BERLIN, CZERWIEC 1963) lub CZĘŚCI (BERLIN, NIEMCY); wszystko jest tylko przybliżeniem. W dobry 

dzień typowy system głębokiego uczenia się może poprawnie wywnioskować, że Kennedy odwiedził 

Niemcy. Ale nie ma w tym wiarygodności. W zły dzień ten sam system głębokiego uczenia się może się 

pomylić i zamiast tego wywnioskować, że Kennedy odwiedził Niemcy Wschodnie (co oczywiście było 

całkowicie niemożliwe w 1963 roku) lub że jego brat Robert odwiedził Bonn - ponieważ wszystkie te 

możliwości są w pobliżu względem siebie w tak zwanej przestrzeni wektorowej. Powodem, dla którego 

nie możesz liczyć na głębokie uczenie się w zakresie wnioskowania i wnioskowania abstrakcyjnego, jest 

to, że nie jest ono nastawione przede wszystkim na reprezentowanie dokładnej wiedzy faktograficznej. 

Gdy twoje fakty są niejasne, naprawdę trudno jest prawidłowo rozumować. Brak wyraźnych 

reprezentacji powoduje podobne problemy w systemie gier DeepMind na Atari. Jego niepowodzenie 

w Breakout – kiedy wiosło jest przesunięte o kilka pikseli – jest ściśle związane z faktem, że tak 

naprawdę nigdy nie dochodzi do reprezentowania abstrakcji, takich jak wiosła, piłki i ściany. A bez 

takich reprezentacji trudno zbudować model poznawczy w dobrej wierze. A bez bogatego modelu 

poznawczego nie może być solidności. Prawie wszystko, co możesz zamiast tego mieć, to dużo danych, 

wraz z nadzieją, że nowe rzeczy nie będą się zbytnio różnić od tych, które pojawiły się wcześniej. Ale ta 

nadzieja jest często chybiona, a kiedy nowe rzeczy są wystarczająco różne od tego, co wydarzyło się 

wcześniej, system się załamuje. Jeśli chodzi o budowanie skutecznych systemów dla złożonych 

problemów, bogate reprezentacje często okazują się koniecznością. To nie przypadek, że kiedy 

DeepMind chciał zbudować system, który mógłby faktycznie grać w Go na ludzkim (lub nadludzkim) 

poziomie, porzucili podejście „ucz się tylko z pikseli”, które stosowali we wcześniejszych pracach nad 

grami na Atari, i zaczęli od szczegółowej reprezentacji planszy Go i zasad Go, wraz z ręcznie robioną 

maszynerią do reprezentowania i wyszukiwania drzewa ruchów i kontrataków. Jak ujął to ekspert od 

uczenia maszynowego z Brown University, Stuart Geman: „Podstawowe wyzwania w modelowaniu 

neuronowym dotyczą raczej reprezentacji niż uczenia się jako takiego”. 



 

3. Abstrakcja i generalizacja odgrywają zasadniczą rolę w poznaniu. 

Wiele z tego, co wiemy, jest dość abstrakcyjne. Na przykład relacja „X jest siostrą Y” zachodzi między 

wieloma różnymi parami ludzi: Malia Obama jest siostrą Sashy Obamy, księżniczka Anna jest siostrą 

księcia Karola i tak dalej; nie tylko wiemy, że konkretna para ludzi jest siostrami, wiemy, czym są siostry 

w ogóle, i możemy zastosować tę wiedzę do poszczególnych osób. Wiemy na przykład, że jeśli dwie 

osoby mają tych samych rodziców, są rodzeństwem. Jeśli wiemy, że Laura Ingalls Wilder była córką 

Charlesa i Caroline Ingalls, a potem dowiadujemy się, że Mary Ingalls była również ich córką, możemy 

wnioskować, że Mary była siostrą Laury. Możemy również wywnioskować, że jest bardzo 

prawdopodobne, że Mary i Laura były znajome, ponieważ większość ludzi zna swoje rodzeństwo; że 

prawdopodobnie mają pewne podobieństwo rodzinne i pewne wspólne cechy genetyczne; i tak dalej. 

Reprezentacje leżące u podstaw zarówno modeli poznawczych, jak i zdrowego rozsądku są zbudowane 

na fundamencie bogatego zbioru takich abstrakcyjnych relacji, połączonych w złożone struktury. 

Rzeczywiście, ludzie mogą abstrahować prawie wszystko: fragmenty czasu („22:35”), fragmenty 

przestrzeni („Biegun Północny”), konkretne wydarzenia („zabójstwo Abrahama Lincolna”), organizacje 

społeczno-polityczne („Departament Stanu USA”, „ciemna sieć”), cechy („piękno”, „zmęczenie”), 

relacje („siostrzeństwo”, „szach-mat”), teorie („marksizm”) i konstrukcje teoretyczne („grawitacja”, 

„składnia ”).To właśnie ta płynność w wymyślaniu i rozszerzaniu nowych koncepcji i uogólnień, często 

opartych na niewielkiej ilości danych wejściowych, jest tym, do czego powinna dążyć sztuczna 

inteligencja. 

4. SYSTEMY POZNAWCZE SĄ WYSOCE ZBUDOWANE 

W bestsellerowej książce Thinking, Fast and Slow noblista Daniel Kahneman dzieli proces poznawczy 

człowieka na dwie kategorie, System 1 i System 2. System 1 (szybkie) procesy zachodzą szybko, często 

automatycznie. Ludzki umysł po prostu je wykonuje; nie masz pojęcia, jak to robisz. Kiedy patrzysz na 

świat, natychmiast rozumiesz scenę przed tobą, a kiedy słyszysz mowę w swoim ojczystym języku, 

natychmiast rozumiesz, co zostało powiedziane. Nie możesz tego kontrolować i nie masz pojęcia, jak 

robi to twój umysł; w rzeczywistości nie ma świadomości, że twój umysł w ogóle pracuje. Procesy 

systemu 2 (powolne) wymagają świadomego myślenia krok po kroku. Kiedy System 2 jest włączony, 

masz świadomość myślenia: na przykład układanie puzzli, rozwiązywanie problemu matematycznego 

lub powolne czytanie w języku, którego się obecnie uczysz, gdzie musisz sprawdzać co trzecie słowo. 

Preferujemy terminy refleksyjny i deliberatywny dla tych dwóch systemów, ponieważ są one bardziej 

mnemoniczne, ale tak czy inaczej, jasne jest, że ludzie używają różnych rodzajów poznania do różnych 

rodzajów problemów. Pionier sztucznej inteligencji Marvin Minsky posunął się tak daleko, że 

argumentował, że powinniśmy postrzegać ludzkie poznanie jako „społeczeństwo umysłu” z 

dziesiątkami lub setkami odrębnych „agentów”, z których każdy specjalizuje się w różnych rodzajach 

zadań. Na przykład wypicie filiżanki herbaty wymaga współdziałania ŚRODKA TRZPIENIOWEGO, 

ŚRODKA WYRÓWNUJĄCEGO, ŚRODKA PRAGNIENIA i pewnej liczby ŚRODKÓW RUCHU. Idee inteligencji 

wielorakiej Howarda Gardnera i triarchiczna teoria inteligencji Roberta Sternberga wskazują ten sam 

szeroki kierunek, podobnie jak wiele pracy w psychologii ewolucyjnej i rozwojowej; umysł to nie jedna 

rzecz, ale wiele. Neuronauka rysuje jeszcze bardziej złożony obraz, w którym setki różnych obszarów 

mózgu, z których każdy ma swoją własną, odrębną funkcję, łączy się w różne wzorce, aby wykonać 

dowolne obliczenia. Chociaż stary fakt, że używamy tylko 10 procent mózgu, nie jest prawdziwy, 

prawdą jest, że aktywność mózgu jest kosztowna metabolicznie i rzadko, jeśli w ogóle, używamy całego 

mózgu naraz. Zamiast tego wszystko, co robimy, wymaga innego podzbioru zasobów naszego mózgu i 

w danym momencie niektóre obszary mózgu będą bezczynne, podczas gdy inne będą aktywne. Kora 

potyliczna jest aktywna w zakresie widzenia, móżdżek w koordynacji ruchowej i tak dalej. Mózg jest 

wysoce ustrukturyzowanym urządzeniem, a duża część naszej sprawności umysłowej pochodzi z 



 

używania właściwych narzędzi neuronowych we właściwym czasie. Możemy oczekiwać, że prawdziwa 

sztuczna inteligencja będzie prawdopodobnie również wysoce ustrukturyzowana, a duża część ich 

mocy będzie pochodzić ze zdolności do wykorzystania tej struktury we właściwy sposób we właściwym 

czasie, dla danego wyzwania poznawczego. Jak na ironię, to prawie przeciwieństwo obecnego trendu. 

W uczeniu maszynowym istnieje obecnie tendencja do modeli typu end-to-end, które wykorzystują 

pojedynczy jednorodny mechanizm o jak najmniejszej strukturze wewnętrznej. Przykładem jest model 

jazdy Nvidii z 2016 roku, w którym zrezygnowano z klasycznych podziałów modułów, takich jak 

percepcja, przewidywanie i podejmowanie decyzji. Zamiast tego wykorzystał pojedynczą, stosunkowo 

jednolitą sieć neuronową, która unikała zwykłych wewnętrznych podziałów pracy na rzecz uczenia się 

bardziej bezpośrednich korelacji między danymi wejściowymi (piksele) a jednym zestawem danych 

wyjściowych (instrukcje dotyczące sterowania i przyspieszania). Fani tego typu rzeczy wskazują na 

zalety „wspólnego” trenowania całego systemu, zamiast konieczności trenowania kilku modułów (do 

percepcji, przewidywania itp.) osobno. Na pewnym poziomie takie systemy są koncepcyjnie prostsze; 

nie trzeba wymyślać oddzielnych algorytmów percepcji, przewidywania i całej reszty. Co więcej, na 

pierwszy rzut oka model wydawał się działać dobrze, o czym świadczył imponujący film. Po co zawracać 

sobie głowę systemami hybrydowymi, które traktują percepcję, podejmowanie decyzji i predykcję jako 

osobne moduły, skoro o wiele łatwiej jest mieć tylko jedną dużą sieć i odpowiedni zestaw treningowy? 

Problem polega na tym, że takie systemy rzadko mają niezbędną elastyczność. System Nvidii działał 

dobrze przez wiele godzin, nie wymagając dużej interwencji ze strony ludzkich kierowców, ale nie 

tysiące godzin (jak bardziej modułowy system Waymo). I podczas gdy system Waymo mógł nawigować 

z punktu A do punktu B i radzić sobie z takimi rzeczami, jak zmiany pasa, wszystko, co Nvidia mógł 

zrobić, to trzymać się pasa; ważne, ale tylko niewielka część tego, co wiąże się z jazdą. (Te systemy są 

również trudniejsze do debugowania, co omówimy później.) Kiedy najlepsi badacze sztucznej 

inteligencji chcą rozwiązywać złożone problemy, często używają systemów hybrydowych i 

spodziewamy się, że będzie to coraz częstsze. DeepMind był w stanie rozwiązywać gry na Atari (do 

pewnego stopnia) bez systemu hybrydowego, trenując od końca do końca od pikseli i wyniku gry po 

działania joysticka, ale nie mógł uzyskać podobnego podejścia do pracy w Go, co jest pod wieloma 

względami większe. bardziej złożone niż niskorozdzielcze gry na Atari z lat 70. i 80. XX wieku. Jest na 

przykład znacznie więcej możliwych pozycji w grze, a akcje mogą mieć znacznie bardziej zawiłe 

konsekwencje w Go. Żegnaj czyste systemy end-to-end, witaj hybrydy. Osiągnięcie zwycięstwa w Go 

wymagało połączenia dwóch różnych podejść: głębokiego uczenia i drugiej techniki, znanej jako Monte 

Carlo Tree Search, do próbkowania możliwości wśród rozgałęzionego drzewa możliwych sposobów 

kontynuowania gry. Wyszukiwanie drzewa Monte Carlo samo w sobie jest hybrydą dwóch innych 

pomysłów, które pochodzą z lat 50. XX wieku: wyszukiwanie drzewa gry, podręcznikowa technika 

sztucznej inteligencji do patrzenia w przyszłość przez możliwe przyszłe ruchy graczy oraz wyszukiwanie 

Monte Carlo, powszechna metoda uruchamiania wielu losowych symulacje i statystyki wyników. Żaden 

system sam w sobie - głębokie uczenie lub wyszukiwanie drzew metodą Monte Carlo - nie dałby mistrza 

świata. Lekcja z tego jest taka, że sztuczna inteligencja, podobnie jak umysł, musi być 

ustrukturyzowana, z różnymi rodzajami narzędzi do różnych aspektów złożonych problemów. 

5. NAWET POZORNIE PROSTE ASPEKTY POZNANIA CZASAMI WYMAGAJĄ WIELU NARZĘDZI. 

Nawet w drobnoziarnistej skali mechanizm poznawczy często okazuje się składać nie z jednego 

mechanizmu, ale z wielu. Weźmy czasowniki i ich formy czasu przeszłego, przyziemny system, który 

Steven Pinker nazwał kiedyś muszkami owocowymi lingwistyki: proste „organizmy modelowe”, od 

których można się wiele nauczyć. W języku angielskim i wielu innych językach niektóre czasowniki 

tworzą swój czas przeszły regularnie, za pomocą prostej zasady (spacer-walked, talk-talked, 

perambulate-perambulated), podczas gdy inne tworzą swój czas przeszły nieregularnie (sing-sang, 

ring-rang). , przyniósł, gowent). Część pracy doktorskiej Gary'ego z Pinkerem skupiała się na błędach 



 

nadmiernej regulacji dzieci (w których czasownik nieregularny jest odmieniany tak, jakby był 

czasownikiem regularnym, takim jak breaked and goed). Na podstawie przeanalizowanych danych 

argumentowali za modelem hybrydowym, odrobiną struktury na poziomie mikro, w której czasowniki 

regularne były uogólniane przez reguły (podobnie jak w programach komputerowych i klasycznej 

sztucznej inteligencji), podczas gdy czasowniki nieregularne były produkowane za pośrednictwem sieci 

stowarzyszeń (które zasadniczo były poprzednicy głębokiego uczenia się). Te dwa różne systemy 

współistnieją i uzupełniają się; nieregularni wykorzystują pamięć, stali bywalcy uogólniają nawet 

wtedy, gdy dostępnych jest kilka bezpośrednio istotnych fragmentów danych. Podobnie umysł zajmuje 

się pojęciami na wiele różnych sposobów; częściowo według definicji, częściowo według typowych 

cech, częściowo według kluczowych przykładów. Często śledzimy jednocześnie, co jest typowe dla 

kategorii i co musi być z nią prawdą, aby spełniała jakieś kryteria formalne. Babcia Tina Turner tańczyła 

w minispódniczkach. Może nie wyglądała jak typowa babcia, ale spełniała kryteria relacyjne dobrze: 

miała dzieci, a te z kolei miały dzieci. Kluczowym wyzwaniem dla sztucznej inteligencji jest znalezienie 

porównywalnej równowagi między mechanizmami, które wychwytują abstrakcyjne prawdy (większość 

ssaków rodzi młode) a mechanizmami, które radzą sobie z trudnym światem wyjątków (dziobak składa 

jaja). Inteligencja ogólna będzie wymagać obu mechanizmów, takich jak głębokie uczenie do 

rozpoznawania obrazów i maszyn do obsługi rozumowania i uogólniania, bliższych mechanizmom 

klasycznej sztucznej inteligencji oraz świata reguł i abstrakcji. Jak niedawno ujął to Demis Hassabis, 

„prawdziwa inteligencja to o wiele więcej niż tylko [rodzaj klasyfikacji percepcyjnej, w której celował 

głębokie uczenie się], trzeba ją ponownie połączyć w myślenie wyższego poziomu i rozumowanie 

symboliczne, wiele rzeczy, które klasyczna sztuczna inteligencja próbował sobie poradzić w latach 80.”. 

Dotarcie do szerokiej inteligencji będzie wymagało od nas połączenia wielu różnych narzędzi, 

niektórych starych, niektórych nowych, w sposób, którego jeszcze nie odkryliśmy. 

6. LUDZKA MYŚL I JĘZYK SĄ KOMPOZYCYJNE. 

Istotą języka dla Chomsky&prime;ego jest, wedle słów wcześniejszego językoznawcy, Wilhelma von 

Humboldta (1767-1835), „nieskończone użycie skończonych środków”. Mając skończony mózg i 

skończoną ilość danych językowych, udaje nam się stworzyć gramatykę, która pozwala nam mówić i 

rozumieć nieskończony zakres zdań, w wielu przypadkach poprzez konstruowanie większych zdań 

(takich jak to) z mniejszych elementów, takich jak pojedyncze słowa i zwroty. Jeśli możemy powiedzieć, 

że marynarz kochał dziewczynę, możemy użyć tego zdania jako elementu składowego w większym 

zdaniu (Maria wyobrażała sobie, że marynarz kocha dziewczynę), które może posłużyć jako element 

składowy w jeszcze większym zdaniu (Chris napisał esej o tym, jak Maria wyobrażała sobie, że marynarz 

kocha dziewczynę) i tak dalej, z których każdy z łatwością możemy zinterpretować. Na przeciwległym 

biegunie znajduje się pionierski badacz sieci neuronowych Geoff Hinton, w takim samym stopniu lider 

w swoim świecie, jak Chomsky w lingwistyce. Ostatnio Hinton argumentował za tym, co nazywa 

„wektorami myśli”. Wektor to po prostu ciąg liczb, takich jak [40,7128 ° N, 74,0060 ° W], co jest 

długością i szerokością geograficzną Nowego Jorku, lub [52 419, 663 268,… 24 230, 97 914], które są 

obszarami w milach kwadratowych stanów USA w porządku alfabetycznym. W systemach głębokiego 

uczenia każde wejście i każde wyjście można opisać jako wektor, przy czym każdy „neuron” w sieci 

wnosi jedną liczbę do odpowiedniego wektora. W rezultacie ludzie w świecie uczenia maszynowego 

przez wiele lat próbowali kodować słowa jako wektory, z założeniem, że każde dwa słowa o podobnym 

znaczeniu powinny być zakodowane za pomocą podobnych wektorów. Jeśli kot jest zakodowany jako 

[0, 1, -0,3, 0,3], być może pies będzie zakodowany jako [0, 1, -0,35, 0,25]. Technika o nazwie Word2Vec, 

opracowana przez Ilyę Sutskevera i Tomasa Mikolova, gdy pracowali w Google, umożliwiła 

komputerom wydajne i szybkie tworzenie wektorów słów tego rodzaju, z których każdy składał się z 

kilkuset liczb rzeczywistych, opartych na innych słowach, które pojawia się obok niego w tekstach. W 

pewnych kontekstach technika działa dobrze. Weźmy słowo saksofon. W dużym zbiorze pisanego 



 

języka angielskiego saksofon występuje w pobliżu słów takich jak gra i muzyka oraz nazwisk takich jak 

John Coltrane i Kenny G. W dużej bazie danych statystyki saksofonu są zbliżone do statystyk trąbki i 

klarnetu, a dalekie od statystyk windy. i ubezpieczenia. Wyszukiwarki mogą używać tej techniki (lub jej 

niewielkich odmian) do identyfikowania synonimów; wyszukiwanie produktów na Amazon również 

stało się znacznie lepsze dzięki takim technikom. Tym, co naprawdę uczyniło Word2Vec sławnym, było 

odkrycie, że wydaje się działać na analogie werbalne, tak jak mężczyzna jest dla kobiety, jak król dla _ 

Jeśli zsumujesz liczby reprezentujące króla i kobietę i odejmiesz liczby ze słowa mężczyzna, a następnie 

poszukasz najbliższego wektora, presto, otrzymasz odpowiedź królowa, bez żadnej wyraźnej 

reprezentacji nigdzie tego, czym jest król lub co kobieta jest. Tam, gdzie tradycyjni badacze sztucznej 

inteligencji spędzili lata, próbując zdefiniować te pojęcia, Word2Vec najwyraźniej przeciął węzeł 

gordyjski. Opierając się częściowo na takich wynikach, Hinton starał się uogólnić tę ideę. Zamiast 

przedstawiać zdania i myśli w postaci złożonych drzew, które słabo współdziałają z sieciami 

neuronowymi, dlaczego nie przedstawiać myśli jako wektorów? „Jeśli weźmiemy wektor Paryża, 

odejmiemy wektor Francji i dodamy Włochy, dostaniemy Rzym” – powiedział Hinton The Guardian. 

„To dość niezwykłe”. Podobne techniki, jak wskazał Hinton, leżą u podstaw ostatnich postępów Google 

w tłumaczeniu maszynowym; dlaczego nie przedstawić w ten sposób wszystkich myśli? Ponieważ 

zdania różnią się od słów. Możesz przybliżyć znaczenie słowa, biorąc pod uwagę, w jaki sposób jest ono 

używane w wielu różnych okolicznościach; znaczenie kota jest przynajmniej trochę podobne do 

średniej wszystkich zastosowań kota, które słyszałeś wcześniej, lub (bardziej technicznie) jak chmura 

punktów w przestrzeni wektorowej, której używa system głębokiego uczenia się do jej reprezentacji. 

Ale każde zdanie jest inne; John jest łatwy do zadowolenia, nie jest aż tak podobny do Johna, który jest 

chętny do zadowolenia, chociaż litery w dwóch zdaniach nie różnią się tak bardzo. A John jest łatwy do 

zadowolenia, bardzo różni się od Johna, który nie jest łatwy do zadowolenia; dodanie jednego słowa 

może całkowicie zmienić jego znaczenie. Pomysły i zniuansowane relacje między nimi są po prostu zbyt 

skomplikowane, aby je uchwycić przez proste zgrupowanie zdań, które pozornie wydają się podobne.  

Możemy odróżnić wyrażenie książka, która jest na stole od wyrażenia stół, który leży na książce, a także 

wyrażenie książka, której nie ma na stole, i każde z nich ze zdania Geoffrey wie, że Fred nie ma nie 

przejmuj się książką, która jest na stole, ale bardzo zależy mu na dużej i osobliwej rzeźbie ryby, na której 

obecnie stoi stół, zwłaszcza że stół jest przechylony po prawej stronie i w każdej chwili może się 

przewrócić. Każde z tych zdań można bez końca mnożyć, każde z odrębnymi znaczeniami; w każdym 

przypadku całość dość różni się od średnich statystycznych jej części. Właśnie z tego powodu lingwiści 

zazwyczaj przedstawiają język za pomocą rozgałęzionych diagramów zwanych drzewami (zwykle 

rysowanych z korzeniem u góry). W tych ramach każdy składnik zdania ma swoje miejsce i łatwo jest 

odróżnić jedno zdanie od drugiego i określić relacje między tymi elementami, nawet jeśli dwa zdania 

mają większość lub wszystkie słowa. Pracując bez tak wysoce ustrukturyzowanych reprezentacji zdań, 

systemy głębokiego uczenia mają tendencję do wpadania w kłopoty w radzeniu sobie z subtelnościami. 

Na przykład „analizator nastrojów” oparty na głębokim uczeniu się to system, który próbuje 

klasyfikować, czy zdania są pozytywne, czy negatywne. Z technicznego punktu widzenia, każde zdanie 

jest przekształcane w wektor, a zakłada się, że zdania pozytywne („Uwielbiam!”) będą reprezentowane 

przez jeden zestaw wektorów, które są do siebie podobne („zgrupuj razem”), a zdania przeczące 

(„Nienawidzę tego!”) Będzie reprezentowany przez inny zestaw wektorów, które grupują się w 

oddzielny klaster. Kiedy pojawia się nowe zdanie, system zasadniczo ustala, czy jest bliższy zbiorowi 

wektorów dodatnich, czy zbiorowi wektorów ujemnych. Wiele zdań wejściowych jest oczywistych i 

poprawnie sklasyfikowanych, ale często gubi się subtelne rozróżnienia. Takie systemy nie potrafią 

odróżnić, powiedzmy, „Kochałem, dopóki go nie nienawidziłem” (negatywna recenzja o filmie, który 

się nie udał) i „Nienawidziłem, dopóki go nie pokochałem” (bardziej pozytywna recenzja o filmie, który 

zaczyna się powoli przed wykupieniem się), ponieważ nie analizują struktura zdania pod względem 

tego, jak odnosi się do jego części składowych - i, krytycznie, nie rozumieją, w jaki sposób znaczenie 



 

zdania wywodzi się z jego części. Morał jest taki: statystyki często przybliżają znaczenie, ale nigdy nie 

oddają rzeczywistości. Jeśli nie potrafią precyzyjnie uchwycić pojedynczych słów, z pewnością nie będą 

w stanie uchwycić złożonych myśli (lub opisujących je zdań) z odpowiednią precyzją. Jak powiedział 

kiedyś Ray Mooney, lingwista komputerowy z University of Texas w Austin, bluźnierczo, ale nie całkiem 

nieprecyzyjnie: „Nie można wkuwać znaczenia całego pieprzonego zdania w jeden pieprzony wektor!” 

To po prostu za dużo słoów. Pracując bez tak wysoce ustrukturyzowanych reprezentacji zdań, systemy 

głębokiego uczenia mają tendencję do wpadania w kłopoty w radzeniu sobie z subtelnościami. Na 

przykład „analizator nastrojów” oparty na głębokim uczeniu się to system, który próbuje klasyfikować, 

czy zdania są pozytywne, czy negatywne. Z technicznego punktu widzenia, każde zdanie jest 

przekształcane w wektor, a zakłada się, że zdania pozytywne („Uwielbiam!”) będą reprezentowane 

przez jeden zestaw wektorów, które są do siebie podobne („zgrupuj razem”), a zdania przeczące 

(„Nienawidzę tego!”) Będzie reprezentowany przez inny zestaw wektorów, które grupują się w 

oddzielny klaster. Kiedy pojawia się nowe zdanie, system zasadniczo ustala, czy jest bliższy zbiorowi 

wektorów dodatnich, czy zbiorowi wektorów ujemnych. Wiele zdań wejściowych jest oczywistych i 

poprawnie sklasyfikowanych, ale często gubi się subtelne rozróżnienia. Takie systemy nie potrafią 

odróżnić, powiedzmy, „Kochałem, dopóki go nie nienawidziłem” (negatywna recenzja o filmie, który 

się nie udał) i „Nienawidziłem, dopóki go nie pokochałem” (bardziej pozytywna recenzja o filmie, który 

zaczyna się powoli przed wykupieniem się), ponieważ nie analizują struktury zdania pod kątem tego, 

jak odnosi się ona do jego części składowych – i, krytycznie, nie rozumieją, w jaki sposób znaczenie 

zdania wywodzi się z jego części. Morał jest taki: statystyki często przybliżają znaczenie, ale nigdy nie 

oddają rzeczywistości. Jeśli nie potrafią precyzyjnie uchwycić pojedynczych słów, z pewnością nie będą 

w stanie uchwycić złożonych myśli (lub opisujących je zdań) z odpowiednią precyzją. Jak raz ujął to Ray 

Mooney, lingwista komputerowy z University of Texas w Austin, bluźnierczo, ale nie całkiem 

nieprecyzyjnie: „Nie można wcisnąć znaczenia całego pieprzonego zdania w jeden pieprzony wektor!” 

Prosić o zbyt wiele. 

7. SOLIDNE ZROZUMIENIE ŚWIATA WYMAGA ZARÓWNO INFORMACJI OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU, 

JAK I  PODSTAW. 

Spójrz na to zdjęcie. Czy to litera czy cyfra? 

 

Oczywiście może to być albo, w zależności od kontekstu. 

 

 



 

 

Psychologowie kognitywni często rozróżniają dwa rodzaje wiedzy: informacje oddolne, czyli 

informacje, które przychodzą bezpośrednio z naszych zmysłów i wiedzy odgórnej, która jest naszą 

wcześniejszą wiedzą o świecie (na przykład, że litery i liczby tworzą odrębne kategorie, że słowa i liczby 

składają się z elementów zaczerpniętych z tych kategorii i tak dalej). Obraz niejednoznaczny wygląda 

tak w jednym kontekście, a drugi w innym, ponieważ staramy się zintegrować światło padające na 

naszą siatkówkę ze spójnym obrazem świata. Przeczytaj podręcznik psychologii, a zobaczysz dziesiątki 

przykładów. Jeden z klasycznych eksperymentów polegał na tym, że ludzie patrzyli na takie obrazy, a 

następnie rysowali je z pamięci, po uprzednim zagruntowaniu ich konkretnymi frazami, jak słońce lub 

koło sterowe dla tego na dole, zasłony w oknie lub diament w prostokącie dla tego na szczycie. 

 

Sposób, w jaki ludzie rekonstruowali obrazy, w dużej mierze zależał od etykiet, które im nadano. 

 



 

 

Jedna z naszych ulubionych demonstracji na temat znaczenia kontekstu w percepcji pochodzi z 

laboratorium Antonio Torralby w MIT, które pokazało zdjęcie jeziora z falą ukształtowaną niejasno jak 

samochód, na tyle, że system wizyjny został oszukany. Jeśli przybliżysz falę wystarczająco szczegółowo, 

rzeczywiście znajdziesz smugi światła, które wyglądały jak samochód, ale żaden człowiek nie dałby się 

nabrać, ponieważ wiemy, że samochody tak naprawdę nie mogą podróżować po jeziorach. Weźmy 

inny przykład, spójrz na szczegóły, które wydobyliśmy z tego zdjęcia kuchni Julii Child. 

 

 

 



 

 

Czy potrafisz zidentyfikować fragmenty poniżej? Oczywiście, że możesz; zdjęcie po lewej to stół 

kuchenny z dwoma krzesłami ustawionymi wokół niego (wierzchołek trzeciego krzesła po drugiej 

stronie to ledwo widoczny półksiężyc) i talerz na podkładce na górze. Zdjęcie po prawej to tylko krzesło 

po lewej stronie stołu. Ale same piksele stołu i krzeseł nie mówią nam tego. Jeśli przeprowadzimy je 

samodzielnie za pomocą oprogramowania do wykrywania zdjęć firmy Amazon (Rozpoznawanie), 

oznaczy ono obraz po lewej stronie jako „Sklejka” z pewnością 65,5%, a po prawej jako „Droga 

gruntowa” lub „Żwir” z pewnością siebie 51,1%. Bez kontekstu same piksele nie mają sensu. To samo 

dotyczy naszego rozumienia języka. Jednym z obszarów, w których pomaga kontekst, jest wspomniane 

wcześniej rozwiązanie niejednoznaczności. Kiedy jeden z nas zobaczył pewnego dnia na wiejskiej 

drodze tabliczkę z napisem „darmowy koński obornik”, może to być, logicznie rzecz biorąc, prośba (z 

taką samą gramatyką, jak Free Nelson Mandela) lub podarunek czegoś, co miał też właściciel. dużo; nie 

było problemu z określeniem którego, ponieważ koński nawóz nie tęskni za wolnością. Wiedza o 

świecie ma również kluczowe znaczenie dla interpretacji języka niedosłownego. Kiedy jeden kelner w 

restauracji mówi drugiemu: „Rostbef chce kawy”, nikt nie myśli, że kanapka z pieczoną wołowiną nagle 

stała się spragniona; wnioskujemy, że osoba, która zamówiła rostbef, chce napoju; to, co wiemy o 

świecie, mówi nam, że same kanapki nie mają przekonań ani pragnień. W terminologii technicznej 

językoznawstwa język jest niedookreślony, co oznacza, że nie mówimy wszystkiego, co mamy na myśli; 

większość z nich pozostawiamy kontekstowi, ponieważ wyjaśnienie wszystkiego zajęłoby wieczność. 

Wiedza odgórna wpływa również na nasze osądy moralne. Na przykład większość ludzi uważa, że 

zabijanie jest złe; jednak wielu zrobi wyjątki dla wojny, samoobrony i zemsty. Jeśli powiem ci w 

odosobnieniu, że John Doe zabił Toma Tenaciousa, pomyślisz, że to źle. Ale jeśli zobaczysz, że Doe 

zabija Tenaciousa w kontekście hollywoodzkiego filmu, w którym Tenacious po raz pierwszy kapryśnie 

zabił rodzinę Doe, prawdopodobnie będziesz się cieszył, gdy Doe pociągnie za spust w zemście. 

Kradzież jest zła, ale Robin Hood jest fajny. To, jak rozumiemy rzeczy, rzadko jest czystą kwestią 

oddolnych danych (morderstwo lub kradzież) w izolacji, ale zawsze jest to mieszanina tych danych i 

bardziej abstrakcyjnych zasad wyższego poziomu. Znalezienie sposobu na zintegrowanie tych dwóch 

elementów – oddolnego i odgórnego – jest pilnym, ale często zaniedbywanym priorytetem dla 

sztucznej inteligencji. 



 

8. KONCEPCJE ZNAJDUJĄ SIĘ W TEORII. 

Według Wikipedii ćwierćdolarówqka (jako jednostka waluty amerykańskiej) to „moneta amerykańska 

o wartości 25 centów, o średnicy około cala”. Pizza to „słone danie włoskiego pochodzenia”. Większość 

z nich to koła, kilka to prostokąty, a jeszcze inne, rzadziej spotykane, to owale lub inne kształty. Koła 

zazwyczaj mają średnicę od sześciu do osiemnastu cali. Jednak, jak zauważył kiedyś psycholog 

kognitywny z Northwestern University Lance Rips, można sobie łatwo wyobrazić (i być może zechcieć 

zjeść, być może jako słodką przystawkę) pizzę, której średnica odpowiadała dokładnie średnicy 

amerykańskiej dzielnicy. Z drugiej strony, nigdy nie zaakceptowałbyś jako legalnej waluty faksymile 

jednej czwartej, która byłaby nawet o 50 procent większa niż standardowa ćwiartka; zamiast tego 

odrzuciłbyś go jako podróbkę niskiej jakości. Dzieje się tak po części dlatego, że masz różne intuicyjne 

teorie pieniędzy i jedzenia. Twoja teoria pieniądza mówi ci, że jesteśmy gotowi wymieniać fizyczne 

rzeczy wartościowe (takie jak żywność) na znaczniki (takie jak monety i banknoty), które oznaczają 

abstrakcyjną wartość, ale że wymiana opiera się na znacznikach, które mają legitymację. Część tej 

legitymacji opiera się na tych znakach wydawanych przez jakiś specjalny organ, taki jak mennica, a 

część sposobu, w jaki oceniamy tę legitymację, polega na tym, że oczekujemy, że znaki spełnią 

dokładne wymagania. Tak więc ćwiartka nie może być wielkości pizzy. W pewnym momencie 

psychologowie i filozofowie próbowali definiować pojęcia ściśle w kategoriach „koniecznych i 

wystarczających” warunków; kwadrat musi mieć cztery równe boki, połączone kątami 90 stopni; linia 

to najkrótsza odległość między punktami. Wszystko, co spełnia kryteria, kwalifikuje się, wszystko poza 

nimi nie; jeśli dwie strony są nierówne, nie masz już kwadratu. Ale uczeni mieli trudności z 

zdefiniowaniem pojęć, które byłyby mniej matematyczne. Trudno podać dokładne kryteria dla ptaka 

czy krzesła. Inne podejście polegało na przyjrzeniu się konkretnym przypadkom, albo centralnemu 

(rudzik to prototypowy ptak), albo zbiorowi przykładów (na przykład wszystkim ptakom, które mogłeś 

zobaczyć). Od lat 80. wielu opowiadało się za poglądem, który podzielamy, w którym koncepcje są 

osadzone w teoriach. Wydaje się, że nasze mózgi dobrze sobie radzą ze śledzeniem zarówno 

pojedynczych przykładów, jak i prototypów, ale możemy również wnioskować o pojęciach w 

odniesieniu do teorii, w których są osadzone, jak na przykład pizzy i ćwiartek. Weźmy inny przykład, 

możemy zrozumieć istotę biologiczną jako posiadającą „ukrytą esencję” niezależną od praktycznie 

wszystkich swoich właściwości percepcyjnych. W klasycznym eksperymencie psycholog z Yale, Frank 

Keil, zapytał dzieci, czy szop pracz, który przeszedł operację plastyczną, aby wyglądał jak skunks, wraz 

z osadzonymi „super śmierdzącymi” rzeczami, może stać się skunksem. Dzieci były przekonane, że 

mimo to szop pracz pozostanie szopem pracz, pomimo percepcyjnych wyglądów i właściwości 

funkcjonalnych, takich jak zapach, prawdopodobnie w wyniku ich teorii biologii i przekonania, że tak 

naprawdę liczy się to, co znajduje się w stworzeniu. (Ważna kontrola wykazała, że dzieci nie rozszerzyły 

tej samej teorii na artefakty stworzone przez człowieka, takie jak dzbanek do kawy, który został 

zmodyfikowany przez obróbkę metalu, aby stać się karmnikiem dla ptaków). Załóżmy, że przedszkolak 

po raz pierwszy widzi zdjęcie iguany. Niemal natychmiast dziecko będzie w stanie rozpoznać nie tylko 

inne zdjęcia legwanów, ale także legwany w filmach i legwany w prawdziwym życiu, z rozsądną 

dokładnością, łatwo odróżniając je od kangurów, a może nawet od innych jaszczurek. Podobnie dziecko 

będzie w stanie wywnioskować z ogólnej wiedzy o zwierzętach, które legwany jedzą i oddychają; że 

rodzą się małe, rosną, rozmnażają się i umierają; i że prawdopodobnie istnieje populacja legwanów, z 

których wszystkie wyglądają mniej więcej podobnie i zachowują się w podobny sposób. Żaden fakt nie 

jest wyspą. Aby odnieść sukces, inteligencja ogólna będzie musiała osadzić zdobyte fakty w bogatszych 

nadrzędnych teoriach, które pomogą uporządkować te fakty. 

9. RELACJE PRZYCZYNOWE SĄ PODSTAWOWYM ASPEKTEM ROZUMIANIA ŚWIATA. 



 

Jak podkreślił laureat Nagrody Turinga, Judea Pearl, bogate rozumienie przyczynowości jest 

wszechobecnym i nieodzownym aspektem ludzkiego poznania. Gdyby świat był prosty i mielibyśmy 

pełną wiedzę o wszystkim, być może jedyną przyczynowością, jakiej potrzebowalibyśmy, byłaby fizyka. 

Możemy określić, co wpływa na to, przeprowadzając symulacje; jeśli przyłożę siłę tylu mikroniutonów, 

co będzie dalej? Ale jak omówimy szczegółowo poniżej, tego rodzaju szczegółowa symulacja jest często 

nierealistyczna; za dużo cząstek do śledzenia w rzeczywistym świecie i za mało czasu. Zamiast tego 

często używamy przybliżeń; wiemy, że rzeczy są powiązane przyczynowo, nawet jeśli nie wiemy 

dokładnie dlaczego. Zażywamy aspirynę, ponieważ wiemy, że poprawia nam to samopoczucie; nie 

musimy rozumieć biochemii. Większość dorosłych wie, że seks może prowadzić do dzieci, nawet jeśli 

nie rozumieją dokładnej mechaniki embriogenezy, i mogą działać na podstawie tej wiedzy, nawet jeśli 

jest niekompletna. Nie musisz być lekarzem, aby wiedzieć, że witamina C może zapobiegać 

szkorbutowi, ani inżynierem mechanikiem, aby wiedzieć, że naciśnięcie pedału gazu przyspiesza 

samochód. Wiedza o przyczynach jest wszędzie i stanowi podstawę większości tego, co robimy. W 

klasycznym filmie Lawrence'a Kasdana Wielki chłód bohater Jeffa Goldbluma żartuje, że racjonalizacja 

jest nawet ważniejsza niż seks. („Czy kiedykolwiek spędziłeś tydzień bez racjonalizacji?”, pyta.) 

Wnioskowanie o przyczynach jest nawet ważniejsze niż racjonalizacja; bez nich po prostu nie 

zrozumielibyśmy świata nawet przez godzinę. Jesteśmy z Pearl myśląc, że niewiele tematów 

związanych ze sztuczną inteligencją może być ważniejszych; być może nic tak ważnego nie zostało tak 

zaniedbane. Sam Pearl opracował potężną teorię matematyczną, ale jest o wiele więcej do zbadania 

na temat tego, jak udaje nam się poznać wiele znanych nam związków przyczynowych. To szczególnie 

drażliwy problem, ponieważ najbardziej oczywista droga do wiedzy o przyczynach jest pełna kłopotów. 

Prawie każda znana nam przyczyna prowadzi do korelacji (samochody naprawdę mają tendencję do 

przyspieszania po wciśnięciu pedału gazu, o ile silnik pracuje, a hamulec bezpieczeństwa nie jest 

włączony), ale wiele korelacji nie jest zgodnych fakt przyczynowy. Wrona koguta niezawodnie 

poprzedza świt; ale każdy człowiek powinien być w stanie powiedzieć, że uciszenie koguta nie 

powstrzyma wschodu słońca. Odczyt na barometrze jest ściśle skorelowany z ciśnieniem powietrza, ale 

ręczne przesuwanie igły barometru rękami nie zmieni ciśnienia powietrza. Mając wystarczająco dużo 

czasu, łatwo jest znaleźć wszelkiego rodzaju czysto przypadkowe korelacje, takie jak ta od Tylera 

Vigena, korelująca spożycie sera per capita i śmierć przez splątanie prześcieradła, pobrane z lat 2000–

2009. Jako student prawa Vigen opracował całą ich księgę, zatytułowaną Nieprawdziwe korelacje. W 

tym samym okresie, zauważa Vigen, liczba osób, które utonęły, wpadając do basenu, była ściśle 

skorelowana z liczbą filmów, w których pojawił się Nicolas Cage. Sprawienie, by maszyna zdała sobie 

sprawę, że tego rodzaju żartobliwe korelacje są fałszywa, bez prawdziwego związku przyczynowego, 

ale to, że korelacja między pedałem gazu a przyspieszeniem jest zamiast tego prawdziwym związkiem 

przyczynowym, będzie dużym osiągnięciem. 

10. ŚLEDZIMY POSZCZEGÓLNYCH LUDZI I RZECZY 

Przechodząc przez codzienne życie, śledzisz wszelkiego rodzaju pojedyncze przedmioty, ich 

właściwości i ich historie. Twój współmałżonek pracował jako dziennikarz i woli brandy od whisky. 

Twoja córka bała się burz i woli lody od ciastek. Twój samochód ma wgniecenie na tylnych prawych 

drzwiach, a rok temu wymieniłeś skrzynię biegów. W drogerii na rogu sprzedawano towary wysokiej 

jakości, ale odkąd sprzedano ją nowemu kierownictwu, sytuacja się pogorszyła. Nasz świat 

doświadczeń składa się z indywidualnych rzeczy, które trwają i zmieniają się w czasie, a wiele z tego, 

co wiemy, jest zorganizowanych wokół tych rzeczy, nie tylko samochodów, ludzi i ogólnie drogerii, ale 

poszczególnych bytów i ich indywidualnych historii i osobliwości. Co dziwne, nie jest to punkt widzenia, 

który w naturalny sposób pojawia się w systemie głębokiego uczenia się. Głębokie uczenie koncentruje 

się wokół kategorii, a nie wokół jednostek. W przeważającej części systemy głębokiego uczenia są 

dobre w uczeniu się uogólnień: dzieci przeważnie wolą deser od warzyw, samochody mają cztery koła 



 

i tak dalej. Są to fakty, które systemy uczenia głębokiego uważają za naturalne, a nie fakty dotyczące 

twojej córki i twojego samochodu. Oczywiście są wyjątki, ale jeśli się dobrze przyjrzeć, to są to wyjątki, 

które potwierdzają regułę. Na przykład systemy głębokiego uczenia się bardzo dobrze uczą się 

identyfikowania zdjęć poszczególnych osób; możesz wytrenować system głębokiego uczenia się, aby 

rozpoznawać zdjęcia Dereka Jetera, powiedzmy, z dużą dokładnością. Ale to dlatego, że system traktuje 

„zdjęcia Dereka Jetera” jako kategorię podobnych zdjęć, a nie dlatego, że ma jakiekolwiek wyobrażenie 

o Dereku Jeterze jako sportowcu lub pojedynczej istocie ludzkiej. Mechanizm głębokiego uczenia 

uczenia się rozpoznawania osoby, takiej jak Derek Jeter, i uczenia się rozpoznawania kategorii, na 

przykład gracza w baseball, jest zasadniczo taki sam: obie są kategoriami obrazów. Łatwiej jest 

wytrenować system głębokiego uczenia się, aby rozpoznawać zdjęcia Dereka Jetera, niż wywnioskować 

z zestawu wiadomości z serii lat, że grał on w shortstop dla Yankees w latach 1995-2014. uzyskaj system 

głębokiego uczenia się, aby śledzić osobę w filmie z pewną dokładnością. Ale dla systemu głębokiego 

uczenia jest to skojarzenie jednej plamki pikseli w jednej klatce wideo z inną plamką pikseli w następnej 

klatce; nie ma za sobą żadnego głębszego poczucia jednostki. Nie ma pojęcia, że gdy osoba nie znajduje 

się w kadrze wideo, nadal gdzieś jest. Nie byłoby powodu do zdziwienia, gdyby jedna osoba weszła do 

budki telefonicznej, a potem wyszły dwie osoby. 

11. ZŁOŻONE STWORZENIA POZNAWCZE NIE SĄ CZYSTYMI PUSTAMI. 

W 1865 Gregor Mendel odkrył, że rdzeniem dziedziczności jest to, co nazwał czynnikiem lub tym, co 

teraz nazywamy genem. Nie wiedział, z czego zbudowane są geny. Odpowiedź zajęło naukowcom 

prawie osiemdziesiąt lat. Przez dziesięciolecia wielu naukowców szło w ślepy zaułek, błędnie 

wyobrażając sobie, że geny Mendla zostały zbudowane z jakiegoś rodzaju białka; niewielu nawet 

wyobrażało sobie, że są zrobione z skromnego kwasu nukleinowego. Dopiero w 1944 roku Oswald 

Avery wykorzystał proces eliminacji, aby ostatecznie odkryć istotną rolę DNA. Nawet wtedy większość 

ludzi nie zwracała na to uwagi, ponieważ w tamtych czasach społeczność naukowa po prostu nie była 

„bardzo zainteresowany kwasami nukleinowymi.” Sam Mendel również był początkowo ignorowany, 

dopóki jego prawa nie zostały ponownie odkryte w 1900 roku. Współczesna sztuczna inteligencja może 

podobnie brakować łodzi, jeśli chodzi o odwieczną kwestię wrodzości. W świecie przyrody pytanie 

często brzmi „natura kontra wychowanie”. Jaka część struktury umysłu jest wbudowana, a ile się jej 

nauczy? Pojawiają się równoległe pytania dotyczące AI: Czy wszystko powinno być wbudowane? 

Nauczyli? Każdy, kto poważnie zastanowił się nad tym pytaniem, zdaje sobie sprawę, że jest to trochę 

fałszywa dychotomia. Dowody z biologii - z dziedzin takich jak psychologia rozwojowa (która bada 

rozwój dzieci) i neuronauka rozwojowa (która obecnie bada związek między genami a rozwojem 

mózgu) - są przytłaczające: natura i wychowanie współpracują ze sobą, a nie w opozycji. Poszczególne 

geny są w rzeczywistości dźwigniami tej współpracy, jak podkreślił Gary w swojej książce Narodziny 

umysłu. (Jak zauważył tam, każdy gen jest czymś w rodzaju wyrażenia „IF-THEN” w programie 

komputerowym. Strona THEN określa konkretne białko, które ma zostać zbudowane, ale to białko jest 

zbudowane tylko wtedy, gdy dostępne są pewne sygnały chemiczne, z każdym genem posiada własne 

unikalne warunki IF. Rezultat jest jak adaptacyjny, ale wysoce skompresowany zestaw programów 

komputerowych, wykonywanych autonomicznie przez poszczególne komórki, w odpowiedzi na ich 

środowisko. Samo uczenie się wyłania się z tego gulaszu). Co dziwne, większość naukowców 

zajmujących się uczeniem maszynowym nie wydają się chcieć angażować się w ten aspekt świata 

biologicznego. Artykuły o uczeniu maszynowym rzadko nawiązują kontakt z obszerną literaturą 

psychologii rozwojowej, a kiedy tak się dzieje, czasami tylko odwołuje się do Jeana Piageta, który był 

uznanym pionierem w tej dziedzinie, ale zmarł prawie czterdzieści lat temu. Pytania Piageta – na 

przykład: „Czy dziecko wie, że przedmioty nadal istnieją nawet po ukryciu?” - nadal wydają się celne, 

ale zaproponowane przez niego odpowiedzi, takie jak jego teoria etapów rozwoju poznawczego i 

domysły na temat wieku, w którym dzieci odkrywały rzeczy, opierały się na przestarzałych 



 

metodologiach, które nie przetrwały próby czasu; są teraz przestarzałym punktem odniesienia. Rzadko 

zdarza się, aby w literaturze dotyczącej maszynowego uczenia się przytaczano jakiekolwiek badania z 

psychologii rozwojowej z ostatnich dwóch dekad, a jeszcze rzadziej cytuje się coś na temat genetyki 

lub neuronauki rozwojowej. Ludzie uczący się maszynowo w większości kładą nacisk na uczenie się, ale 

nie biorą pod uwagę wiedzy wrodzonej. To tak, jakby myśleli, że ponieważ studiują uczenie się, nic o 

wielkiej wartości nie może być wrodzone. Ale natura i wychowanie tak naprawdę nie konkurują w ten 

sposób; jeśli już, to im bogatszy jest twój punkt wyjścia, tym więcej możesz się nauczyć. Jednak w 

większości głębokie uczenie jest zdominowane przez perspektywę „pustej karty”, która jest zbyt 

lekceważąca jakąkolwiek ważną wcześniejszą wiedzę. Spodziewamy się, że z perspektywy czasu będzie 

to postrzegane jako kolosalne niedopatrzenie. Oczywiście nie negujemy znaczenia uczenia się na 

podstawie doświadczenia, co jest oczywiste nawet dla tych z nas, którzy cenią wrodzość. Jednak 

uczenie się z absolutnie czystej karty, jak często chcą badacze zajmujący się uczeniem maszynowym, 

sprawia, że gra jest znacznie trudniejsza niż powinna. To pielęgnacja bez natury, kiedy 

najskuteczniejszym rozwiązaniem jest oczywiście połączenie tych dwóch. Jak argumentowała 

psycholog rozwoju z Harvardu, Elizabeth Spelke, ludzie prawdopodobnie rodzą się ze zrozumieniem, 

że świat składa się z trwałych obiektów, które podróżują po połączonych ścieżkach w przestrzeni i 

czasie, z poczuciem geometrii i ilości oraz podbudową intuicyjnej psychologii. Lub też, jak przekonywał 

Kant dwa wieki wcześniej, w kontekście filozoficznym, wrodzona „rozmaitość czasoprzestrzenna” jest 

nieodzowna dla właściwego pojmowania świata. Wydaje się również bardzo prawdopodobne, że 

niektóre aspekty języka są również częściowo wrodzone. Dzieci mogą urodzić się ze świadomością, że 

dźwięki lub gesty ludzi wokół nich są komunikatami, które mają znaczenie; a ta wiedza łączy się z inną 

wrodzoną, podstawową wiedzą o relacjach międzyludzkich (mama się mną zaopiekuje i tak dalej).  Inne 

aspekty języka mogą być również wrodzone, takie jak podział języka na zdania i słowa, oczekiwania 

dotyczące tego, jak język może brzmieć, fakt, że język ma strukturę syntaktyczną oraz fakt, że struktury 

syntaktyczne są powiązane ze strukturą semantyczną . W przeciwieństwie do tego, uczeń czystej karty, 

który konfrontuje się ze światem jako czysty strumień audiowizualny, jak plik MPEG4, musiałby nauczyć 

się wszystkiego, nawet istnienia odrębnych, wytrwałych ludzi. Kilka osób próbowało zrobić coś takiego, 

w tym w DeepMind, a wyniki nie były tak imponujące, jak to samo podejście zastosowane do gier 

planszowych. W dziedzinie uczenia maszynowego wiele osób postrzega okablowanie wszystkiego jako 

z natury równoznaczne z oszukiwaniem i są bardziej pod wrażeniem rozwiązań, jeśli jest ich jak 

najmniej wbudowanych. Większość najbardziej znanych wczesnych prac DeepMind wydaje się 

kierować tym pojęciem. Ich system do grania w gry Atari nie zawierał praktycznie niczego poza ogólną 

architekturą uczenia głębokiego wzmocnienia i funkcjami reprezentującymi opcje joysticka, piksele 

ekranu i ogólny wynik; nawet same zasady gry musiały być wyprowadzone z doświadczenia, wraz z 

każdym aspektem strategii. W późniejszym artykule w Nature DeepMind twierdził, że opanowali Go 

„bez ludzkiej wiedzy”. Chociaż DeepMind z pewnością wykorzystywał mniej ludzkiej wiedzy na temat 

Go niż ich poprzednicy, wyrażenie „bez ludzkiej wiedzy” (użyte w tytule) przesadziło sprawę: system 

nadal w dużej mierze opierał się na rzeczach, które badacze-ludzie odkryli w ciągu ostatnich kilku dekad 

o tym, jak uzyskać maszyny do grania w gry takie jak Go, w szczególności Monte Carlo Tree Search, 

opisany wcześniej sposób losowego próbkowania z drzewa różnych możliwości gry, który nie ma nic 

wspólnego z głębokim uczeniem. DeepMind również (w przeciwieństwie do ich wcześniejszych, 

szeroko omawianych prac nad grami na Atari) wbudował zasady i trochę innej szczegółowej wiedzy na 

temat gry. Twierdzenie, że ludzka wiedza nie była zaangażowana, po prostu nie było zgodne z faktami. 

Co więcej, i co równie ważne, samo twierdzenie ujawniało, co ceni pole: wysiłek w celu wyeliminowania 

wcześniejszej wiedzy, w przeciwieństwie do wysiłku wykorzystania tej wiedzy. To tak, jakby producenci 

samochodów uznali, że fajnie jest odkryć na nowo okrągłe koła, zamiast po prostu ich używać, biorąc 

pod uwagę ogromne doświadczenie dwóch tysiącleci wcześniejszego budowania pojazdów. Wierzymy, 

że prawdziwy postęp w sztucznej inteligencji rozpocznie się od zrozumienia, jakie rodzaje wiedzy i 



 

reprezentacji należy wbudować przed rozpoczęciem nauki, aby załadować resztę. Zamiast próbować 

budować systemy, które uczą się wszystkiego na podstawie korelacji między pikselami a działaniami, 

my jako społeczność musimy nauczyć się budować systemy, które wykorzystują podstawowe 

zrozumienie obiektów fizycznych, aby uczyć się o świecie. Wiele z tego, co nazwaliśmy zdrowym 

rozsądkiem, jest nauczone, na przykład pomysł, że w portfelu trzyma się pieniądze lub ser, można trzeć, 

ale prawie wszystko zaczyna się od silnego wyczucia czasu, przestrzeni i przyczynowości. U podstaw 

tego wszystkiego może leżeć wrodzona maszyneria do reprezentowania abstrakcji, kompozycyjności i 

właściwości indywidualnych bytów, takich jak przedmioty i ludzie, które trwają przez pewien okres 

czasu (mierzony w minutach lub dekadach). Maszyny muszą być tak okablowane od samego początku, 

jeśli mają mieć jakąkolwiek szansę na nauczenie się reszty. W niedawnym liście otwartym do dziedziny 

sztucznej inteligencji, przewodniczący programu informatycznego UCLA, Adnan Darwiche, wezwał do 

szerszego szkolenia wśród badaczy sztucznej inteligencji, pisząc: „Potrzebujemy nowej generacji 

badaczy sztucznej inteligencji, którzy są dobrze zorientowani i doceniają klasyczną sztuczną 

inteligencję , uczenie maszynowe i szerzej informatykę, a także informacje o historii sztucznej 

inteligencji”. Poszerzylibyśmy jego punkt widzenia i powiedzielibyśmy, że badacze sztucznej inteligencji 

muszą czerpać nie tylko z wielu wkładów informatyki, często zapomnianych w dzisiejszym entuzjazmie 

dla dużych zbiorów danych, ale także z wielu innych dyscyplin, od psychologii przez lingwistykę po 

neuronaukę. . Historia i odkrycia tych dziedzin – nauk kognitywnych – mogą nam wiele powiedzieć o 

tym, jak stworzenia biologiczne podchodzą do złożonych wyzwań inteligencji: jeśli sztuczna inteligencja 

ma być czymś w rodzaju naturalnej inteligencji, będziemy musieli nauczyć się budować 

ustrukturyzowaną, hybrydową systemy, które zawierają wrodzoną wiedzę i zdolności, reprezentują 

wiedzę kompozycyjnie i śledzą trwałe jednostki, tak jak robią to ludzie (a nawet małe dzieci). Gdy 

sztuczna inteligencja będzie mogła wreszcie skorzystać z tych lekcji z kognitywistyki, przechodząc od 

paradygmatu opartego na big data do paradygmatu opartego zarówno na big data, jak i abstrakcyjnej 

wiedzy o przyczynach, będziemy wreszcie mogli stawić czoła jednemu z najtrudniejszych wyzwań. : 

sztuczka obdarzania maszynami zdrowym rozsądkiem. 



 

Zdrowy rozsądek i droga do głębokiego zrozumienia 

Zdrowy rozsądek to wiedza, która jest powszechnie posiadana, rodzaj podstawowej wiedzy, której 

oczekujemy od zwykłych ludzi, np. „Ludzie nie lubią tracić pieniędzy”, „Możesz trzymać pieniądze w 

portfelu”, „Możesz zatrzymać swój portfel w kieszeni”, „Noże tną rzeczy” i „Przedmioty nie znikają, gdy 

przykrywasz je kocem”. Wszyscy bylibyśmy zdziwieni, gdybyśmy zobaczyli psa niosącego słonia lub 

krzesło zamieniające się w telewizor. Wielka ironia zdrowego rozsądku - a nawet samej sztucznej 

inteligencji – polega na tym, że jest to rzecz, którą wszyscy znają, ale nikt nie wydaje się wiedzieć, co 

to dokładnie jest ani jak budować maszyny, które to mają.  

Ludzie martwią się problemem zdrowego rozsądku od początku AI. John McCarthy, osoba, która ukuła 

nazwę „sztuczna inteligencja”, po raz pierwszy zwrócił na nią uwagę w 1959 roku. Jednak postęp był 

zadziwiająco niewielki. Ani klasyczna sztuczna inteligencja, ani głębokie uczenie nie poczyniły 

większych postępów. Głębokie uczenie, w którym brakuje bezpośredniego sposobu na włączenie 

abstrakcyjnej wiedzy (np. „Ludzie chcą odzyskać utracone rzeczy”), w dużej mierze zignorowało 

problem; Klasyczna sztuczna inteligencja próbowała bardziej, realizując szereg podejść, ale żadne z nich 

nie odniosło szczególnego sukcesu. Jednym z podejść jest próba zdobycia codziennej wiedzy poprzez 

przeszukiwanie (lub „scraping”) sieci. Jedno z najbardziej rozległych przedsięwzięć, rozpoczęte w 2011 

roku, nosi nazwę NELL (skrót od Never-Ending Language Learner), prowadzone przez Toma Mitchella, 

profesora w Carnegie Mellon i jednego z pionierów uczenia maszynowego. Dzień po dniu - projekt 

wciąż trwa - NELL znajduje dokumenty w sieci i czyta je, szukając określonych wzorców językowych i 

domyślając się, co mogą one oznaczać. Jeśli zobaczy frazę typu „miasta takie jak Nowy Jork, Paryż i 

Berlin”, NELL wywnioskuje, że Nowy Jork, Paryż i Berlin to wszystkie miasta i dodaje to do swojej bazy 

danych. Jeśli zobaczy frazę „New York Jets rozgrywający Kellen Clemens”, może wywnioskować, że 

Kellen Clemens gra w New York Jets (w czasie teraźniejszym - NELL nie ma poczucia czasu) i że Kellen 

Clemens jest rozgrywającym. Choć podstawowa idea jest rozsądna, wyniki były mniej niż gwiezdne; 

jako przykład, oto dziesięć faktów, których NELL dowiedziała się niedawno: 

· agresywne_psy to ssak 

· uzbecki to język 

· coffee_drink_recipes to przepis 

· rochelle_illinois to wyspa 

· shimokitazawa_station to wieżowiec 

· steven_hawking to osoba, która uczęszczała do szkoły cambridge 

· bawełna jest produktem rolniczym rosnącym w Gujarat 

· kellen_clemens gra w lidze nfl 

· n24_17 [sic] oraz Dawid i Pan są rodzeństwem 

· w mieście st_julians mówi się po angielsku  

Niektóre są prawdziwe, inne fałszywe, inne bez znaczenia; niewiele jest szczególnie przydatnych. Nie 

pomogą robotom radzić sobie w kuchni i chociaż mogą być skromnie pomocne w odczytywaniu 

maszynowym, są zbyt chaotyczne i nierówne, aby rozwiązywać problemy zdrowego rozsądku. Innym 

podejściem do zbierania zdroworozsądkowej wiedzy, szczególnie modnym w dzisiejszych czasach, jest 

wykorzystanie „crowdsourcingu”, co w zasadzie oznacza proszenie o pomoc zwykłych ludzi. Być może 

najbardziej godnym uwagi projektem jest ConceptNet, który jest realizowany w MIT Media Lab od 1999 



 

roku. Projekt prowadzi stronę internetową, na której wolontariusze mogą wprowadzać proste, 

zdroworozsądkowe fakty w języku angielskim. Na przykład uczestnik może zostać poproszony o 

przedstawienie faktów, które byłyby istotne dla zrozumienia historii „Bob był przeziębiony. Bob 

poszedł do lekarza” i może odpowiedzieć takimi faktami, jak „Ludzie z przeziębieniem kichają” i 

„Możesz pomóc choremu z lekarstwami”. (Zdania angielskie są następnie automatycznie 

konwertowane na kodowanie maszynowe w procesie dopasowywania wzorców.) Również tutaj 

pomysł wydaje się rozsądny na pierwszy rzut oka, ale wyniki były rozczarowujące. Jednym z problemów 

jest to, że jeśli poprosisz niewprawnych laików o wyliczenie faktów, mają tendencję do wymieniania 

łatwych do znalezienia faktoidów, takich jak „Dziobak to ssak, który składa jaja” lub „Tapki to hejnał 

grany o zmierzchu” – zamiast tego, jakie komputery naprawdę potrzeba: informacja, która jest 

oczywista dla ludzi, ale trudna do znalezienia w sieci, np. „Kiedy coś umrze, już nigdy nie ożyje” lub 

„Nieprzepuszczalny pojemnik z otworem na górze i nigdzie indziej nie pomieści płynu”. Drugi problem 

polega na tym, że nawet jeśli laików da się nakłonić do podania odpowiedniego rodzaju informacji, 

trudno jest zmusić ich do sformułowania ich w drobiazgowy, hiperprecyzyjny sposób, jakiego 

wymagają komputery. Oto na przykład część tego, czego ConceptNet nauczył się od laików na temat 

restauracji. 

 

Dla niewprawnego oka wydaje się to w porządku. Każdy indywidualny link (na przykład strzałka w 

lewym górnym rogu, która mówi nam, że piekarnik jest używany do gotowania) sama w sobie wydaje 

się wiarygodna. Człowiek może znajdować się w miejscu restauracji, a prawie każda osoba, którą 

kiedykolwiek spotkaliśmy, pragnie przetrwania; nikt nie kwestionuje faktu, że musimy jeść, aby 

przeżyć. Ale zanurz się w szczegóły i jest bałagan. Weźmy na przykład link, który mówi, że „osoba” 

znajduje się w lokalizacji „restauracja”. Jak zauważył dawno temu mentor Erniego, Drew McDermott, 

w słusznie znanym artykule zatytułowanym „Sztuczna inteligencja spotyka naturalną głupotę”, 

znaczenie tego rodzaju powiązania jest w rzeczywistości niejasne. W każdej chwili ktoś na świecie jest 

w restauracji, ale wielu ludzi nie. Czy link oznacza, że jeśli szukasz konkretnej osoby (np. Twojej mamy), 

zawsze możesz ją znaleźć w restauracji? Albo, że w jakiejś konkretnej restauracji (powiedzmy Katz’s 

Delicatessen) zawsze będziesz w stanie znaleźć osobę, 24/7? Albo że każdą osobę, którą możesz 

znaleźć, zawsze można znaleźć w restauracji, tak jak wieloryby zawsze można znaleźć w oceanie? 

Kolejny link mówi nam, że „ciasto UsedFor zaspokoi głód”. Być może tak, ale uważaj na link, który mówi 

„kucharz używany do zaspokojenia głodu” w połączeniu z „kucharzem jest osobą”, co sugeruje, że 



 

kucharz może nie tylko przygotować posiłek, ale stać się nim. Nie mówimy, że crowdsourcing nigdy nie 

może być użyteczny, ale dotychczasowe wysiłki często dostarczały informacji, które są mylące, 

niekompletne lub wręcz błędne. Nowszy projekt, również oparty na MIT, choć prowadzony przez inny 

zespół, nazywa się VirtualHome. Również w tym projekcie wykorzystano crowdsourcing, aby zebrać 

informacje o procedurach prostych czynności, takich jak wkładanie artykułów spożywczych do lodówki 

i nakrywanie do stołu. Zebrali łącznie 2800 procedur (przypominających nieco pracę Schanka nad 

skryptami, ale mniej formalnie ustrukturyzowanych) dla 500 zadań, obejmujących 300 obiektów i 2700 

rodzajów interakcji. Podstawowe czynności zostały podpięte pod silnik gry, dzięki czemu można 

(czasami) zobaczyć animację procedury w akcji. Po raz kolejny rezultaty pozostawiają wiele do 

życzenia. Rozważmy na przykład procedurę crowdsourced dla „Ćwiczenia”: 

· spacer do SALONU 

· znajdź ZDALNE STEROWANIE 

· chwyć PILOT 

· znajdź TELEWIZJĘ 

· włącz TELEWIZJĘ 

· odłóż PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

· znajdź PIĘTRO 

· leżeć na PODŁODZE 

· spójrz na TELEWIZJĘ 

· znajdź ARMS_BOTH 

· rozciągnij ARMS_BOTH 

· znajdź LEGS_BOTH 

· rozciągnij LEGS_BOTH 

· Wstań 

· skok 

Wszystko to może się zdarzyć w rutynowych ćwiczeniach niektórych osób, ale nie u innych. Niektórzy 

ludzie mogą chodzić na siłownię lub biegać na zewnątrz; niektórzy mogą skakać, inni mogą podnosić 

ciężary. Niektóre kroki mogą zostać pominięte, inne nie pominięte; tak czy inaczej, para ćwiczeń 

rozciągających nie jest zbyt dobrym treningiem. Tymczasem znalezienie pilota nie jest tak naprawdę 

istotną częścią ćwiczeń; a kto na ziemi musi „odnaleźć” swoje ręce lub nogi? Coś najwyraźniej poszło 

nie tak. Inne podejście polega na tym, że wysoko wyszkoleni ludzie próbują wszystko spisać w formie, 

którą można zinterpretować komputerowo. Wielu teoretyków sztucznej inteligencji, zaczynając od 

Johna McCarthy&prime;ego i kontynuując dzisiaj z Erniem i wieloma jego kolegami, takimi jak Hector 

Levesque, Joe Halpern i Jerry Hobbs, próbowało właśnie to zrobić. Szczerze mówiąc, postęp również 

tutaj, na naszym terytorium, był wolniejszy, niż byśmy się spodziewali. Praca była zarówno żmudna, jak 

i trudna, opierając się na wnikliwej analizie, która do tej pory okazała się niemożliwa do 

zautomatyzowania. Chociaż nastąpił pewien ważny postęp, nie jesteśmy nawet bliscy dokładnego 

zakodowania zdrowego rozsądku; bez tego, czy czegoś bliskiego, wyzwania związane ze sztuczną 

inteligencją wyższego poziomu, takie jak automatyczne czytanie i roboty domowe, będą nadal 



 

pozostawać poza naszym zasięgiem. Zdecydowanie największym wysiłkiem w tej dziedzinie jest projekt 

znany jako CYC, wyreżyserowany przez Douga Lenata, który przez ostatnie trzy dekady miał na celu 

stworzenie ogromnej bazy danych ludzkiego zdrowego rozsądku, przedstawionej w formie możliwej 

do interpretacji maszynowej. Zawiera dosłownie miliony starannie zakodowanych faktów na temat 

wszystkiego, od terroryzmu przez technologię medyczną po relacje rodzinne, mozolnie 

przygotowywanych ręcznie przez zespół ludzi przeszkolonych w zakresie sztucznej inteligencji i filozofii. 

Większość badaczy w tej dziedzinie postrzega to jako porażkę; o wiele za mało opublikowano informacji 

o tym, co jest w środku (projekt był prowadzony w dużej mierze w tajemnicy) - ale w stosunku do ilości 

włożonego wysiłku, było zbyt mało demonstracji tego, co może zrobić. Napisane na ten temat artykuły 

zewnętrzne były w dużej mierze krytyczne i bardzo niewielu badaczy przyjęło go do większych 

systemów. Uważamy, że cele projektu są godne podziwu, ale po trzech dekadach CYC jest nadal zbyt 

niekompletny, aby mieć ogromny wpływ - pomimo ogromnej ilości pracy. Tajemnica, jak zdobyć 

szeroką, wiarygodną bazę wiedzy zdroworozsądkowej, pozostaje nierozwiązana. Więc, co dalej? 

Życzymy sobie prostej i eleganckiej odpowiedzi; my nie. Wątpliwe jest, aby wystarczyło jedno lub 

proste podejście, po części dlatego, że sam zdrowy rozsądek jest tak różnorodny; żadna pojedyncza 

technika nie rozwiąże tego, z czym pole boryka się od lat. Zdrowy rozsądek to góra, na którą trzeba się 

wspiąć, a przed nami długa podróż. Szybki zjazd z obecnej ścieżki raczej nie doprowadzi nas na szczyt. 

To powiedziawszy, mamy pewne ogólne wyczucie, dokąd powinno zmierzać pole. Aby przeforsować 

naszą górską metaforę, jeśli nie możemy się tam dostać sami, możemy przynajmniej zobaczyć, jak może 

wyglądać szczyt, jaki sprzęt może być potrzebny, aby się tam dostać i jaka strategia może pomóc. 

Aby poczynić postępy, na początek potrzebujemy dwóch rzeczy: spisu wiedzy, jaką powinna posiadać 

inteligencja ogólna, oraz zrozumienia, w jaki sposób ta wiedza będzie reprezentowana, w sposób jasny 

i jednoznaczny, w sposób niezależny, wewnątrz maszyny. Zajmiemy się nimi w odwrotnej kolejności, 

ponieważ znalezienie jasnego sposobu reprezentacji wiedzy w maszynie jest warunkiem wstępnym dla 

każdej wiedzy, którą ostatecznie zakodujemy. Jak można się domyślać, to zadanie okazuje się o wiele 

bardziej subtelne, niż mogłoby się początkowo wydawać. Część wiedzy jest łatwa do przedstawienia; 

dużo nie jest. Po łatwiejszej stronie spektrum znajduje się taksonomia, rodzaj kategoryzacji, która 

mówi nam, że psy to ssaki, a ssaki to zwierzęta, i która pozwala nam wnioskować, że psy są zwierzętami. 

Jeśli wiesz, że Lassie to pies, a psy to zwierzęta, to Lassie jest zwierzęciem. Zasoby internetowe, takie 

jak Wikipedia, zawierają ogromne ilości informacji taksonomicznych: skunks to mięsożerca, sonet to 

wiersz, lodówka to sprzęt gospodarstwa domowego. Kolejne narzędzie, WordNet - specjalistyczne 

narzędzie online, tezaurus, który jest często używany w badaniach nad sztuczną inteligencją - wymienia 

informacje taksonomiczne dla poszczególnych słów: „zazdrość” to rodzaj „urazy”, „mleko” to zarówno 

rodzaj „produktu mlecznego”, jak i rodzaj „napoju” i tak dalej . Istnieją również wyspecjalizowane 

taksonomie, takie jak taksonomia medyczna SNOMED, z takimi faktami, jak „aspiryna jest rodzajem 

salicylanu” i „żółtaczka jest rodzajem objawu klinicznego”. (Ontologie online, rozpowszechnione w 

Sieci Semantycznej, składają się z części takiej wiedzy.) Podobne techniki można zastosować do 

przedstawienia relacji część/całość. Powiedziawszy, że palec u nogi jest częścią stopy, a stopa jest 

częścią ciała, można wywnioskować, że palec u nogi jest częścią ciała. Kiedy już wiesz o tym, kilka 

zagadek, o których wspomnieliśmy wcześniej, zaczyna znikać. Jeśli porównujesz Ellę Fitzgerald do 

„starej butelki wina”, możesz zauważyć, że Fitzgerald jest osobą, a ludzie są zwierzętami, i zauważyć, 

że butelki leżą w zupełnie innej części hierarchii rzeczy (obejmujące przedmioty nieożywione) i 

wywnioskować, że Ella tak naprawdę nie może być butelką. Podobnie, jeśli gość poprosi robota 

kamerdynera o drinka, robot wyposażony w dobrą taksonomię może zdać sobie sprawę, że wino, piwo, 

whisky lub sok mogą się kwalifikować, ale że kawałek selera, pusta szklanka, zegar lub żart nie. Niestety, 

zdrowy rozsądek to znacznie więcej niż taksonomia. Prawie wszystko inne, będziemy potrzebować 

innego podejścia. Jeśli taksonomia gatunków zwierząt jest dobrze zdefiniowana, w konsekwencji 



 

działania doboru naturalnego i specjalizacji, wiele innych taksonomii nie jest. Powiedzmy, że chcemy 

mieć kategorię wydarzeń historycznych, z pojedynczymi elementami, takimi jak „rewolucja rosyjska”, 

„bitwa pod Lexington”, „wynalezienie druku” i „reformacja protestancka”. Tutaj granice są znacznie 

bardziej niejasne. Czy francuski ruch oporu był częścią II wojny światowej? A co z sowiecką inwazją na 

Finlandię w 1939 roku? Podobnie, czy kategoria RZECZY, która obejmuje samochody i ludzi, powinna 

również obejmować demokrację, dobór naturalny czy wiarę w Świętego Mikołaja? Taksonomia jest 

niewłaściwym narzędziem do pracy; jak zauważył Wittgenstein, trudno jest zdefiniować nawet prostą 

kategorię, taką jak „gra”. A potem jest wiedza, od której zaczęliśmy na początku, na przykład noże 

mogą ciąć rzeczy, a miotły można używać do czyszczenia podłogi. Te fakty w ogóle nie pasują do 

taksonomii. Jednak trudno sobie wyobrazić, jak robot mógłby zająć się Twoim domem bez takiej 

wiedzy. Innym podejściem było tworzenie diagramów, które widzieliśmy wcześniej dla ConceptNet, 

często znanych jako sieci semantyczne. Wynalezione pod koniec lat pięćdziesiątych sieci semantyczne 

umożliwiają komputerom reprezentowanie znacznie szerszego zakresu pojęć, nie tylko tego, które 

części są częścią których całości, a które kategorie są wewnątrz innych kategorii, ale także wszelkiego 

rodzaju innych relacji, takich jak Albany przylegająca do Hudson i policjanci to ludzie, którzy jeżdżą 

samochodami policyjnymi. Jednak, jak już widzieliśmy w przypadku ConceptNet, reprezentacje sieci 

semantycznych nie są wystarczająco jasne, aby rozwiązać problem. O wiele łatwiej jest je narysować, 

niż sprawić, by działały. Załóżmy, że chcesz zakodować fakty, na przykład, że Ida ma iPhone&prime;a i 

urodziła się w Boise, iPhone zawiera baterię, a bateria wytwarza energię elektryczną. Dość szybko 

kończysz z czymś takim: 

 

Problem polega na tym, że wiele z tego, co musisz wiedzieć, aby zinterpretować diagram, nie jest 

jednoznaczne, a maszyny nie wiedzą, jak radzić sobie z tym, co nie jest jawne. Jest dla ciebie oczywiste, 

że gdyby Tony i Ida urodzili się w tym samym Boise to wynika z tego, że jeśli podróżujesz do miejsca 

urodzenia Tony&prim;ego, jesteś w miejscu narodzin Idy. Jeśli jednak zobaczysz iPhone&pime;a, który 

należy do Tony&prime;ego, prawdopodobnie nie należy on również do Idy, ale nic wyraźnego w sieci 

semantycznej nie wyjaśnia tego. Bez dalszej pracy maszyna nie będzie w stanie rozpoznać różnicy. Albo 

weźmy pod uwagę fakt, że Apple produkuje wszystkie iPhone&prime;y; jeśli zobaczysz 

iPhone&prime;a, możesz wywnioskować, że Apple to zrobił, co wydaje się wynikać z tego, co zostało 

napisane w sieci, ale sieć sprawia, że wygląda na to, że jedyne iPhone&prime;y na świecie to dwa 



 

należące do Tony&prime;ego i Idy, co jest wyraźnie mylące. Każdy iPhone ma baterię, ale ma też inne 

części; nie doszedłbyś do wniosku, że każda część iPhone&prime;a jest baterią, ale diagram nie 

wyjaśnia tego. Zagłębiając się dalej, nic w sieci nie mówi, że miejsca urodzenia są wyłączne, ale 

własność nie jest wyłączna. Oznacza to, że jeśli Ida urodziła się w Boise, nie mogła też urodzić się w 

Bostonie, ale może posiadać zarówno iPhone&prime;a, jak i telewizor. Sprawienie, by maszyny 

wiedziały, co masz w głowie, a nie to, co jest napisane na diagramie, jest naprawdę trudne. Brakujące 

w działaniu jest właśnie to, co sieć semantyczna miała rozwiązać: zdrowy rozsądek. O ile nie wiesz już 

o takich rzeczach jak narodziny (które mają miejsce w jednym miejscu), produkcja (jedna firma może 

wytwarzać więcej niż jeden produkt) i własność (jedna osoba może posiadać wiele rzeczy), formalizm 

po prostu nie pomaga. Sytuacja pogarsza się tylko w przypadku podejścia opartego na sieci 

semantycznej, gdy zaczynasz myśleć o czasie. Wyobraźmy sobie taką sieć semantyczną, podobną do 

sieci ConceptNet, o której mówiliśmy wcześniej: po powierzchownej inspekcji wszystko wydaje się w 

porządku; Michael Jordan ma sześć stóp i sześć cali wzrostu, urodził się na Brooklynie i tak dalej. Ale 

głębsze spojrzenie ujawnia, że system, który wiedziałby, co jest na tym schemacie i nic więcej, nie byłby 

skłonny do popełniania różnego rodzaju zwariowanych błędów. Może zadecydować, że Michael Jordan 

miał sześć stóp sześć stóp, kiedy się urodził, albo że grał jednocześnie dla Wizards i Bulls. Słowa „gra w 

koszykówkę” mogą odnosić się do wszystkiego, od okresu jego kariery zawodowej do okresu od 

pierwszego kontaktu z koszykówką jako dziecko do chwili obecnej (zakładając, że nadal od czasu do 

czasu gra z przyjaciółmi w zwykłe gry). Jeśli następnie powiemy systemowi, że Jordan grał w 

koszykówkę od 1970 r. do chwili obecnej, na podstawie teorii, że zaczął, gdy miał siedem lat i 

kontynuuje do dziś, nic nie powstrzyma systemu przed błędnym stwierdzeniem, że Jordan grał w 

koszykówkę 24 godziny na dobę. dzień, 365 dni w roku przez ostatnie 48 lat. Dopóki maszyny nie 

poradzą sobie z tego rodzaju rzeczami, płynnie, bez ludzi trzymających swoje wirtualne ręce na każdym 

kroku, tak naprawdę nie będą w stanie czytać, rozumować ani bezpiecznie poruszać się w prawdziwym 

świecie. Co powinniśmy zrobić? Pierwsza wskazówka pochodzi z dziedziny logiki formalnej, rozwijanej 

przez filozofów i matematyków. Weźmy twierdzenia, że „Apple produkuje wszystkie iPhone&prime;y”, 

„Ida ma iPhone&prime;a” i „Wszystkie iPhone&prime;y zawierają baterię”. Wiele z 

niejednoznaczności, które widzieliśmy w sieciach semantycznych, można rozwiązać, kodując te fakty 

za pomocą wspólnej notacji technicznej: 

 

Pierwsze stwierdzenie można odczytać jako „dla każdego obiektu x, jeśli x jest iPhonem, to Apple 

zrobiło x”. Drugi można odczytać jako „istnieje obiekt z taki, że z jest iPhonem, a Ida jest właścicielem 

z”. Trzeba się do tego przyzwyczaić, a niewyszkoleni ludzie nie czują się z tym komfortowo, co utrudnia 

pozyskanie zdrowego rozsądku. W dzisiejszych czasach nie jest to również popularne w AI; praktycznie 

każdy wolałby skrót. Ale w ostatecznym rozrachunku logika formalna lub coś podobnego może być 

niezbędnym krokiem w kierunku przedstawienia wiedzy z wystarczającą jasnością. W przeciwieństwie 

do łącza sieci semantycznej APPLE TWORZY IPHONE, to sformułowanie jest jednoznaczne; nie trzeba 

zgadywać, czy pierwsze zdanie oznacza „Apple produkuje wszystkie iPhone&prime;y”, „Apple 

produkuje niektóre iPhone&prime;y” czy „jedyne rzeczy, które Apple produkuje, to iPhone&prime;y”. 

Może to oznaczać tylko pierwszą możliwość. Zdrowy rozsądek musi zacząć się od czegoś takiego, albo 

logiki formalnej, albo jakiejś alternatywy, która wykonuje podobną pracę, co oznacza sposób jasnego i 

jednoznacznego przedstawienia wszystkiego, co znają zwykli ludzie. To początek. 

Nawet jeśli uda nam się wypracować właściwy sposób kodowania wiedzy  - reprezentowania zdrowego 

rozsądku w maszynach - nadal będziemy mieli wyzwania. Jednym z problemów obecnych metod 



 

zbierania pojęć i faktów - ręcznego kodowania, eksploracji sieci i crowdsourcingu - jest to, że często 

zamiast tego stają się mieszanką faktów, od „Mrówkojady jedzą mrówki” do „Cyklon B jest trujący”, 

kiedy tak naprawdę chcemy, aby nasze maszyny miały spójne rozumienie świata. Częściowo problem 

polega na tym, że nie chcemy, aby nasze systemy sztucznej inteligencji uczyły się indywidualnie 

każdego powiązanego faktu. Raczej chcemy, aby zrozumieli, jak te fakty się łączą. Nie chcemy tylko, 

aby nasze systemy wiedziały, że pisarze piszą książki, że malarze malują obrazy, że kompozytorzy 

komponują muzykę i tak dalej. Zamiast tego chcemy, aby te systemy postrzegały te konkretne fakty 

jako przykłady bardziej ogólnej relacji, takiej jak „jednostka tworzy dzieło”, i włączały tę obserwację do 

większej struktury, która jasno pokazuje, że twórca na ogół jest właścicielem dzieła, dopóki go nie 

sprzeda. , które prace jednej osoby są często podobne stylistycznie i tak dalej. Doug Lenat nazywa te 

zbiory wiedzy „mikroteoriami”. Ostatecznie może ich być tysiące; innym terminem dla nich może być 

„ram wiedzy”. Pracownicy zajmujący się reprezentacją wiedzy próbowali opracować takie ramy dla 

wielu różnych aspektów rozumienia świata rzeczywistego, od psychologii i biologii po wykorzystanie 

przedmiotów codziennego użytku. Chociaż ramy wiedzy odgrywają niewielką lub żadną rolę w 

obecnych podejściach do sztucznej inteligencji zorientowanych na duże zbiory danych, uważamy je za 

niezbędne; lepsze zrozumienie, jak je budować i jak je wykorzystywać, może nam zająć długą drogę. 

Gdybyśmy mogli mieć tylko trzy ramy wiedzy, opieralibyśmy się mocno na tematach, które były 

centralne dla Krytyki czystego rozumu Kanta, która argumentowała, na gruncie filozoficznym, że czas, 

przestrzeń i przyczynowość są fundamentalne. Umieszczenie ich na solidnym obliczeniowo gruncie ma 

kluczowe znaczenie dla postępu. Jeśli sami nie potrafimy ich jeszcze zbudować, to przynajmniej 

możemy powiedzieć coś o tym, jak powinny wyglądać. Zacznijmy od czasu. Parafrazując Księgę 

Koheleta, na każde wydarzenie istnieje czas, a bez zrozumienia powiązań między wydarzeniami w 

czasie, prawie nic nie miałoby sensu. Jeśli kamerdyner robot musi nalać kieliszek wina, musi wiedzieć, 

że korek należy usunąć przed nalaniem wina, a nie odwrotnie. Robot ratowniczy musi częściowo 

ustalać priorytety w oparciu o czas i zrozumienie, jak pilne są różne sytuacje; pożar może 

rozprzestrzenić się w ciągu kilku sekund, podczas gdy uratowanie kota, który utknął na drzewie, może 

zająć godzinę. Tutaj klasyczni badacze sztucznej inteligencji (i filozofowie) poczynili ogromne postępy, 

opracowując formalne systemy logiczne do reprezentowania sytuacji oraz ich rozwoju i zmian w czasie. 

Robot kamerdynerski może zacząć od świadomości, że wino jest obecnie w zakorkowanej butelce, a 

kieliszek jest pusty i że jego celem jest, aby w ciągu dwóch minut wino znalazło się w kieliszku. Tak 

zwana logika temporalna może umożliwić robotowi skonstruowanie modelu poznawczego tych 

zdarzeń, a następnie wyjście z tego modelu poznawczego wraz z wiedzą zdroworozsądkową (na 

przykład, jeśli przelejesz z butelki do szklanki część zawartości butelka będzie teraz w szklance) zgodnie 

z określonym planem, ułożonym w czasie: odkorkowanie butelki we właściwym czasie, nalewanie 

dopiero później i tak dalej, a nie na odwrót. To powiedziawszy, jak zwykle pozostaje jeszcze do 

wykonania poważna praca. Jednym z głównych wyzwań jest mapowanie zdań zewnętrznych na 

wewnętrzne reprezentacje czasu. W zdaniu typu „Tony zdołał nalać wino, chociaż musiał użyć noża, 

aby wyjąć korek, bo nie mógł znaleźć korkociągu”, sama logika temporalna nie wystarczy. Aby 

wywnioskować, że wspomniane zdarzenia miały miejsce w odwrotnej kolejności, musisz wiedzieć coś 

o języku, a także o czasie, a w szczególności o wszystkich skomplikowanych sposobach, w jakie zdania 

mogą opisywać relacje między zdarzeniami w czasie. Nikt nie dokonał tam jeszcze znaczących 

postępów. (Ani też nie wymyślili, jak zintegrować to wszystko z głębokim uczeniem się.) Aby stworzyć 

system, który mógłby ustalić, kiedy Michael Jordan grał i nie miał szans grać w koszykówkę, lub dostać 

się do systemu, który może odtworzyć to, co musiało się wydarzyć Zanim jednak Almanzo zwrócił 

portfel pana Thompsona, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko abstrakcyjnego zrozumienia czasu. Nie 

wystarczy wiedzieć, że wydarzenia mają początek i koniec; musisz uchwycić konkretne fakty dotyczące 

świata. Kiedy czytasz „Almanzo zwrócił się do pana Thompsona i zapytał: »Zgubiłeś portfel?«”, w 



 

myślach wpisujesz szereg faktów dotyczących chronologii: wcześniej pan Thompson miał portfel; w 

późniejszym czasie już go nie miał; później jeszcze znalazł go Almanzo. Kiedy myślisz o Michaelu 

Jordanie, posługujesz się faktem, że nawet najbardziej zapalony sportowiec uprawia swój sport tylko 

przez ułamek czasu, który spędza na jawie. Aby zrozumieć, jak świat rozwija się w czasie, sztuczna 

inteligencja będzie musiała zintegrować złożoną mieszankę ogólnych prawd (takich jak „osoba nie 

może skutecznie wykonywać najbardziej złożonych umiejętności podczas snu”) z konkretnymi faktami, 

aby dowiedzieć się, w jaki sposób te ogólne prawdy mają zastosowanie w szczególnych 

okolicznościach. Podobnie żadna maszyna nie może jeszcze oglądać typowego filmu i niezawodnie 

rozróżnić, co jest retrospekcją, a co nie. Nawet w filmach, w których wydarzenia w większości mają 

prostą sekwencję, pojawia się wiele wyzwań: relacje w czasie między jedną sceną a następną (minęła 

minuta? Dzień? Miesiąc?) są prawie zawsze pozostawione widzowi do ustalenia . Opiera się to zarówno 

na naszym podstawowym zrozumieniu, jak działa czas, jak i na rozległej szczegółowej wiedzy na temat 

tego, co jest prawdopodobne. Gdy zdołamy to wszystko połączyć, cały świat zostanie odblokowany. 

Twój kalendarz stanie się o wiele mądrzejszy, będzie rozumował, gdzie musisz być i kiedy, a nie tylko 

przechowuje każde wydarzenie jako tyle samodzielnych spotkań, od czasu do czasu pozostawiając ci 

zbyt mało czasu na przejście z punktu A do punktu B; jeśli zaplanujesz wydarzenie w innym mieście, 

strefa czasowa zostanie ustawiona poprawnie i nie sprawi, że spotkanie będzie trzy godziny wcześniej; 

a programiści nie będą musieli z góry przewidywać tego konkretnego scenariusza, ponieważ sztuczna 

inteligencja określi, czego potrzebujesz na podstawie ogólnych zasad. Twój cyfrowy asystent będzie 

mógł podać listę sędziów obecnie zasiadających w Sądzie Najwyższym (lub dowolnym innym 

wybranym przez Ciebie sądzie), wymienić członka składu Chicago Bulls, który grał najdłużej w drużynie, 

powiedzieć, ile lat miał Neil Armstrong kiedy John Glenn krążył po orbicie Ziemi, a nawet powie ci, 

kiedy powinieneś iść spać, jeśli masz jutro pociąg o 6:30 i chcesz przespać osiem godzin. 

Spersonalizowane programy medyczne będą w stanie powiązać to, co dzieje się z pacjentem w ciągu 

kilku minut i godzin, z tym, co mu się przydarzyło przez całe życie. Ten rodzaj zaawansowanego, 

przemyślanego planowania, który asystenci wykonawczy wykonują dla dyrektorów generalnych, 

będzie dostępny dla każdego. 

Maszyny potrzebują również sposobu na zrozumienie przestrzeni oraz geometrii ludzi i przedmiotów. 

Jak z biegiem czasu, niektóre części podstawowego frameworka są dobrze znane; ale jest wiele 

podstaw, które wciąż nie zostały uchwycone. Po pozytywnej stronie księgi, przestrzeń euklidesowa jest 

dobrze zrozumiana i wiemy, jak wykonywać wszelkiego rodzaju obliczenia geometryczne. Współcześni 

specjaliści od grafiki komputerowej wykorzystują geometrię do obliczania, w jaki sposób wzory światła 

padają na obiekty w złożonych pomieszczeniach; wyniki są tak realistyczne, że filmowcy rutynowo 

wykorzystują swoje techniki do tworzenia przekonujących obrazów wydarzeń, które nigdy nie miały 

miejsca w prawdziwym świecie. Ale zrozumienie, jak działa świat, to znacznie więcej niż tylko 

umiejętność tworzenia realistycznych obrazów. Weź to, co musisz wiedzieć o kształtach dwóch 

zwykłych przedmiotów przedstawionych tutaj (powyżej), tarce ręcznej i siatkowej torebce warzyw oraz 

o tym, co oznaczają ich kształty. Oba te przedmioty codziennego użytku mają dość złożony kształt 

(znacznie bardziej niż podstawowa geometryczna bryła, taka jak kula lub sześcian), a ich kształt w 

przestrzeni ma ogromne znaczenie dla tego, co możesz z nimi zrobić. Tarka ma kształt ściętej piramidy, 

dzięki czemu jest stabilna, a uchwyt jest tak, że można ją przytrzymać podczas tarcia. Układ otworów, 

łączący zewnętrze z pustym wnętrzem, pozwala na cięcie sera (powiedzmy) na wąskie paski i wpadanie 

do tarki. Wreszcie, z różnych stron otwory mają swój własny, szczegółowy kształt, aby umożliwić 

skuteczną kratkę; na przykład okrągłe otwory „ser cheddar” po stronie skierowanej do przodu na 

zdjęciu mają małą okrągłą „wargi” z ostrym ostrzem, dzięki czemu mały pasek sera zostaje złapany i 

odcięty od głównego patyczka. To całkiem sprytny projekt, kiedy się nad tym zastanowić, a jego kształt 

w przestrzeni decyduje o jego funkcji. Standardowe programy do grafiki lub projektowania 



 

wspomaganego komputerowo mogą przedstawić kształt, wykorzystać go w grze wideo, obliczyć jego 

objętość, a nawet dowiedzieć się, które otwory stykają się z jakimś konkretnym kawałkiem sera 

trzymanym w określonym miejscu, ale mogą” to uzasadnienie funkcjonalności kształtu. Nie mamy 

jeszcze systemu, który mógłby przyjrzeć się tarce i zrozumieć, do czego ona służy lub jak można jej użyć 

do ucierania mozzarelli na pizzę. I pod pewnymi względami worek strunowy jest jeszcze bardziej 

problematyczny, przynajmniej dla obecnego stanu sztucznej inteligencji. Tarka ma przynajmniej stały 

kształt; możesz przesuwać tarki, ale nie możesz jej zginać ani składać, więc elementy tarki pozostają ze 

sobą w stałym związku. W przeciwieństwie do tego kształt woreczka strunowego nie jest stały; wygina 

się wokół znajdujących się w nim obiektów i dostosowuje się do powierzchni, na których jest 

umieszczony. W tym sensie torba z siatki nie ma jednego konkretnego kształtu, to nieskończona 

kolekcja możliwych kształtów; wszystko, co jest ustalone, to długość strun i sposób, w jaki są ze sobą 

połączone. Na podstawie tej informacji AI musi zdać sobie sprawę, że możesz włożyć ogórek i paprykę 

do torby, a one pozostaną w torbie; że można włożyć groszek do worka, ale w worku nie zostanie; i że 

nie możesz włożyć dużego arbuza do torby. Nawet ten podstawowy problem nigdy nie został 

rozwiązany. Gdy to nastąpi, roboty będą mogły bezpiecznie i efektywnie pracować w ruchliwych, 

złożonych i otwartych środowiskach, od kuchni i sklepów spożywczych po ulice miast i place budowy, 

znacznie zwiększając ich użyteczność. 

Szeroko rozumiana przyczynowość obejmuje wszelką wiedzę o tym, jak świat zmienia się w czasie. 

Może wahać się od bardzo ogólnej - teorii grawitacji Newtona, teorii ewolucji Darwina - do bardzo 

specyficzne - naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie telewizora włącza i wyłącza telewizor; jeśli 

obywatel USA nie złoży rocznego zeznania podatkowego do 15 kwietnia następnego roku, osoba ta 

ryzykuje kary. Zachodzące zmiany mogą dotyczyć obiektów fizycznych, umysłów ludzi, organizacji 

społecznej lub praktycznie wszystkiego, co zmienia się w czasie. Wykorzystujemy przyczynowość w 

rozumieniu ludzi i innych stworzeń (psychologowie nazywają to „psychologią intuicyjną”). Używamy 

go, gdy rozumiemy narzędzia, takie jak młotki i wiertarki, a bardziej ogólnie, gdy próbujemy zrozumieć 

artefakty, przedmioty wykonane przez człowieka, takie jak tostery, samochody i telewizory. Kiedy 

rozumiemy komputery, często traktujemy je jako artefakty, które mają psychologię (maszyna „chce” 

żebym wpisał moje hasło; jeśli wpiszę hasło, maszyna je rozpozna i pozwoli mi podać następną prośbę). 

Używamy również rozumowania przyczynowego, aby zrozumieć instytucje społeczne (jeśli chcesz 

pożyczyć książkę, idź do biblioteki; jeśli chcesz uchwalić prawo, musisz przejść przez Kongres), handel 

(jeśli chcesz Big Maca, będzie musiał za to zapłacić), umowy (jeśli wykonawca zrezygnuje z projektu w 

połowie, możesz pozwać go o naruszenie umowy), język (jeśli dwie osoby nie mówią tym samym 

językiem, mogą skorzystać z tłumacza) oraz interpretować kontrfakty (jeśli pracownicy metra 

rozpoczęliby strajk, jaki byłby najlepszy sposób dostania się do pracy?). Bardzo duża część 

zdroworozsądkowego rozumowania opiera się na takiej czy innej formie przyczynowości, prawie 

zawsze obracającej się wokół czasu i często dotyczącej przestrzeni. Jedną z cech naszej zdolności do 

myślenia przyczynowego jest jego wszechstronność. Możemy na przykład na wiele różnych sposobów 

wykorzystać każdy konkretny fakt dotyczący relacji przyczynowych. Jeśli zrozumiemy związek między 

pilotem a telewizorem, możemy od razu przewidywać i planować oraz znajdować wyjaśnienia. 

Możemy przewidzieć, że jeśli wciśniemy przycisk zasilania na pilocie, telewizor się włączy. Możemy 

zdecydować, że jeśli chcemy włączyć telewizor, możemy to zrobić wciskając prawy przycisk pilota. Jeśli 

zaobserwujemy, że telewizor nagle się włącza, możemy wywnioskować, że prawdopodobnie ktoś inny 

w pokoju nacisnął przycisk. Płynność, z jaką ludzie mogą to robić, bez jakiegokolwiek formalnego 

szkolenia, jest zaskakująca. Zdolność AI do robienia tego samego będzie rewolucyjna; Na przykład 

roboty ratunkowe będą w stanie naprawiać mosty i naprawiać złamane kończyny za pomocą wszelkich 

dostępnych materiałów, ponieważ będą rozumieć materiały i inżynierię. 



 

Szczególnie ważna będzie zdolność do płynnego łączenia dziedzin zrozumienia przyczyn, co jest czymś, 

co ludzie robią całkiem naturalnie. Weźmy na przykład scenę z programu telewizyjnego LA Law, którą 

Steven Pinker opisał w swojej książce How the Mind Works. Bezwzględna prawniczka Rosalind Shays 

wchodzi do szybu windy; wkrótce słyszymy jej krzyk. W krótkich odstępach czasu my, publiczność, 

używamy wiedzy fizycznej, aby wnioskować, że spadnie na dno; wykorzystujemy wiedzę biologiczną, 

aby wnioskować, że taki upadek prawdopodobnie by ją zabił; i używamy wiedzy psychologicznej, aby 

wywnioskować, że ponieważ nie wyglądała na samobójczą, jej wejście do szybu windy bez windy było 

prawdopodobnie błędem w obliczeniach, opartym na założeniu - generalnie prawdziwym, ale w tym 

przypadku tragicznie fałszywym - że kabina windy będzie obecna, gdy drzwi windy się otwierają. Na 

przykład roboty do opieki nad osobami starszymi będą znacznie lepsze, gdy również będą mogły 

płynnie rozumieć interakcje między wieloma domenami w nieprzewidywalny sposób. Robotyczny 

asystent, na przykład, musi przewidzieć psychikę dziadka (Jak zareaguje na robota? Czy będzie się 

wiercił? Potrząsnąć robotem? Ucieknie?) i zinterpretować go jako złożony, dynamiczny obiekt fizyczny. 

Jeśli celem jest włożenie dziadka do łóżka, nie wystarczy położyć na łóżku środek ciężkości dziadka, jeśli 

jego głowa przewróci się i uderzy o poręcz z boku łóżka; roboty, które mogą płynnie wnioskować 

zarówno o psychologii, jak i fizyce, będą dużym postępem w stosunku do tego, co mamy teraz. I ta 

sama płynność będzie odgrywać główną rolę w rozwoju maszyn zdolnych do głębokiego zrozumienia. 

Na przykład sztuczna inteligencja czytająca historię Almanzo musi zrozumieć, że pan Thompson 

początkowo nie wiedział, że zgubił portfel, i że po usłyszeniu, jak Almanzo pyta go o to i wymacaniu 

jego kieszeni, wie o tym. Oznacza to, że sztuczna inteligencja musi wywnioskować stan psychiczny pana 

Thompsona i jak ten stan zmieniał się w czasie. Czytelnik podobnie musi zrozumieć, że pan Thompson 

będzie zdenerwowany utratą portfela i ulgą, gdy go odzyska i zobaczy, że wszystkie pieniądze tam są, 

a Almanzo będzie obrażony, że zostanie oskarżony o kradzież - znowu kwestia zrozumienie psychologii 

człowieka i tego, co myślą o sprawach takich jak pieniądze i interakcje społeczne. Przy wystarczająco 

bogatym systemie, aby istniała przyczynowość, wszystko to przyjdzie naturalnie. 

Integracja czasu i przyczynowości będzie miała kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o planowanie działań, 

które często wymaga radzenia sobie z otwartym światem i planami, które są niejasne lub 

niedookreślone; na przykład przepisy kulinarne często pomijają kroki, które są zbyt oczywiste, aby je 

wymienić. Dzisiaj roboty są literalistami; jeśli nie jest określone, nie robią tego (przynajmniej przy 

użyciu obecnie dostępnej technologii). Aby osiągnąć maksymalną użyteczność, muszą być tak 

elastyczne jak my. Zapoznaj się z procesem gotowania jajecznicy. Łatwo jest znaleźć przepis, ale prawie 

wszystkie przepisy pozostawiają wiele niedopowiedzeń. Jedna strona internetowa podaje następujący 

przepis: 

Ubij jajka, mleko, sól i pieprz w średniej misce, aż się zmiksują.  

PODGRZEWAJ masło na dużej patelni z powłoką zapobiegającą przywieraniu na średnim ogniu, aż 

będzie gorące.  

WLEJ miksturę jajeczną&hellip;  

KONTYNUUJ gotowanie - ciągnięcie, podnoszenie i składanie jaj - aż zgęstnieje i nie będzie widocznych 

płynnych jajek. Nie mieszaj ciągle.  

Opierając się na inteligencji swoich czytelników, autorzy przepisu pominęli wiele oczywistych kroków, 

które są faktycznie zaangażowane: wyjęcie jajek, mleka i masła z lodówki; wbicie jajka do miski, 

otwarcie kartonu mleka, wlanie mleka do miski, potrząsanie solą i pieprzem do miski, włożenie 

niewykorzystanych jajek, mleka i masła z powrotem do lodówki, krojenie masła na patelnię, obracanie 

na płomieniu, wyłączając płomień i przekładając jajka na talerz. Jeśli miska lub patelnia są brudne, 

należy je umyć przed użyciem. Jeśli zabraknie pieprzu, jajecznica będzie trochę mniej smaczna, ale jeśli 



 

zabraknie jajek, nie masz szczęścia. Mówiąc szerzej, roboty będą musiały dorównać ludziom pod 

względem ogólnej elastyczności poznawczej. Tworzymy plany, a następnie dostosowujemy je w locie, 

gdy okoliczności nie są takie, jak sobie wyobrażaliśmy. Możemy również zgadywać, w oparciu o wiedzę, 

scenariusze, których być może nigdy nie doświadczyliśmy: Co może się stać, jeśli sprawdzimy bagaż, 

nie pamiętając o zamknięciu zamka błyskawicznego? Jeśli spróbujemy przewozić zbyt pełną filiżankę 

kawy w jadącym pociągu? Znaczącym postępem będzie nakłonienie robotów i upoważnionych 

cyfrowych asystentów do tworzenia planów, które są równie adaptacyjne. 

Jednym z oczywistych, ale ostatecznie rozczarowującym sposobem podejścia do przyczynowości może 

być symulacja komputerowa. Jeśli chcemy wiedzieć, czy pies może nosić słonia, możemy rozważyć 

uruchomienie „silnika fizycznego”, takiego jak te, które są powszechne we współczesnych grach wideo. 

W pewnych okolicznościach symulacja może być skutecznym sposobem podejścia do przyczynowości. 

Silnik fizyczny może skutecznie wygenerować „film mentalny” tego, co się dzieje; szczegółowe 

określenie, jak wszystko w scenariuszu porusza się i zmienia w czasie. Na przykład silnik fizyczny 

używany w grze wideo, takiej jak Grand Theft Auto, symuluje interakcje między samochodami, ludźmi 

i każdą inną jednostką w świecie gry. Symulator zaczyna się od pełnej specyfikacji pewnej sytuacji w 

momencie rozpoczęcia: dokładnego kształtu, wagi, materiału i tak dalej każdego obiektu w grze. 

Następnie program wykorzystuje precyzyjną fizykę, aby przewidzieć, jak każdy obiekt będzie się 

poruszał i zmieniał z jednej milisekundy na drugą, aktualizując rzeczy w zależności od decyzji 

podejmowanych przez gracza. W istocie jest to forma rozumowania przyczynowego; biorąc pod uwagę 

tę tablicę obiektów w czasie t, tak musi wyglądać świat w czasie t+1. Naukowcy i inżynierowie często 

używają symulacji do modelowania niezwykle złożonych sytuacji, takich jak ewolucja galaktyk, 

przepływ krwinek i aerodynamika helikopterów. W niektórych przypadkach symulacja może działać 

również w przypadku sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie, że projektujesz robota, który zbiera 

przedmioty z przenośnika taśmowego i umieszcza je w pudełkach. Robot musi przewidywać, co się 

stanie w różnych sytuacjach, przewidując na przykład, że w określonej pozycji przedmiot, który właśnie 

podniósł, może się przewrócić. W przypadku takich problemów pomocna może być symulacja. Jednak 

z wielu powodów, w większości przyczynowego rozumowania, które musi wykonać sztuczna 

inteligencja, symulacje po prostu nie działają. Nie można po prostu symulować wszystkiego z poziomu 

pojedynczych atomów, ponieważ ilość wymaganego czasu i pamięci komputera byłaby zbyt duża. 

Zamiast tego silniki fizyki polegają na skrótach do przybliżania złożonych obiektów, a nie na 

wyprowadzaniu każdego szczegółu na poziomie atomowym. Te skróty okazują się być pracochłonne 

do zbudowania, a dla wielu przyziemnych interakcji fizycznych obecnie nie istnieją; w związku z tym 

żaden istniejący silnik fizyki nie jest w najmniejszym stopniu ukończony lub prawdopodobnie będzie 

kompletny w najbliższym czasie. Będziemy musieli uzupełnić dokładną symulację fizyczną innymi 

metodami. Codzienne życie jest pełne wszelkiego rodzaju obiektów, których nikt nie zadał sobie trudu, 

aby wbudować je w modele silników fizycznych. Pomyśl o operacji cięcia rzeczy. Dobrze zaopatrzony 

dom, z łazienką, kuchnią i szafką na narzędzia, posiada kilkanaście różnych narzędzi, których jedyną 

funkcją jest coś wyciąć lub posiekać: obcinacz do paznokci, brzytwy, noże, tarki, blendery, szlifierki, 

nożyczki, piły, dłuta , kosiarki i tak dalej. Oczywiście, strony internetowe zwane „sklepami z zasobami” 

sprzedają modele trójwymiarowe, które można pobrać i podłączyć do standardowych silników 

fizycznych, ale symulatory, które rejestrują wystarczającą ilość szczegółów, istnieją tylko dla bardzo 

małej części tego, z czym robot mógłby się zetknąć w codziennym życiu. Prawdopodobnie trudno 

byłoby znaleźć odpowiednio szczegółowy model 3D, powiedzmy, blendera Cuisinart. Jeśli go znalazłeś, 

jest bardzo mało prawdopodobne, że twój silnik fizyczny może przewidzieć, co zrobi, jeśli spróbujesz 

użyć go do zmieszania jogurtu, banana i mleka w koktajl; i jest całkowicie bezpiecznym zakładem, że 

twój silnik fizyczny nie byłby w stanie przewidzieć, co by się stało, gdybyś próbował użyć blendera na 

cegle. Sklep z aktywami może sprzedać ci model słonia i psa, ale twój silnik fizyczny prawdopodobnie 



 

nie jest w stanie poprawnie przewidzieć, co się stanie, jeśli położysz słonia na grzbiecie psa. Wracając 

do jajecznicy, jest całkiem jasne, że ludzie na ogół nie symulują tego, co się dzieje w skomplikowanych 

szczegółach chemicznych i fizycznych, a roboty kuchenne też nie powinny. Wielu ludzi na tym świecie 

potrafi ugotować smaczny talerz jajecznicy, ale prawdopodobnie tylko niewielka mniejszość potrafi 

wyjaśnić chemię fizyczną związaną z gotowaniem jajka. Jednak jakoś sobie radzimy i możemy 

wykonywać nawet większe zadania (takie jak przygotowywanie lunchu) sprawnie, bez dokładnego 

zrozumienia zaangażowanej fizyki. Symulacja szczególnie zawiodła, jeśli chodzi o roboty. Roboty to 

niezwykle skomplikowane mechanizmy z wieloma ruchomymi częściami, które oddziałują na siebie 

nawzajem i ze światem zewnętrznym na wiele różnych sposobów. Im więcej interakcji, tym trudniej 

zrobić wszystko dobrze. Na przykład robot Boston Dynamics w kształcie psa SpotMini ma siedemnaście 

różnych przegubów, które mają kilka różnych trybów obracania i wywierania siły. Co więcej, to, co 

zwykle robią roboty, jest funkcją tego, co postrzegają, po części dlatego, że większość ruchów jest 

regulowana przez sprzężenie zwrotne. Jaka siła zostałaby przyłożona do jakiegoś stawu, zależy od tego, 

co czujnik mówi ramieniu robota. Wykorzystanie symulacji do przewidywania konsekwencji działania 

robota wiązałoby się zatem z symulacją percepcji robota i tego, jak zmieniałyby się one w czasie. 

Załóżmy, że używamy symulatora, aby sprawdzić, czy można liczyć na robota ratowniczego, który 

przeniesie rannych w bezpieczne miejsce w przypadku pożaru. Symulator musi wiedzieć nie tylko, czy 

robot poradzi sobie z tym fizycznie, ale także czy będzie w stanie odnaleźć drogę, gdy budynek będzie 

wypełniony dymem i brak prądu. W każdym razie na razie jest to daleko poza zakresem tego, co można 

zrobić. Mówiąc szerzej, to, co dzieje się z robotem, gdy uwolnisz go w prawdziwym świecie, jest często 

całkowicie sprzeczne z tym, co dzieje się w symulacji. Zdarza się to tak często, że robotycy ukuli na to 

określenie: „luka rzeczywistości”. Sytuacja staje się znacznie gorsza w przypadku podejścia opartego 

na czystej symulacji, gdy próbujemy budować silniki fizyczne, które rozumują ludzkie umysły. Załóżmy, 

że chcesz dowiedzieć się, co się stało, gdy pan Thompson dotknął kieszeni. W zasadzie można sobie 

wyobrazić symulację każdej cząsteczki w jego istocie, naśladując informację zwrotną, którą Thompson 

otrzymywałby przez swoje palce, gdyby tutaj był (lub nie był) portfel, a następnie symulował wzorce 

odpalania neuronowego, które by nastąpiły, ostatecznie wysyłając wiadomości do jego kory 

przedczołowej , którego kulminacją był program kontroli motorycznej, który prowadził go do 

poruszania ustami i językiem w sposób, który wykrzyknął: „Tak, mam! Piętnaścieset dolarów w tym 

też. To fajna fantazja, ale w praktyce to po prostu niemożliwe. Ilość mocy obliczeniowej, która byłaby 

wymagana do modelowania Thompsona na tym poziomie szczegółowości, jest po prostu zbyt duża. 

Przynajmniej na razie, na początku XXI wieku, nie mamy pojęcia, jak tak szczegółowo zasymulować 

ludzki mózg, a ponieważ symulator musiałby obliczyć interakcje między tak wieloma cząsteczkami, 

wychwytując nawet sekundę w życiu Układ nerwowy Thompsona może zająć dziesiątki lat pracy 

komputera. Potrzebujemy systemów, które abstrahują od fizyki ścisłej, aby uchwycić psychologię. 

Ostatnią częścią zdrowego rozsądku jest umiejętność rozumowania. Pomyśl o słynnej scenie z filmu 

Ojciec chrzestny. Jack Woltz budzi się i widzi u stóp łóżka odciętą głowę swojego ulubionego konia. 

Natychmiast dostaje to, co mówi mu Tom Hagen: jeśli załoga Hagena może dostać się do konia Woltza, 

załoga Hagena może równie łatwo dostać się do Woltza. Kiedy po raz pierwszy widzimy głowę konia 

na łóżku Jacka Woltza, nie szukamy podobnych przykładów w naszych bankach pamięci. My (i Woltz) 

zastanawiamy się, co może się wydarzyć później, czerpiąc z dużego zasobu wiedzy ogólnej o tym, jak 

działa świat, syntetyzując to, co wiemy o ludziach, przedmiotach, czasie, fizyce, ekonomii, narzędziach 

itd. . Jedną z korzyści płynących z czegoś takiego jak logika formalna jest to, że pozwala w prosty sposób 

zrozumieć wiele z tego, co musimy wiedzieć. Łatwo jest wywnioskować, że jeśli palec jest częścią ręki, 

a ręka jest częścią ciała, to palec jest częścią ciała; ten ostatni fakt nie musi być crowdsourcing, jeśli 

znasz dwa pierwsze i zasady logiki. Weźmy inny przykład, wnioskowanie o śmierci Rosalind Shays 



 

można łatwo przeprowadzić za pomocą logicznego silnika wnioskowania uzbrojonego w następujące 

fakty: 

· Obiekt w pustym szybie windy nie jest podparty.  

· Dno szybu windy to twarda powierzchnia.  

· Niepodparty przedmiot spadnie, szybko nabierając prędkości.  

· Obiekt spadający do pustego szybu windy wkrótce zderzy się z dołem.  

· Osoba jest przedmiotem.  

· Osoba, która porusza się szybko i zderza się z twardą powierzchnią jest może zostać zabity lub ciężko 

ranny.  

· Osoba, Rosalind Shays, weszła do pustego szybu windy.  

Silnik wnioskowania może następnie wywnioskować, że Rosalind Shays prawdopodobnie została zabita 

lub ciężko ranna, bez konieczności budowania pełnego, kosztownego obliczeniowo modelu każdej 

cząsteczki w jej ciele. Kiedy logika formalna działa, może to być ogromny skrót. 

Logika stoi jednak przed własnymi wyzwaniami. Po pierwsze, nie każde wnioskowanie, które maszyna 

może wyprowadzić, jest użyteczne lub istotne. Biorąc pod uwagę zasadę „Matką psa jest psem” i fakt, 

że „Lassie jest psem”, naiwny system może utknąć w pogoni za bezużytecznymi i nieistotnymi 

konsekwencjami, takimi jak „Matka Lassie była psem”, „Matka matki Lassie była psem”. psa” i „Matka 

matki matki Lassie była psem” – wszystkie te słowa są prawdziwe, ale mało prawdopodobne, aby miały 

rzeczywiste konsekwencje. Podobnie naiwny mechanizm wnioskowania, który próbował zrozumieć, 

dlaczego pan Thompson klepie się po kieszeni, może zejść w ślepe zaułki, wnioskując, że kieszeń pana 

Thompsona może być w jego spodniach; że prawdopodobnie kupił spodnie w sklepie odzieżowym; że 

sklep odzieżowy miał właściciela w czasie, gdy pan Thompson kupił spodnie; że właściciel sklepu 

odzieżowego prawdopodobnie jadł śniadanie w dniu, w którym pan Thompson kupił spodnie; i tak 

dalej, z których żadne nie miałoby większego znaczenia dla danego pytania. Naukowcy zajmujący się 

kognitywizmem czasami nazywają tego rodzaju wyzwanie „problemem ramowym” i jest to centralne 

miejsce w dziedzinie automatycznego wnioskowania. Chociaż problem nie został w pełni rozwiązany, 

poczyniono znaczne postępy. Być może jeszcze większym wyzwaniem jest to: celem formalnych 

systemów logicznych jest uczynienie wszystkiego precyzyjnym; ale w prawdziwym świecie wiele z tego, 

z czym musimy sobie radzić, jest niejasne. Problem rozstrzygnięcia, czy sowiecka inwazja na Finlandię 

w 1939 r. była częścią II wojny światowej, nie jest łatwiejszy w zapisie logicznym niż w taksonomii. 

Mówiąc szerzej, logika formalna tego rodzaju, o którym mówiliśmy, robi dobrze tylko jedną rzecz: 

pozwala nam czerpać wiedzę, której jesteśmy pewni, i stosować reguły, które zawsze obowiązują, aby 

wywnioskować nową wiedzę, co do której również jesteśmy pewni. Jeśli jesteśmy całkowicie pewni, że 

Ida posiada iPhone'a, a jesteśmy pewni, że Apple produkuje absolutnie wszystkie iPhone'y, to możemy 

być pewni, że Ida posiada coś, co Apple zrobiło. Ale co w życiu jest absolutnie pewne? Jak napisał kiedyś 

Bertrand Russell: „Cała ludzka wiedza jest niepewna, niedokładna i częściowa”. Jednak jakoś nam, 

ludziom, udaje się. Kiedy maszyny będą mogły wreszcie zrobić to samo, reprezentując i rozumując na 

temat tego rodzaju wiedzy – niepewnej, niedokładnej i częściowej – z płynnością ludzi, w końcu 

nadejdzie era elastycznej i potężnej, szerokiej sztucznej inteligencji. 

Właściwe rozumowanie, znalezienie właściwego sposobu przedstawiania wiedzy i skupienie się na 

właściwych domenach (takich jak czas, przestrzeń i wiedza) są częścią rozwiązania i częścią tego, co 

może pomóc nam w dotarciu do bogatych modeli poznawczych i głębokiego zrozumienia - rzeczy, 



 

których najbardziej potrzebujemy, aby zmienić paradygmat. Aby to osiągnąć, potrzebujemy jeszcze 

czegoś innego: fundamentalnego przemyślenia sposobu działania uczenia się. Musimy wymyślić nowy 

rodzaj uczenia się, który wykorzystuje istniejącą wiedzę, a nie taki, który uparcie zaczyna się od nowa 

od początku w każdej dziedzinie, z którą się styka. W obecnej pracy z uczeniem maszynowym cel jest 

często odwrotny: badacze i inżynierowie skupiają się na jakimś konkretnym, wąskim zadaniu, próbując 

uruchomić je od zera. Fantazja polega na tym, że jakiś magiczny system (który obecnie nie istnieje w 

żadnej formie) w końcu nauczy się wszystkiego, co musi wiedzieć, po prostu oglądając filmy na 

YouTube, bez wcześniejszej wiedzy. Ale nie widzimy dowodów na to, że to kiedykolwiek zadziała, ani 

nawet na to, że dziedzina robi postępy w tym kierunku. W najlepszym razie jest to pusta obietnica: 

obecne rozumienie wideo AI jest zbyt ordynarne i nieprecyzyjne. Na przykład system nadzoru może 

być w stanie zidentyfikować różnicę między przekazem wideo, w którym osoba idzie, a tym, w którym 

osoba biegnie, ale żaden system nie jest w stanie wiarygodnie rozpoznać bardziej subtelne różnice, 

takie jak różnica między odblokowaniem roweru a kradzieżą roweru. Nawet w najlepszym przypadku 

wszystko, co potrafią obecne systemy, to oznaczanie filmów, generalnie kiepsko, z wieloma błędami 

tego rodzaju, co widzieliśmy wcześniej. Żaden istniejący system nie mógł oglądać Spartakusa i mieć 

najmniejszego pojęcia, co się dzieje, ani wywnioskować z filmu opowiadającego o Almanzo, że ludzie 

lubią pieniądze lub nie lubią tracić portfeli, ani wchłonąć wszystkich informacji o portfelach z Wikipedii 

i większej sieci. i ludzi do poprawy jego perspektyw. Oznaczanie filmu to nie to samo, co zrozumienie, 

co się dzieje, lub gromadzenie wiedzy o tym, jak działa świat. W każdym razie w naszych umysłach 

pomysł, że tak zwany nienadzorowany system wideo mógłby oglądać Romea i Julię i opowiadać nam o 

miłości, ironii i relacjach międzyludzkich, jest niedorzeczny, z pewnością lata świetlne od miejsca, w 

którym jesteśmy teraz. Jak dotąd najlepsze, co możemy zadać, to wąskie pytania techniczne, takie jak 

„Jaka klatka może być następna w tym filmie?” Gdybyśmy mieli zapytać „Co by się stało, gdyby Romeo 

nigdy nie spotkał Julii?” obecne systemy, którym brakuje jakiejkolwiek wiedzy o relacjach 

międzyludzkich, nie miałyby żadnych podstaw do odpowiedzi. To tak, jakby poprosić flądrę, żeby 

strzeliła do koszykówki. Z drugiej strony nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą; bardziej wyrafinowane, 

oparte na wiedzy podejście do uczenia się jest oczywiście kluczowe, jeśli mamy się rozwijać. Jak 

pokazało doświadczenie Lenata z CYC, prawdopodobnie nie jest realistyczne ręczne kodowanie 

wszystkiego, co maszyny muszą wiedzieć. Maszyny będą musiały nauczyć się wielu rzeczy 

samodzielnie. Możemy chcieć ręcznie zakodować fakt, że ostre, twarde ostrza mogą ciąć miękki 

materiał, ale wtedy sztuczna inteligencja powinna być w stanie wykorzystać tę wiedzę i nauczyć się, jak 

działają noże, tarki do sera, kosiarki do trawy i blendery, bez konieczności posiadania każdego z nich 

mechanizmy kodowane ręcznie. Historycznie sztuczna inteligencja krążyła między dwoma biegunami: 

okablowaniem ręcznym i uczeniem maszynowym. Uczenie się, jak działa kosiarka do trawy przez 

analogię do tego, jak działa nóż, bardzo różni się od doskonalenia systemu, który kategoryzuje rasy 

psów poprzez gromadzenie większej liczby oznaczonych zdjęć, a zbyt wiele badań poświęcono temu 

drugiemu z wyłączeniem tego pierwszego. Etykietowanie zdjęć noży to tylko kwestia poznania 

typowych wzorów pikseli; Zrozumienie, co robi nóż, wymaga znacznie głębszej wiedzy o formie i funkcji 

oraz o tym, jak są ze sobą powiązane. Zrozumienie zastosowań (i niebezpieczeństw) noża nie polega 

na gromadzeniu wielu obrazów, ale na zrozumieniu i poznaniu związków przyczynowych. Cyfrowy 

asystent, który mógłby zaplanować wesele, powinien nie tylko wiedzieć, że ludzie zazwyczaj muszą 

przynosić noże i ciasta, ale powinien wiedzieć, dlaczego – noże są po to, by kroić ciasto. Gdyby ciasto 

zostało zastąpione specjalnymi weselnymi koktajlami mlecznymi, nóż może nie być potrzebny, bez 

względu na to, jak silnie skorelowane były noże i wesela we wcześniejszych danych. Zamiast tego 

solidny cyfrowy asystent powinien mieć wystarczającą wiedzę na temat koktajli mlecznych, aby 

rozpoznać, że nóż może zostać w domu i może być potrzebna dodatkowa partia słomek. Aby się tam 

dostać, musimy przenieść naukę na nowy poziom. Ostatecznie, lekcja płynąca z badania ludzkiego 

umysłu jest taka, że powinniśmy szukać kompromisu: nie czystych plansz, które muszą nauczyć się 



 

absolutnie wszystkiego od zera, lub systemów, które są w pełni określone z góry dla każdej możliwej 

ewentualności, ale starannie skonstruowanych modeli hybrydowych z silnymi , wrodzone podstawy, 

które pozwalają systemom uczyć się nowych rzeczy na poziomie pojęciowym i przyczynowym; systemy, 

które mogą uczyć się teorii, a nie tylko odosobnionych faktów. Systemy „podstawowe”, które 

podkreśla Spelke, takie jak systemy do śledzenia poszczególnych osób, miejsc i obiektów – 

standardowe w klasycznej sztucznej inteligencji, ale prawie całkowicie unikane w uczeniu 

maszynowym – wydają się dobrym punktem wyjścia. 

Krótko mówiąc, nasza recepta na osiągnięcie zdrowego rozsądku i ostatecznie ogólnej inteligencji jest 

następująca: Zacznij od opracowania systemów, które mogą reprezentować podstawowe ramy 

ludzkiej wiedzy: czas, przestrzeń, przyczynowość, podstawową wiedzę o obiektach fizycznych i ich 

interakcjach, podstawową wiedzę o ludzie i ich interakcje. Osadź je w architekturze, którą można 

dowolnie rozszerzyć na każdy rodzaj wiedzy, zawsze pamiętając o głównych zasadach abstrakcji, 

kompozycyjności i śledzenia jednostek. Opracuj potężne techniki rozumowania, które mogą radzić 

sobie z wiedzą, która jest złożona, niepewna i niekompletna i która może swobodnie działać zarówno 

odgórnie, jak i oddolnie. Połącz je z percepcją, manipulacją i językiem. Wykorzystaj je do budowania 

bogatych modeli poznawczych świata. W końcu kluczowy element: skonstruuj rodzaj systemu uczenia 

się inspirowanego przez człowieka, który wykorzystuje całą wiedzę i zdolności poznawcze, jakie 

posiada sztuczna inteligencja; które włącza to, czego się uczy, do swojej wcześniejszej wiedzy; i że, jak 

dziecko, żarłocznie uczy się z każdego możliwego źródła informacji: wchodząc w interakcje ze światem, 

wchodząc w interakcje z ludźmi, czytając, oglądając filmy, a nawet będąc bezpośrednio nauczanym. 

Połącz to wszystko razem i w ten sposób dojdziesz do głębokiego zrozumienia. To trudne zadanie, ale 

trzeba to zrobić. 



 

Zaufanie 

Jak widzieliśmy, maszyny o zdrowym rozsądku, które faktycznie rozumieją, co się dzieje, są znacznie 

bardziej niezawodne i dają sensowne wyniki niż te, które opierają się wyłącznie na statystykach. Ale 

najpierw musimy przemyśleć kilka innych składników.  

Godna zaufania sztuczna inteligencja musi zacząć od dobrych praktyk inżynieryjnych, wymaganych 

przez przepisy i standardy branżowe, których obecnie w dużej mierze nie ma. Jak dotąd zbyt dużo 

sztucznej inteligencji składało się z rozwiązań krótkoterminowych, kodu, który uruchamia system 

natychmiast, bez krytycznej warstwy gwarancji inżynieryjnych, które są często przyjmowane za pewnik 

w innych dziedzinach. Typy testów warunków skrajnych, które są standardem w rozwoju samochodu 

(takie jak testy zderzeniowe i wyzwania klimatyczne), są rzadko spotykane w sztucznej inteligencji. 

Sztuczna inteligencja może się wiele nauczyć od tego, jak inni inżynierowie prowadzą interesy. Na 

przykład w sytuacjach krytycznych dla bezpieczeństwa dobrzy inżynierowie zawsze projektują 

konstrukcje i urządzenia tak, aby były mocniejsze niż minimum, które sugerują ich obliczenia. Jeśli 

inżynierowie spodziewają się, że winda nigdy nie przeniesie więcej niż pół tony, upewniają się, że 

faktycznie może unieść pięć ton. Inżynier oprogramowania tworzący stronę internetową, która 

przewiduje 10 milionów odwiedzających dziennie, stara się upewnić, że jej serwer może obsłużyć 50 

milionów, na wypadek nagłego wybuchu rozgłosu. Brak odpowiedniego marginesu często grozi 

katastrofą; słynne pierścienie O-ring w promie kosmicznym Challenger działały w ciepłe dni, ale 

zawiodły podczas startu w chłodne dni, a wyniki były katastrofalne. Jeśli oszacujemy, że wykrywacz 

pieszych w samochodzie bez kierowcy byłby wystarczająco dobry, gdyby był poprawny w 99,9999 

procent, powinniśmy dodać miejsce dziesiętne i dążyć do 99,99999 procent. Na razie dziedzina 

sztucznej inteligencji nie była w stanie zaprojektować systemów uczenia maszynowego, które to 

potrafią. Nie potrafią nawet opracować procedur gwarantujących, że dane systemy działają z określoną 

tolerancją, tak jak musiałby to zrobić producent części samochodowych lub samolotów. (Wyobraźmy 

sobie producenta silników samochodowych, którzy mówią, że ich silnik pracował przez 95 procent 

czasu, nie mówiąc nic o temperaturach, w których można go bezpiecznie eksploatować). to wystarczy, 

ale taka swobodna postawa nie jest odpowiednia, gdy stawki są wysokie. W porządku, jeśli 

automatyczne tagowanie osób na zdjęciach okaże się niezawodne tylko w 90 procentach - jeśli chodzi 

tylko o osobiste zdjęcia, które ludzie publikują na Instagramie - ale lepiej, aby było to znacznie bardziej 

wiarygodne, gdy policja zacznie go używać do wyszukiwania podejrzanych na zdjęciach inwigilacyjnych. 

Wyszukiwarka Google może nie wymagać testów warunków skrajnych, ale bezzałogowe samochody z 

pewnością tak. Dobrzy inżynierowie projektują także na porażkę. Zdają sobie sprawę, że nie są w stanie 

szczegółowo przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, w których coś może pójść nie tak, dlatego 

stosują systemy kopii zapasowych, które można uruchomić, gdy wydarzy się nieoczekiwane zdarzenie. 

Rowery mają hamulce przednie i tylne, częściowo w celu zapewnienia nadmiarowości; jeśli jeden 

hamulec zawiedzie, drugi nadal może zatrzymać rower. Prom kosmiczny miał na pokładzie pięć 

identycznych komputerów, które miały przeprowadzać diagnostykę na sobie i być zapasowymi w 

przypadku awarii; zwykle cztery latały, a piąty był w gotowości, ale dopóki którykolwiek z pięciu nadal 

działał, wahadłowiec mógł być obsługiwany. Podobnie systemy samochodowe bez kierowcy powinny 

nie tylko używać kamer, ale także LIDAR (urządzenie, które wykorzystuje lasery do pomiaru odległości), 

aby uzyskać częściową nadmiarowość. Elon Musk przez lata twierdził, że jego system Autopilot nie 

będzie potrzebował LIDAR; z inżynierskiego punktu widzenia wydaje się to zarówno ryzykowne, jak i 

zaskakujące, biorąc pod uwagę ograniczenia obecnych systemów widzenia maszynowego. (Większość 

głównych konkurentów go używa.) A dobrzy inżynierowie zawsze stosują zabezpieczenia na wypadek 

awarii - ostatnią deskę ratunku, aby zapobiec kompletnej katastrofie, gdy coś pójdzie nie tak - we 

wszystkim, co ma kluczowe znaczenie dla misji. Kolejki linowe w San Francisco mają trzy poziomy 

hamulców. Istnieją podstawowe hamulce kół, które chwytają koła; kiedy te nie działają, są hamulce 



 

gąsienicowe, duże drewniane klocki, które spychają gąsienice razem, aby zatrzymać samochód; a kiedy 

te nie działają, jest hamulec bezpieczeństwa, masywny stalowy pręt, który jest upuszczany i blokuje się 

na szynach. Kiedy hamulec bezpieczeństwa zostanie zwolniony, muszą użyć latarki, aby ponownie 

uwolnić wagon; ale to lepsze niż nie zatrzymywanie samochodu. Dobrzy inżynierowie wiedzą też, że na 

wszystko jest czas i miejsce; eksperymentowanie z radykalnie innowacyjnymi projektami może zmienić 

zasady gry podczas opracowywania nowego produktu, ale aplikacje o kluczowym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa powinny zazwyczaj opierać się na starszych technikach, które zostały dokładniej 

przetestowane. System sztucznej inteligencji zarządzający siecią energetyczną nie byłby miejscem, w 

którym można po raz pierwszy wypróbować najnowszy algorytm jakiegoś gorącego absolwenta. 

Długofalowe ryzyko zaniedbania środków ostrożności może być poważne. Na przykład w wielu 

krytycznych aspektach cyberświata infrastruktura była od dziesięcioleci bardzo niewystarczająca, co 

czyni ją niezwykle podatną zarówno na przypadkowe awarie, jak i złośliwe cyberataki. Internet rzeczy, 

od urządzeń po samochody podłączone do sieci, jest notorycznie niepewny; w jednym słynnym 

incydencie „hakerzy w białych kapeluszach” byli w stanie przejąć kontrolę nad jeepem dziennikarza, 

który jechał autostradą. Kolejną ogromną luką jest GPS. Urządzenia sterowane komputerowo 

wszelkiego rodzaju polegają na nim nie tylko w celu zasilania zautomatyzowanych wskazówek dojazdu, 

ale także w celu zapewnienia lokalizacji i czasu dla wszystkiego, od telekomunikacji i biznesu po 

samoloty i drony. Jednak dość łatwo jest zablokować lub sfałszować, a konsekwencje mogą 

potencjalnie być katastrofalne. Wiemy również, że rosyjski rząd włamał się do sieci energetycznej 

Stanów Zjednoczonych; elektrowni jądrowych oraz systemów wodnych, lotniczych i produkcyjnych. W 

listopadzie 2018 r. amerykańskie zaopatrzenie w wodę zostało opisane jako „doskonały cel dla 

cyberprzestępców”. Jeśli reżyser filmowy chce nakręcić apokaliptyczny film science-fiction, którego 

akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, tego rodzaju scenariusze byłyby znacznie bardziej 

prawdopodobne niż Skynet i prawie tak samo przerażające. Niedługo cyberprzestępcy również będą 

próbowali podkopać sztuczną inteligencję. Wyzwania na tym się nie kończą. Po wdrożeniu nowej 

technologii należy ją utrzymać; a dobrzy inżynierowie z wyprzedzeniem projektują swój system, aby 

można go było łatwo konserwować. Silniki samochodowe muszą być sprawne; system operacyjny musi 

być wyposażony w jakiś sposób instalowania aktualizacji. Jest to nie mniej prawdziwe w przypadku 

sztucznej inteligencji niż w przypadku jakiejkolwiek innej domeny. System autonomicznej jazdy, który 

rozpoznaje inne pojazdy, musi być bezproblemowo aktualizowany, gdy wprowadzane są nowe modele 

samochodów, a dla nowego pracownika powinno być wystarczająco oczywiste, jak naprawić 

konfigurację oryginalnego programisty, jeśli oryginalny programista odejdzie. Na razie jednak sztuczna 

inteligencja jest zdominowana przez big data i głębokie uczenie się, a wraz z nią modele trudne do 

interpretacji, trudne do debugowania i trudne w utrzymaniu. 

Jeśli ogólne zasady solidnej inżynierii odnoszą się w takim samym stopniu do sztucznej inteligencji, jak 

i do innych dziedzin, istnieje również szereg wyspecjalizowanych technik inżynieryjnych, które można 

i należy czerpać z inżynierii oprogramowania. Na przykład doświadczeni inżynierowie oprogramowania 

rutynowo stosują konstrukcję modułową. Kiedy inżynierowie oprogramowania opracowują systemy w 

celu rozwiązania dużego problemu, dzielą problem na jego części składowe i budują osobny podsystem 

dla każdej z tych części. Wiedzą, co każdy podsystem ma robić, aby każdy mógł być napisany i 

przetestowany osobno, i wiedzą, jak mają współdziałać, aby te połączenia można było sprawdzić, aby 

upewnić się, że działają. Na przykład wyszukiwarka internetowa na najwyższym poziomie ma robota, 

który zbiera dokumenty z sieci; indeksator, który indeksuje dokumenty według ich słów kluczowych; 

retriever, który używa indeksu do znalezienia odpowiedzi na zapytanie użytkownika; interfejs 

użytkownika, który obsługuje szczegóły komunikacji z użytkownikiem i tak dalej. Każdy z nich z kolei 

składa się z mniejszych podsystemów. Rodzaj kompleksowego uczenia maszynowego, który został 

spopularyzowany przez Tłumacza Google, celowo próbuje to lekceważyć, osiągając krótkoterminowe 



 

zyski. Ale ta strategia ma swoją cenę. Ważne problemy - takie jak przedstawienie znaczenia zdania w 

komputerze - są odkładane na inny dzień, ale tak naprawdę nie są rozwiązywane. To z kolei stwarza 

ryzyko, że integracja obecnych systemów z tym, co może być potrzebne w przyszłości, może być trudna 

lub niemożliwa. Jak ujął to Léon Bottou, kierownik badań w Facebook AI Research: „Problem 

[połączenia] tradycyjnego oprogramowania [inżynierii] i uczenia maszynowego pozostaje szeroko 

otwarty”. Dobra inżynieria wymaga również dobrych metryk — sposobów oceny postępów, aby 

inżynierowie wiedzieli, że ich wysiłki naprawdę przynoszą postępy. Najbardziej znaną miarą ogólnej 

inteligencji jest jak dotąd test Turinga, który pyta, czy maszyna może oszukać panel sędziów, by sądzili, 

że jest człowiekiem. Niestety, choć dobrze znany, test nie jest szczególnie przydatny. Chociaż test 

Turinga rzekomo odnosi się do rzeczywistego świata, w otwarty sposób, ze zdrowym rozsądkiem jako 

potencjalnie krytycznym elementem, w rzeczywistości można go łatwo ograć. Jak było jasne przez 

dziesięciolecia, od czasu Elizy w 1965 roku, zwykłych ludzi łatwo oszukać za pomocą różnych tanich 

sztuczek, które nie mają nic wspólnego z inteligencją, takich jak unikanie pytań przez udawanie 

paranoi, młodych lub z obcego kraju ograniczona możliwość języka lokalnego. (Jeden z niedawnych 

nagrodzonych konkurentów, program o nazwie Eugene Goostman, połączył wszystkie trzy, udając 

rozdziwnego trzynastolatka z Odessy). Celem sztucznej inteligencji nie powinno być oszukiwanie ludzi; 

powinno być zrozumienie i działanie w świecie w sposób, który jest użyteczny, potężny i solidny. Test 

Turinga po prostu tego nie osiąga. Potrzebujemy czegoś lepszego. Z tego powodu my i wielu naszych 

kolegów w miejscach takich jak Allen Institute for Artificial Intelligence byliśmy w ostatnich latach zajęci 

proponowaniem alternatyw dla testu Turinga, obejmujących szeroki wachlarz wyzwań, począwszy od 

rozumienia języka, wnioskowania o stanach fizycznych i psychicznych oraz zrozumienie filmów z 

YouTube, podstaw nauk ścisłych i umiejętności robotów. Kolejnym krokiem mogą być systemy, które 

uczą się niektórych gier wideo, a następnie przenoszą te umiejętności na inne gry. Jeszcze bardziej 

imponujący byłby robot-naukowiec, który mógłby czytać opisy prostych eksperymentów w „100 

eksperymentach naukowych dla dzieci”, przeprowadzać je, rozumieć, co one udowadniają, i rozumieć, 

co by się stało, gdybyś wykonał je trochę inaczej. Bez względu na wszystko, kluczowym celem powinno 

być dążenie do maszyn, które mogą elastycznie rozumować, uogólniając to, czego się nauczyli, na nowe 

sytuacje, w solidny sposób. Bez lepszych wskaźników to byłoby trudne, aby poszukiwanie prawdziwej 

inteligencji zakończyło się sukcesem. Wreszcie naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją muszą 

aktywnie dokładać wszelkich starań, aby trzymać się z dala od budowania systemów, które mogą 

wymknąć się spod kontroli. Na przykład, ponieważ konsekwencje mogą być trudne do przewidzenia, 

badania nad stworzeniem robotów, które mogłyby projektować i budować inne roboty, powinny być 

prowadzone tylko z wyjątkową ostrożnością i pod ścisłym nadzorem. Jak często widzieliśmy w 

przypadku inwazyjnych stworzeń naturalnych, jeśli stworzenie może się rozmnażać i nie ma nic, co 

mogłoby go powstrzymać, to jego populacja wzrośnie wykładniczo. Otwarcie drzwi robotom, które 

mogą się zmieniać i ulepszać w nieznany sposób, otwiera nas na nieznane niebezpieczeństwo. 

Podobnie, przynajmniej obecnie, nie mamy dobrego sposobu na zaprojektowanie, do czego może 

prowadzić pełna samoświadomość robotów. Sztuczna inteligencja, jak każda technologia, jest 

narażona na ryzyko niezamierzonych konsekwencji, prawdopodobnie bardziej, a im szerzej otwieramy 

puszkę Pandory, tym większe ryzyko przyjmujemy. Widzimy niewiele zagrożeń w obecnym reżimie, ale 

mniej powodów, by kusić los przez beztroskie założenie, że z wszystkim, co możemy wymyślić, można 

sobie poradzić. 

Ostrożnie optymistycznie podchodzimy do potencjalnego wkładu w bezpieczeństwo AI w szczególności 

jednej techniki inżynierii oprogramowania, znanej jako weryfikacja programu, zestawu technik 

formalnej weryfikacji poprawności programów, które przynajmniej jak dotąd są bardziej dostosowane 

do klasycznej sztucznej inteligencji niż do uczenia maszynowego . Techniki te wykorzystywały logikę 

formalną do sprawdzania, czy system komputerowy działa poprawnie lub, skromniej, że jest 



 

przynajmniej wolny od określonych rodzajów błędów. Mamy nadzieję, że weryfikację programu można 

wykorzystać do zwiększenia szansy, że dany komponent AI zrobi to, do czego jest przeznaczony. Każde 

urządzenie podłączane do komputera, takie jak głośnik, mikrofon lub zewnętrzny dysk twardy, wymaga 

sterownika urządzenia, czyli programu, który uruchamia urządzenie i umożliwia interakcję z 

komputerem. Takie programy są często bardzo skomplikowanymi fragmentami kodu, czasami 

składającymi się z setek tysięcy wierszy. Ponieważ sterowniki urządzeń muszą ściśle współdziałać z 

centralnymi częściami systemu operacyjnego komputera, błędy w kodzie sterownika stanowiły kiedyś 

poważny problem. (Problem był jeszcze bardziej dotkliwy przez fakt, że sterowniki urządzeń były 

zazwyczaj pisane przez producentów sprzętu, a nie przez firmę programistyczną, która zbudowała 

systemy operacyjne). Przez długi czas powodowało to całkowity chaos i liczne awarie systemu, aż do 

ostatecznie, w 2000 r., Microsoft narzucił zestaw ścisłych zasad, których muszą przestrzegać sterowniki 

urządzeń podczas interakcji z systemami operacyjnymi Windows. Aby zapewnić przestrzeganie tych 

zasad, firma Microsoft udostępniła również narzędzie o nazwie Static Driver Verifier, które 

wykorzystuje techniki weryfikacji programu do wnioskowania o kodzie sterownika w celu zapewnienia, 

że sterownik jest zgodny z zasadami. Po wdrożeniu tego systemu awarie systemu zostały znacznie 

zmniejszone. Podobne systemy rozumowania zostały użyte do sprawdzenia błędów określonego 

rodzaju w innych dużych programach i urządzeniach sprzętowych. Skomputeryzowany program 

sterujący dla samolotów Airbus został zweryfikowany – co oznacza formalną i matematyczną 

gwarancję – pod kątem braku błędów, które mogłyby spowodować awarię ich niezwykle złożonego 

oprogramowania. Niedawno zespół inżynierów lotnictwa i informatyków z Carnegie Mellon i Johns 

Hopkins połączył weryfikację oprogramowania z rozumowaniem dotyczącym fizyki, aby sprawdzić, czy 

programy do unikania kolizji stosowane w samolotach są niezawodne. Dla pewności weryfikacja 

programu ma swoje ograniczenia. Weryfikacja może oszacować, jak samolot zareaguje w różnych 

środowiskach; nie może zagwarantować, że piloci będą latać samolotami zgodnie z protokołem, ani że 

czujniki będą działać prawidłowo (co mogło być czynnikiem dwóch śmiertelnych wypadków z udziałem 

Boeinga 737 Max), ani że pracownicy obsługi technicznej nigdy nie będą iść na skróty, ani że dostawcy 

części zawsze będą spełniać ich specyfikacje. Ale sprawdzenie, czy samo oprogramowanie nie ulegnie 

awarii, jest bardzo ważnym początkiem i znacznie lepszym niż alternatywa. Nie chcemy, aby 

oprogramowanie naszego samolotu ponownie uruchamiało się w trakcie lotu, a na pewno nie chcemy, 

aby kod naszego robota ulegał awarii, gdy jest zajęty składaniem półki z książkami, ani żeby nagle 

pomylił naszą córkę z intruzem. Badacze sztucznej inteligencji powinni intensywnie myśleć o tym, jak 

naśladować ducha tej pracy, a co więcej, powinni pomyśleć o tym, jak narzędzia głębokiego 

zrozumienia mogą same otworzyć nowe podejścia do tego, aby maszyny rozumowały poprawność, 

niezawodność i solidność oprogramowanie. Przynajmniej w miarę postępu technologii może stać się 

możliwe udowodnienie, że system unika pewnych rodzajów błędów; na przykład, że w normalnych 

okolicznościach robot nie przewróci się ani nie wpadnie na rzeczy; lub że wynik tłumaczenia 

maszynowego jest poprawny gramatycznie. Bardziej optymistycznie, moc poznawcza samej sztucznej 

inteligencji może zaprowadzić nas dalej, ostatecznie osłabiając zdolność wykwalifikowanych 

architektów oprogramowania do wyobrażania sobie, jak ich oprogramowanie działa w szerokim 

zakresie środowisk, poprawiając kodowanie i debugowanie. 

Każda technika, którą sprawdziliśmy, wymaga ciężkiej pracy, a co więcej, cierpliwości. Rozmawiamy o 

nich (nawet jeśli niektóre mogą wydawać się oczywiste), ponieważ rodzaj cierpliwości, za którym się 

tu opowiadamy, jest zbyt łatwo ignorowany w ferworze chwili; często nie jest nawet ceniony. 

Przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej często dążą do „szybkiego poruszania się i niszczenia rzeczy”; 

mantra brzmi: „Zdobądź działający produkt na rynku, zanim ktoś cię do niego pobije; a potem martwić 

się problemami.” Minusem jest to, że produkt stworzony w ten sposób często działa w jednej skali, ale 

musi zostać całkowicie przepisany, gdy sytuacja się zmieni; lub działa w wersji demonstracyjnej, ale nie 



 

w prawdziwym świecie. Jest to znane jako „dług techniczny”: otrzymujesz pierwszą, czasem obarczoną 

błędami wersję produktu, który chcesz; ale często trzeba płacić później, z zainteresowaniem, aby 

system był solidny, wykorzeniając prowizoryczne rozwiązania i odbudowując fundamenty. To może być 

w porządku dla firmy zajmującej się mediami społecznościowymi, ale może okazać się niebezpieczne 

dla krajowej firmy robotów. Skróty w produkcie sieci społecznościowych mogą prowadzić do przerw w 

pracy użytkowników, co jest szkodliwe dla firmy, ale nie dla ludzkości; skróty w samochodach bez 

kierowcy lub robotach domowych mogą być śmiertelne. Ostatecznie nie ma jednego lekarstwa na 

dobry projekt AI, podobnie jak w przypadku inżynierii w ogóle. Należy zastosować i skoordynować 

wiele technik konwergentnych; to, o czym tutaj rozmawialiśmy, to dopiero początek. 

Podejścia oparte na głębokim uczeniu się i dużych zbiorach danych stanowią dodatkowy zestaw 

wyzwań, częściowo dlatego, że działają zupełnie inaczej niż tradycyjna inżynieria oprogramowania. 

Większość oprogramowania na świecie, od przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail, 

arkuszy kalkulacyjnych po gry wideo, nie opiera się na głębokim uczeniu się, ale na klasycznych 

programach komputerowych: długich, złożonych zestawach instrukcji starannie przygotowanych przez 

ludzi do konkretnych zadań. Misją programisty komputerowego (lub zespołu programistów) jest 

zrozumienie jakiegoś zadania i przetłumaczenie tego zadania na instrukcje zrozumiałe dla komputera. 

O ile program, który ma zostać napisany, nie jest niezwykle prosty, programista prawdopodobnie nie 

zrozumie go dobrze za pierwszym razem. Zamiast tego program prawie na pewno się zepsuje; dużą 

częścią misji programisty jest identyfikowanie „błędów” – to znaczy błędów w oprogramowaniu – i 

naprawianie tych błędów. Załóżmy, że nasz programista próbuje zbudować klon Angry Birds, w którym 

płonące tygrysy muszą zostać wrzucone do nadjeżdżających ciężarówek z pizzą, aby zapobiec epidemii 

otyłości. Programista będzie musiał opracować (lub zaadaptować) silnik fizyczny, określający prawa 

wszechświata gry, śledząc, co dzieje się z tygrysami, gdy są wypuszczane do lotu i czy tygrysy zderzają 

się z ciężarówkami. Programista będzie musiał zbudować silnik graficzny, który sprawi, że tygrysy i 

ciężarówki z pizzą będą wyglądać ładnie, a także system do śledzenia poleceń użytkowników do 

manewrowania biednymi tygrysami. Każdy komponent będzie miał za sobą teorię (chcę, żeby tygrysy 

zrobiły to, a potem tamto, gdy wydarzy się ta inna rzecz) oraz rzeczywistość tego, co się stanie, gdy 

komputer faktycznie wykona program. W dobry dzień wszystko się układa: maszyna robi to, czego chce 

programista. W zły dzień programista pomija znak interpunkcyjny lub zapomina poprawnie ustawić 

pierwszą wartość jakiejś zmiennej lub którejkolwiek z dziesięciu tysięcy innych rzeczy. A może 

skończysz z tygrysami, które jadą w złą stronę, lub ciężarówki z pizzą, które nagle pojawiają się tam, 

gdzie nie powinny. Sam programista może wykryć błąd lub oprogramowanie może zostać 

udostępnione wewnętrznemu zespołowi, który odkryje błąd. Jeśli błąd jest wystarczająco subtelny, w 

tym sensie, że zdarza się tylko w nietypowych okolicznościach, być może błąd nie zostanie odkryty 

przez lata. Ale wszelkie debugowanie jest zasadniczo takie samo: chodzi o zidentyfikowanie, a 

następnie zlokalizowanie luki między tym, czego programista chce, aby program robił, a tym, co 

program (wykonywany przez nieskończenie dosłowny komputer) faktycznie robi. Programista chce, 

aby tygrys zniknął w momencie zderzenia z ciężarówką, ale z jakiegoś powodu obraz tygrysa utrzymuje 

się przez 10 procent czasu po zderzeniu i zadaniem programisty jest ustalenie, dlaczego. Tu nie ma 

magii; gdy programy działają, programiści rozumieją, dlaczego działają i jaka jest logika, którą podążają. 

Ogólnie rzecz biorąc, po zidentyfikowaniu podstawowej przyczyny błędu nie jest trudno zrozumieć 

logikę, dlaczego coś nie działa. Dlatego po znalezieniu przyczyny błędu często łatwo jest ją naprawić. 

Natomiast dziedzina taka jak farmakologia może być bardzo różna. Aspiryna działała przez lata, zanim 

ktokolwiek miał jasne pojęcie o tym, jak to działa, a systemy biologiczne są tak złożone, że działanie 

leku rzadko jest całkowicie i w pełni zrozumiane. Efekty uboczne są raczej regułą niż wyjątkiem, 

ponieważ nie możemy debugować leków tak, jak debugujemy programy komputerowe. Nasze teorie 

na temat działania narkotyków są w większości na pewnym poziomie niejasne, a wiele z tego, co 



 

wiemy, pochodzi po prostu z eksperymentów: przeprowadzamy próby narkotykowe, okazuje się, że 

więcej ludzi otrzymuje pomoc niż krzywdę, a szkoda nie jest zbyt poważna. zdecydować, że używanie 

leku jest w porządku. Jednym z wielu problemów związanych z głębokim uczeniem jest to, że głębokie 

uczenie jest pod wieloma względami bardziej podobne do farmakologii niż do konwencjonalnego 

programowania komputerowego. Naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją, którzy pracują nad 

głębokim uczeniem, ogólnie rozumieją, dlaczego sieć przeszkolona na zbiorze przykładów może 

naśladować te przykłady w nowych problemach. Jednak wybór projektu sieci dla konkretnego 

problemu jest wciąż daleki od nauki ścisłej; kieruje się bardziej eksperymentami niż teorią. Gdy sieć 

zostanie przeszkolona do wykonywania swoich zadań, jej działanie jest w dużej mierze tajemnicze. To, 

co się kończy, to złożona sieć węzłów, których zachowanie jest determinowane przez setki milionów 

parametrów numerycznych. Z wyjątkiem rzadkich przypadków osoba, która buduje sieć, ma niewielki 

wgląd w to, co robi każdy z poszczególnych węzłów lub dlaczego którykolwiek z parametrów ma swoją 

szczególną wartość. Nie ma jasnego wyjaśnienia, dlaczego system otrzymuje właściwą odpowiedź, gdy 

działa poprawnie, lub dlaczego otrzymuje złą odpowiedź, gdy nie działa. Jeśli system nie działa, jest to 

w dużej mierze proces prób i błędów, który ma na celu naprawianie rzeczy, albo poprzez subtelne 

zmiany architektury sieci, albo przez budowanie lepszych baz danych danych treningowych. (Z tego 

powodu, zarówno w badaniach nad uczeniem maszynowym, jak i w polityce publicznej, w kierunku 

„wyjaśnialnej sztucznej inteligencji”, choć nie ma jeszcze jasnych wyników, pojawił się ostatnio nacisk). 

zaniedbane, ponieważ nie jest jasne, jak zintegrować je z procesem uczenia głębokiego. W wizji wiemy 

bardzo dużo o kształtach przedmiotów i sposobie, w jaki powstają obrazy. W języku dużo wiemy o 

budowie języka: fonologii, składni, semantyce i pragmatyce. W robotyce sporo wiemy o fizyce robotów 

i ich interakcji z obiektami zewnętrznymi. Ale jeśli użyjemy kompleksowego uczenia głębokiego, aby 

zbudować dla nich program AI, cała ta wiedza wyjdzie przez okno; po prostu nie ma sposobu, aby z 

tego skorzystać. 

Gdyby Alexa miała dobrze zaprojektowany system zdrowego rozsądku, nie zacząłby się śmiać znikąd; 

rozpoznałby, że ludzie mają tendencję do śmiechu w odpowiedzi na określone okoliczności, takie jak 

żarty i niezręczne chwile. Po zainstalowaniu zdrowego rozsądku Roomba nie rozsmaruje psich kup; 

uzna, że potrzebne jest inne rozwiązanie; przynajmniej poprosi o pomoc. Tay zorientowałby się, że 

duże okręgi wyborcze poczułyby się urażone jego popadnięciem w mowę nienawiści, a hipotetyczny 

robot kamerdyner uważałby, by nie stłuc kieliszków w drodze do nalewania wina. Gdyby obrazy Google 

miały jaśniejsze wyobrażenie o tym, jak naprawdę wygląda świat, zdałoby sobie sprawę, że istnieje 

wiele, wiele matek, które nie są białe. I, jak wyjaśnimy później, ze zdrowym rozsądkiem, byłoby również 

znacznie mniej prawdopodobne, abyśmy wszyscy zostali przemienieni w spinacze do papieru. 

Rzeczywiście, duża część tego, co robi obecna sztuczna inteligencja, która wydaje się oczywiście głupia 

lub nieodpowiednia, można prawdopodobnie uniknąć w programach, które miały głębokie 

zrozumienie, a nie tylko głębokie uczenie. IPhone nie poprawiłby się automatycznie na „Happy 

Birthday, dead Theodore”, gdyby miał pojęcie, co oznacza „martwy” i kiedy życzy się osobie 

wszystkiego najlepszego. Gdyby Alexa miała jakiekolwiek pojęcie o tym, jakie rzeczy ludzie mogą chcieć 

komunikować i komu, sprawdziłaby dwukrotnie przed wysłaniem rozmowy rodzinnej do 

przypadkowego przyjaciela. Program przewidywania rui zdałby sobie sprawę, że nie wykonuje swojej 

pracy, jeśli nigdy nie przewiduje, kiedy krowy będą w rui. Jednym z powodów, dla których ufamy innym 

ludziom tak samo jak nam, jest to, że w zasadzie uważamy, że dojdą oni do tych samych wniosków, co 

my, mając te same dowody. Jeśli chcemy zaufać naszym maszynom, musimy od nich oczekiwać tego 

samego. Jeśli jesteśmy na wycieczce na kemping i oboje jednocześnie odkryjemy, że ośmiometrowa 

włochata małpa znana jako Sasquatch (znana również jako Wielka Stopa) jest prawdziwa i wygląda na 

głodną, oczekuję, że zakończysz ze mną na podstawie tego, co wiesz o naczelnych i apetyt, że tak duża 

małpa jest potencjalnie niebezpieczna i że powinniśmy od razu zacząć planować potencjalną ucieczkę. 



 

Nie chcę się z tobą o to kłócić, ani wymyślać dziesięciu tysięcy oznaczonych przykładów obozowiczów, 

którzy przeżyli i nie przeżyli podobnych spotkań, zanim zaczną działać. Budowanie solidnych systemów 

kognitywnych musi zacząć się od budowania systemów z głębokim zrozumieniem świata, głębszym niż 

mogą dostarczyć same statystyki. W tej chwili jest to niewielka część ogólnego wysiłku w zakresie 

sztucznej inteligencji, podczas gdy naprawdę powinna być centralnym punktem tej dziedziny. 

Wreszcie, aby maszyny były godne zaufania, muszą być przepojone przez ich twórców wartościami 

etycznymi. Wiedza zdroworozsądkowa może powiedzieć, że wyrzucenie osoby z budynku zabiłoby ją; 

potrzebujesz wartości, aby zdecydować, że to zły pomysł. Klasycznym stwierdzeniem fundamentalnych 

wartości robotów są „Trzy prawa robotyki” Isaaca Asimova, wprowadzone w 1942 roku. 

· Robot nie może zranić człowieka lub, poprzez brak działania, pozwolić człowiekowi wyrządzić 

krzywdę. 

· Robot musi być posłuszny rozkazom ludzi, z wyjątkiem sytuacji, w których takie rozkazy byłyby 

sprzeczne z Pierwszym Prawem. 

· Robot musi chronić swoją egzystencję, o ile taka ochrona nie jest sprzeczna z Pierwszym lub Drugim 

Prawem. 

W przypadku wielu prostych decyzji etycznych, które robot musi podejmować w codziennym życiu, 

prawa Asimova są w porządku. Kiedy robot towarzyszący pomaga komuś w zakupach, na ogół nie 

powinien kraść, nawet jeśli każą mu tego właściciele, ponieważ zaszkodziłoby to sklepikarzowi. Kiedy 

robot odprowadza kogoś do domu, na ogół nie powinien spychać innych pieszych z drogi, nawet jeśli 

może to przyspieszyć osobę, której towarzyszy w domu. Prosty reżim „nie kłam, nie oszukuj, nie kradnij 

ani nie krzywdź”, jako szczególne przypadki wyrządzania krzywdy, obejmuje bardzo wiele okoliczności. 

Jednak, jak zauważył Derek Leben, etyk z University of Pittsburgh, w wielu innych przypadkach sprawy 

stają się coraz bardziej mroczne. Jaki rodzaj szkody lub urazu powinien rozważyć robot poza urazami 

fizycznymi: utrata mienia, reputacji, zatrudnienia, przyjaciół? Jakie rodzaje szkód pośrednich powinien 

rozważyć robot? Jeśli rozleje trochę kawy na oblodzony chodnik, a później ktoś się na nim poślizgnie, 

czy naruszył Pierwsze Prawo? Jak daleko musi się posunąć robot, aby nie pozwolić, by ludzie zostali 

skrzywdzeni przez bezczynność? W czasie, jaki zajmie ci przeczytanie tego zdania, umrą cztery istoty 

ludzkie; czy obowiązkiem robota jest zapobieganie tym zgonom? Samochód bez kierowcy (który jest 

znowu robotem na kółkach), który zastanawiał się nad wszystkimi miejscami, w których mógłby się 

znaleźć w każdej chwili, może nigdy nie zjechać z podjazdu. Następnie pojawiają się dylematy moralne, 

w tym wiele sytuacji, w których niezależnie od tego, co zrobi robot, ktoś zostanie ranny, jak ta, którą 

Gary przedstawił w The New Yorker w 2012 roku, w hołdzie klasycznym problemom Philippy Foot z 

wózkiem: Co powinien zrobić samochód bez kierowcy jeśli natknie się na szkolny autobus pełen dzieci 

wymykających się spod kontroli, pędzących w jego kierunku po moście? Czy samochód powinien 

poświęcić siebie i swojego właściciela, aby ratować dzieci w wieku szkolnym, czy za wszelką cenę 

chronić siebie i swojego właściciela? Pierwsze prawo Asimova tak naprawdę nie pomaga, ponieważ 

ludzkie życie trzeba poświęcić w taki czy inny sposób. Prawdziwe dylematy moralne są często jeszcze 

mniej wyraźne. W czasie II wojny światowej uczeń egzystencjalistycznego filozofa Jean-Paula Sartre'a 

był rozdarty między dwoma kierunkami działania. Student uważał, że powinien dołączyć do Wolnych 

Francuzów i walczyć w wojnie, ale jego matka była od niego całkowicie uzależniona emocjonalnie 

(ojciec ją porzucił, a brat zginął). Jak ujął to Sartre: „Żaden ogólny kodeks etyczny nie mówi ci, co 

powinieneś zrobić”. Może kiedyś, w odległej przyszłości, zbudujemy maszyny do martwienia się o takie 

rzeczy, ale są bardziej palące problemy. Żadna obecna sztuczna inteligencja nie ma pojęcia, czym jest 

wojna, a tym bardziej, co to znaczy walczyć w wojnie lub co matka lub kraj oznaczają dla jednostki. 

Jednak bezpośrednim wyzwaniem nie są subtelne rzeczy; chodzi o to, by sztuczna inteligencja nie robiła 



 

rzeczy, które są oczywiście nieetyczne. Jeśli cyfrowy asystent chce pomóc osobie w potrzebie, która 

ma mało gotówki, co powstrzyma sztuczną inteligencję przed drukowaniem banknotów 

jednodolarowych na kolorowej drukarce? Jeśli ktoś prosi robota o podrabianie, robot może uznać, że 

nie ma nic złego; nikt, kto w przyszłości otrzyma lub wyda rachunek, nie ucierpi, ponieważ podróbka 

jest niewykrywalna i może zadecydować, że świat jako całość może być w lepszej sytuacji, ponieważ 

wydawanie dodatkowych pieniędzy stymuluje gospodarkę. Tysiące rzeczy, które przeciętnemu 

człowiekowi wydają się całkowicie niewłaściwe, może wydawać się całkowicie rozsądne dla maszyny. I 

odwrotnie, nie chcielibyśmy, aby robot trzymał się dylematów moralnych, które są bardziej 

wyimaginowane niż rzeczywiste, zastanawiając się zbyt długo, czy ratować ludzi z płonącego budynku 

ze względu na potencjalne szkody, jakie kiedyś mogą wyrządzić prawnuki mieszkańców. inni. W 

większości przypadków wyzwaniem dla SI nie będzie odniesienie sukcesu w nadzwyczajnych 

okolicznościach, rozwiązanie wyboru Sophie czy dylematu ucznia Sartre'a, ale znalezienie właściwej 

rzeczy do zrobienia w zwykłych okolicznościach, np. „Czy można uderzyć młotkiem w ten gwóźdź na ta 

tablica w tym pokoju w tej chwili prawdopodobnie szkodzi ludziom? Którzy ludzie? Jak ryzykowne? lub 

„Jak źle by było, gdybym ukradł ten lek dla Melindy, której nie stać na zapłatę?” Wiemy, jak budować 

klasyfikatory wzorców, które odróżnią psy od kotów, a golden retriever od labradora, ale nikt nie ma 

pojęcia, jak zbudować klasyfikator wzorców, aby rozpoznać „szkodę” lub „konflikt” z prawem. 

Oczywiście wymagane będą również zaktualizowane praktyki prawne. Każda sztuczna inteligencja, 

która wchodzi w interakcje z ludźmi w sposób otwarty, powinna być prawnie zobowiązana do 

zrozumienia i poszanowania podstawowego zestawu ludzkich wartości. Obowiązujące zakazy kradzieży 

i morderstw, na przykład, powinny dotyczyć sztucznej inteligencji – oraz tych, którzy je projektują, 

rozwijają i wdrażają – tak samo jak w przypadku ludzi. Głębsza sztuczna inteligencja pozwoli nam 

wbudować wartości w maszyny, ale wartości te muszą również znaleźć odzwierciedlenie w ludziach i 

firmach, które je tworzą i obsługują, a także w otaczających je strukturach społecznych i zachętach. 

Gdy to wszystko jest już na miejscu – wartości, głębokie zrozumienie, dobre praktyki inżynieryjne oraz 

silne ramy regulacyjne i wykonawcze – niektóre z największych zmartwień w tej dziedzinie, takie jak 

szeroko omawiany przykład spinacza do papieru Nicka Bostroma, zaczynają się rozwiewać. Założeniem 

eksperymentu myślowego Bostroma, który na pierwszy rzut oka wydaje się nieubłaganie logiczny, jest 

to, że superinteligentny robot zrobiłby wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć dowolny cel, jaki został 

mu wyznaczony – w tym przypadku zrobić jak najwięcej papieru. klipy, jak to możliwe. Narzędzie do 

maksymalizacji spinaczy zaczynałoby od zarekwirowania całego łatwo dostępnego metalu, aby 

wyprodukować jak najwięcej spinaczy do papieru, a gdy ich zabraknie, zacząłby wydobywać cały inny 

metal dostępny we wszechświecie (opanowanie podróży międzygwiezdnych jako krok po drodze). ) i 

ostatecznie, gdy inne oczywiste źródła metalu zostaną zużyte, zacznie wydobywać śladowe atomy 

metalu w ludzkim ciele. Jak ujął to Eliezer Yudkowsky: „Sztuczna inteligencja cię nie nienawidzi ani nie 

kocha, ale jesteś zrobiony z atomów, których może użyć do czegoś innego”. Elon Musk (który napisał 

na Twitterze o książce Bostroma) wydawał się być pod wpływem tego scenariusza, kiedy obawiał się, 

że AI może „przyzywać demona”. Ale w założeniu jest coś nie tak: zakłada, że w końcu będziemy mieli 

formę superinteligencji wystarczająco sprytną zarówno, aby opanować podróże międzygwiezdne, jak i 

zrozumieć istoty ludzkie (którzy z pewnością oparliby się wydobyciu metali), a jednocześnie mieliby tak 

mało zdrowego rozsądku że nigdy nie uświadamia sobie, że jego poszukiwanie jest (a) bezcelowe (w 

końcu kto miałby używać tych wszystkich spinaczy do papieru?) i (b) naruszające nawet najbardziej 

podstawowe moralne aksjomaty (jak Asimova). Nie jest nam jasne, czy w ogóle możliwe jest 

zbudowanie takiego systemu – superinteligentnego, ale zupełnie pozbawionego zarówno zdrowego 

rozsądku, jak i podstawowych wartości. Czy potrafisz skonstruować sztuczną inteligencję z 

wystarczającą ilością teorii świata, aby zamienić całą materię wszechświata w spinacze do papieru, a 

jednocześnie nie mieć pojęcia o ludzkich wartościach? Kiedy pomyślimy o ilości zdrowego rozsądku, 

która będzie potrzebna do zbudowania superinteligencji, praktycznie niemożliwe staje się wyobrażenie 



 

sobie skutecznego i superinteligentnego maksymalizatora spinacza, który byłby nieświadomy 

konsekwencji swoich działań. Jeśli system jest wystarczająco inteligentny, aby kontemplować ogromne 

projekty zmieniające cel, to z konieczności jest wystarczająco inteligentny, aby wywnioskować 

konsekwencje swoich zamierzonych działań i rozpoznać konflikt między tymi potencjalnymi 

działaniami a podstawowym zestawem wartości. I to – zdrowy rozsądek plus pierwsze prawo Asimova 

i zabezpieczenie przed awarią, które całkowicie wyłączy sztuczną inteligencję w przypadku znacznej 

liczby zgonów ludzi – powinno wystarczyć, aby zatrzymać maksymalizację spinacza do papieru. 

Oczywiście ludzie, którym podoba się opowieść o spinaczach, mogą ją przedłużać w nieskończoność. 

(A co, jeśli maksymalizator jest spektakularnie dobry w oszukiwaniu ludzi? Co jeśli maszyna nie pozwoli 

ludziom go wyłączyć?) Yudkowsky twierdzi, że ludzie, którzy oczekują, że sztuczna inteligencja jest 

nieszkodliwa, po prostu antropomorfizują; nieświadomie myślą, że skoro ludzie mają mniej lub bardziej 

dobre intencje, a przynajmniej w większości nie chcą zgładzić rasy ludzkiej, to sztuczna inteligencja 

będzie taka sama. Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem nie jest pozostawianie sprawy 

przypadkowi, ani to, aby maszyna wszystkie swoje wartości wywnioskowała bezpośrednio ze świata, 

co byłoby ryzykowne w stylu Tay'a. Należy raczej wbudować jakiś dobrze zorganizowany zestaw 

podstawowych wartości etycznych; powinien istnieć prawny obowiązek, aby systemy posiadające 

szeroką inteligencję, które są wystarczająco potężne, aby wyrządzić znaczną szkodę, rozumiały świat 

w wystarczająco głęboki sposób, aby były w stanie zrozumieć konsekwencje swoich działań i 

uwzględniać dobrostan człowieka w podejmowanych przez siebie decyzjach . Po wdrożeniu takich 

środków ostrożności irracjonalnie wybujała maksymalizacja z poważnymi szkodliwymi 

konsekwencjami powinna być zarówno nielegalna, jak i trudna do wdrożenia. Więc na razie uchwyćmy 

moratorium na martwienie się o spinacze do papieru, a zamiast tego skupmy się na nasycaniu naszych 

robotów wystarczającą ilością zdrowego rozsądku, aby rozpoznać wątpliwy cel, gdy go zobaczą. 

(Powinniśmy również uważać, aby przede wszystkim nie wydawać całkowicie otwartych instrukcji.) Jak 

podkreśliliśmy, istnieją inne, znacznie pilniejsze i pilniejsze niż maksymalizatory spinaczy do papieru, 

nad którymi nasze najlepsze umysły powinny się męczyć, takie jak jak zrobić roboty domowe, które 

potrafią wiarygodnie wywnioskować, które z ich działań są i nie mogą wyrządzić szkody. Z drugiej 

strony sztuczna inteligencja jest prawdopodobnie wyjątkowa wśród technologii, ponieważ ma logiczny 

potencjał ograniczania własnego ryzyka; noże nie potrafią zrozumieć konsekwencji swoich działań, ale 

pewnego dnia sztuczna inteligencja może właśnie to zrobić. 

 

Oboje po raz pierwszy poznaliśmy sztuczną inteligencję poprzez science fiction jako dzieci i nieustannie 

zachwycamy się tym, co udało się osiągnąć, a czego nie. Ilość pamięci i mocy obliczeniowej oraz 

technologia sieciowa zapakowana w inteligentny zegarek zadziwia nas i nawet kilka lat temu nie 

spodziewaliśmy się, że rozpoznawanie mowy stanie się tak wszechobecne tak szybko. Ale prawdziwa 

inteligencja maszyny jest znacznie dalej od osiągnięcia, niż którykolwiek z nas się spodziewał, kiedy 

zaczęliśmy myśleć o sztucznej inteligencji. Naszą największą obawą nie jest to, że maszyny będą chciały 

nas zniszczyć lub zamienić w spinacze do papieru; chodzi o to, że nasze aspiracje dotyczące sztucznej 

inteligencji przekroczą nasze możliwości. Nasze obecne systemy w niczym nie przypominają zdrowego 

rozsądku, a jednak coraz bardziej na nich polegamy. Prawdziwym ryzykiem nie jest superinteligencja, 

to idioci uczeni z władzą, tacy jak autonomiczna broń, która może atakować ludzi, bez wartości, które 

ich ograniczają, lub oparte na sztucznej inteligencji kanały informacyjne, które z braku superinteligencji 

nadają priorytet krótkoterminowej sprzedaży bez oceny ich wpływu na wartości długoterminowe. Na 

razie znajdujemy się w rodzaju bezkrólewia: wąskie, ale połączone w sieć inteligencje autonomiczne, 

ale za mało prawdziwej inteligencji, by móc wnioskować o konsekwencjach tej władzy. Z czasem 

sztuczna inteligencja stanie się bardziej wyrafinowana; im szybciej będzie można zmusić ją do 

rozumowania o konsekwencjach swoich działań, tym lepiej. Wszystko to bardzo bezpośrednio łączy się 



 

z szerszym tematem tej książki. Argumentowaliśmy, że sztuczna inteligencja jest ogólnie na złej ścieżce, 

a większość obecnych wysiłków poświęcona jest budowaniu stosunkowo mało inteligentnych maszyn, 

które wykonują wąskie zadania i opierają się głównie na dużych zbiorach danych, a nie na tym, co 

nazywamy głębokim zrozumieniem. Uważamy, że jest to ogromny błąd, ponieważ prowadzi do 

dorastania AI: maszyn, które nie znają własnej siły i nie mają środków na kontemplację konsekwencji 

własnych działań. Krótkoterminowe rozwiązanie polega na zablokowaniu tworzonej przez nas 

sztucznej inteligencji, upewniając się, że nie może ona zrobić niczego o poważnych konsekwencjach, i 

poprawiając każdy pojedynczy błąd, który odkryjemy. Ale to nie jest opłacalne na dłuższą metę, a 

nawet na krótką metę, często (jak widzieliśmy) kończymy z plastrami zamiast kompleksowych 

rozwiązań. Jedynym wyjściem z tego bałaganu jest włamanie się na maszyny budowlane wyposażone 

w zdrowy rozsądek, modele poznawcze i potężne narzędzia rozumowania. Razem mogą one prowadzić 

do głębokiego zrozumienia, co samo w sobie jest warunkiem wstępnym do budowy maszyn, które 

mogą niezawodnie przewidywać i oceniać konsekwencje własnych działań. Ten projekt sam w sobie 

może ruszyć z miejsca dopiero wtedy, gdy dziedzina przeniesie swoją uwagę ze statystyk i ciężkiego, 

ale płytkiego polegania na dużych zbiorach danych. Lekarstwem na ryzykowną sztuczną inteligencję 

jest lepsza sztuczna inteligencja, a królewską drogą do lepszej sztucznej inteligencji jest sztuczna 

inteligencja, która naprawdę rozumie świat. 

 

 



 

Epilog 

Godna zaufania sztuczna inteligencja, oparta na rozumowaniu, zdroworozsądkowych wartościach i 

solidnej praktyce inżynierskiej, zmieni się, gdy w końcu nadejdzie, niezależnie od tego, czy będzie to 

dekada, czy sto lat. Już w ciągu ostatnich dwóch dekad widzieliśmy znaczne postępy technologiczne, 

głównie w formie uczenia maszynowego „pustej karty” stosowanego do dużych zbiorów danych, w 

aplikacjach takich jak rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe i etykietowanie obrazów. Nie 

spodziewamy się, że to się skończy. Stan wiedzy w zakresie etykietowania obrazów i filmów będzie 

nadal się rozwijał; chatboty będą lepsze; a zdolność robotów do manewrowania i chwytania rzeczy 

będzie się nadal poprawiać. Zobaczymy coraz więcej sprytnych i korzystnych społecznie zastosowań, 

takich jak wykorzystanie głębokiego uczenia do śledzenia dzikich zwierząt i przewidywania wstrząsów 

wtórnych po trzęsieniach ziemi. I oczywiście nastąpią również postępy w mniej łagodnych dziedzinach, 

takich jak reklama, propaganda i fałszywe wiadomości, wraz z zastosowaniami inwigilacyjnymi i 

wojskowymi, na długo przed nadejściem restartu, o który wezwaliśmy. Ale ostatecznie wszystko to 

będzie wydawać się przystawką. Z perspektywy czasu punkt zwrotny będzie postrzegany nie jako 

odrodzenie głębokiego uczenia się w 2012 roku, ale jako moment, w którym rozwiązanie problemów 

zdrowego rozsądku i rozumowania daje głębsze zrozumienie. Co to będzie oznaczać? Nikt nie wie na 

pewno; nikt nie może udawać, że przewiduje, jak będzie wyglądała przyszłość ze wszystkimi jej 

następstwami. W filmie Łowca androidów z 1982 roku świat jest pełen zaawansowanych replikantów 

napędzanych sztuczną inteligencją, które wydają się prawie nie do odróżnienia od ludzi - a jednak w 

kluczowym momencie Rick Deckard (Harrison Ford) zatrzymuje się przy budce telefonicznej, aby 

zadzwonić. W prawdziwym świecie dużo łatwiej jest zastąpić płatne telefony telefonami komórkowymi 

niż budować sztuczną inteligencję na poziomie człowieka, ale nikt z ekipy filmowej nie brał pod uwagę 

tej części chronologii. W każdym zestawie prognoz dotyczących szybko zmieniających się technologii, 

naszej lub kogokolwiek innego, z pewnością pojawią się dość rażące błędy. Mimo to możemy 

przynajmniej poczynić pewne wykształcone domysły. Po pierwsze, sztuczna inteligencja oparta na 

głębokim zrozumieniu będzie pierwszą sztuczną inteligencją, która może uczyć się tak, jak dziecko, z 

łatwością, z dużą mocą, stale poszerzając swoją wiedzę o świecie i często wymagając nie więcej niż 

jednego lub dwóch przykładów jakichkolwiek nowych koncepcji lub sytuacji w celu stworzenia 

odpowiedniego jej modelu. Będzie też pierwszym, który naprawdę zrozumie powieści, filmy, historie z 

gazet i wideo. Roboty osadzone z głębokim zrozumieniem byłyby w stanie bezpiecznie poruszać się po 

świecie i fizycznie manipulować wszelkiego rodzaju przedmiotami i substancjami, identyfikując, do 

czego są przydatne, oraz swobodnie i wygodnie wchodzić w interakcje z ludźmi. Gdy komputery 

zrozumieją świat i to, co mówimy, możliwości są nieograniczone. Na początek wyszukiwanie będzie 

lepsze. Wiele pytań, które dezorientują obecną technologię - „Kto jest obecnie w Sądzie Najwyższym?”, 

„Kto był najstarszym sędzią Sądu Najwyższego w 1980 roku?”, „Czym są horkruksy w Harrym 

Potterze?” - nagle stanie się łatwe dla maszyn . Tak samo będzie z wieloma pytaniami, o których nie 

marzylibyśmy teraz: scenarzysta może zapytać jakąś wyszukiwarkę przyszłości: „Znajdź opowiadanie, 

w którym przywódca jednego kraju jest agentem innego, do ekranizacji”. Astronom amator może 

zapytać: „Kiedy następnym razem Wielka Czerwona Plama Jowisza będzie widoczna?”, biorąc pod 

uwagę lokalne prognozy pogody, a także astronomię. Możesz powiedzieć swojemu programowi do gier 

wideo, że chcesz, aby twój awatar był nosorożcem w wiązanej koszuli, zamiast wybierać spośród 

kilkunastu zaprogramowanych opcji. Możesz też poprosić swojego e-czytnika, aby śledził każdą czytaną 

książkę i sortował, ile czasu spędzasz na czytaniu literatury z każdego kontynentu, z podziałem na 

gatunki. Tymczasem asystenci cyfrowi będą mogli zrobić prawie wszystko, co potrafią ludzie, i staną 

się zdemokratyzowani, dostępni dla wszystkich, a nie tylko dla zamożnych. Chcesz zaplanować wyjazd 

firmowy dla tysiąca pracowników? Twój cyfrowy asystent - wyposażony w głębokie zrozumienie - 

wykona większość pracy, od ustalenia, co należy zamówić, do kogo należy zadzwonić i przypomnieć, 



 

co ma nadzieję zrobić Google Duplex (wybieranie numeru i interakcja z ludźmi po drugiej stronie ), ale 

nie tylko za strzyżenie włosów czy rezerwację na kolację z góry ustalonym scenariuszem, ale za rozległą, 

zindywidualizowaną operację, która może obejmować dziesiątki pracowników i podwykonawców, od 

kucharzy po filmowców. Twój cyfrowy asystent będzie zarówno łącznikiem, jak i kierownikiem 

projektu, zarządzając częściami kalendarzy stu osób, a nie tylko Twoim. 

Komputery również staną się znacznie łatwiejsze w użyciu. Koniec z przeglądaniem menu pomocy i 

zapamiętywaniem skrótów klawiaturowych. Jeśli nagle chcesz zapisać wszystkie obce słowa kursywą, 

możesz po prostu zapytać, zamiast samodzielnie przeglądać cały dokument, słowo po słowie. Chcesz 

skopiować czterdzieści różnych przepisów z czterdziestu różnych stron internetowych, automatycznie 

konwertując wszystkie miary imperialne na metryczne i skalując wszystko na cztery porcje? Zamiast 

polować na aplikację, która ma odpowiedni zestaw funkcji, wystarczy zapytać w języku angielskim lub 

innym preferowanym języku. Zasadniczo wszystko, co obecnie robimy z naszymi komputerami, może 

być wykonywane automatycznie i przy znacznie mniejszym zamieszaniu. Strony internetowe pełne 

„utrapień w Chrome” i „utrapień w programie PowerPoint”, które szczegółowo opisują drobne, ale 

ważne sytuacje, których twórcy oprogramowania korporacyjnego zapomnieli przewidzieć, ku irytacji 

swoich użytkowników, znikną. Z czasem ta nowa wolność będzie się wydawać tak samo zmieniająca 

życie jak wyszukiwanie w sieci, a prawdopodobnie nawet bardziej. Holodek Star Trek również stanie 

się rzeczywistością. Chcesz przelecieć nad Kilauea, gdy wybucha? Albo towarzyszyć Frodo na Górę 

Przeznaczenia? Po prostu zapytaj. Bogate światy wirtualnej rzeczywistości wyobrażone w książce i 

filmie Ready Player One staną się czymś, czego każdy może spróbować. Wiemy już, jak zrobić tak dobrą 

grafikę; Sztuczna inteligencja oparta na głębokim zrozumieniu umożliwi także tworzenie bogatych, 

skomplikowanych postaci podobnych do ludzkich. (A jeśli już o tym mowa, także bogaci psychicznie 

kosmici, którzy dokonują prawdopodobnych wyborów, mając ciała i umysły bardzo różne od naszych). 

sprzątanie, kupowanie artykułów spożywczych, a nawet wymiana żarówek i mycie okien. Dogłębne 

zrozumienie może być również przepustką do uczynienia samochodów autonomicznych naprawdę 

bezpiecznymi. Z biegiem czasu techniki, które umożliwiły maszynom zrozumienie świata przez 

zwykłego człowieka, mogłyby zostać rozszerzone, aby dopasować się do jeszcze bogatszego 

zrozumienia ludzkich ekspertów, wykraczając poza podstawowy zdrowy rozsądek i do rodzaju wiedzy 

technicznej, którą posiada naukowiec lub lekarz. Kiedy to zrozumienie zostanie osiągnięte, być może 

za dziesięciolecia, po bardzo ciężkiej pracy, maszyny będą mogły zacząć przeprowadzać diagnostykę 

medyczną na poziomie eksperckim, analizować sprawy i dokumenty prawne, uczyć złożonych 

przedmiotów i tak dalej i tak dalej. Oczywiście problemy polityczne pozostaną - szpitale nadal trzeba 

będzie przekonywać, że ekonomia lepszej sztucznej inteligencji ma sens, a lepsze źródła energii, nawet 

jeśli są wymyślane przez maszyny, nadal muszą być przyjmowane. Ale gdy sztuczna inteligencja będzie 

wystarczająco dobra, wiele wyzwań technicznych będzie po raz pierwszy do pokonania. 

Programowanie komputerowe może wreszcie zostać zautomatyzowane, a siła każdej osoby do 

zrobienia czegoś nowego, na przykład budowania biznesu lub wymyślania formy sztuki, będzie 

znacznie większa niż obecnie. Branża budowlana też się zmieni, ponieważ roboty zaczną wykonywać 

wykwalifikowaną pracę stolarzy i elektryków; skróci się czas potrzebny na budowę nowego domu, a 

także zmniejszą się koszty. Prawie wszystko, co jest brudne i niebezpieczne, nawet jeśli wymaga 

specjalistycznej wiedzy, zostanie zautomatyzowana. Roboty ratownicze i zrobotyzowani strażacy będą 

szeroko rozpowszechnieni, dostarczani z fabryki z umiejętnościami od resuscytacji krążeniowo-

oddechowej po ratownictwo podwodne. Artyści, muzycy i hobbyści wszystkich pasji zostaną 

wzmocnieni przez asystentów wspomaganych sztuczną inteligencją, którzy mogą radykalnie zwiększyć 

zakres każdego projektu. Chcesz ćwiczyć melodie Beatlesów z zespołem robotów lub dyrygować 

orkiestrą symfoniczną na żywo, składającą się z robotów, które grają w idealnym czasie? Grasz ze 

współmałżonkiem w tenisa deblowego przeciwko licencjonowanym replikom sióstr Williams? Nie ma 



 

problemu. Zbudować zamek naturalnej wielkości z klocków Lego z robotami, które będą walczyć? 

Formacja latających dronów, która naśladuje Stonehenge podczas następnej wizyty w Burning Man? 

Sztuczna inteligencja będzie tam, aby pomóc w każdej potrzebnej kalkulacji; roboty wykonają 

większość pracy. Osoby praktycznie w każdej dziedzinie będą w stanie robić rzeczy, których nigdy sobie 

nie wyobrażają; każdy będzie mógł pełnić funkcję dyrektora kreatywnego dla całego zespołu 

pomocników robotów. (Ludzie będą mieli również więcej wolnego czasu, ponieważ sztuczna 

inteligencja i roboty wykonują większość żmudnej pracy codziennego życia.) Tutaj znowu, oczywiście, 

sprawy mogą nie przebiegać w sposób zamknięty. Możemy osiągnąć głębokie zrozumienie na poziomie 

eksperckim w niektórych dziedzinach przed innymi; Niektóre obszary nauk ilościowych, powiedzmy, 

mogą osiągnąć postęp, nawet jeśli sztuczna inteligencja wciąż ma trudności z osiągnięciem 

umiejętności na poziomie dziecka u innych. Idealny pomocnik muzyczny może przyjść na lata przed 

idealnym asystentem AI. Ostatecznym jest oczywiście maszyna, która może nauczyć się bycia 

ekspertem w każdej dziedzinie. To też nadejdzie z czasem. 

W końcu tempo samych odkryć naukowych może znacznie przyspieszyć, gdy połączymy czystą moc 

obliczeniową maszyn z oprogramowaniem, które może dorównać elastyczności i potężnej intuicji 

ludzkich ekspertów. W tym momencie pojedynczy zaawansowany komputer może odtworzyć to, co 

potrafi zespół starannie wyszkolonych ludzi, a nawet robić rzeczy, których ludzie po prostu nie potrafią, 

ponieważ nie możemy na przykład śledzić w naszych głowach wzajemnych relacji tysięcy cząsteczek , 

zwłaszcza nie z matematyczną precyzją, która jest naturalna dla maszyn. Przy tak zaawansowanych 

formach sztucznej inteligencji może wreszcie być możliwe użycie wyrafinowanego wnioskowania 

przyczynowego w połączeniu z ogromną ilością danych neuronowych, aby dowiedzieć się, jak działa 

mózg (teraz za mało wiadomo) i jak wytwarzać leki, które leczą zaburzenia psychiczne ( gdzie od trzech 

dekad nie poczyniono prawie żadnego postępu). Nie jest nierozsądne sądzić, że sztuczna inteligencja z 

autentycznymi umiejętnościami naukowymi może również pomóc w opracowaniu bardziej wydajnych 

technologii dla rolnictwa i czystej energii. Nic z tego nie przyjdzie szybko ani łatwo, ponieważ sztuczna 

inteligencja jest tak trudna, ale w końcu nadejdzie. Co nie znaczy, że wszystko będzie dobrze. Z drugiej 

strony, jeśli Peter Diamandis ma rację, z całą tą automatyzacją przyjdzie pod dostatkiem, a cena wielu 

rzeczy, od artykułów spożywczych po elektryczność, może spaść. W najlepszym przypadku ludzkość 

może osiągnąć wizję Oscara Wilde'a: „zabawa się lub cieszenie się uprawianym czasem wolnym… 

robienie pięknych rzeczy, czytanie pięknych rzeczy lub po prostu kontemplowanie świata z podziwem 

i zachwytem, [z] maszynami… robienie wszystkiego konieczne i nieprzyjemne prace." Jednak 

realistycznie rzecz biorąc, zatrudnienie prawdopodobnie będzie się zmniejszać, a debaty na temat 

gwarantowanego dochodu podstawowego i redystrybucji dochodów prawdopodobnie staną się 

jeszcze pilniejsze niż obecnie. Nawet jeśli problemy ekonomiczne można rozwiązać, wiele osób może 

być zmuszonych do zmiany sposobu, w jaki czerpią poczucie własnej wartości, z modelu opartego w 

dużej mierze na pracy na model, który znajduje spełnienie dzięki osobistym projektom, takim jak sztuka 

i twórczość. pisanie, gdy ogromna ilość niewykwalifikowanej pracy zostanie zautomatyzowana. 

Oczywiście pojawią się nowe zawody (jak naprawa robotów, które przynajmniej początkowo mogą być 

trudne do zautomatyzowania), ale nierozsądne wydaje się zakładanie, że nowe zawody w pełni 

zastąpią starsze. Struktura społeczeństwa może się bardzo dobrze zmienić, z wydłużeniem czasu 

wolnego, niższymi cenami i mniejszą harówką, ale także mniejszymi możliwościami zatrudnienia i 

prawdopodobnie większą nierównością dochodów. Można oczekiwać, że rewolucja kognitywna w 

sztucznej inteligencji wywoła tyle zmian w społeczeństwie, co rewolucja przemysłowa, niektóre 

pozytywne, niektóre nie, wiele całkiem dramatycznych. Rozwiązywanie problemów ze sztuczną 

inteligencją nie będzie panaceum, ale uważamy, że będzie ono ogólnie pozytywne, ze wszystkim, co 

może zrobić dla nauki, medycyny, środowiska i technologii, pod warunkiem, że będziemy mądrzy i 

ostrożni w sposobie, w jaki ją realizujemy. Czy to oznacza, że nasi potomkowie będą żyć w świecie 



 

obfitości, w którym maszyny wykonują prawie całą ciężką pracę, a my żyjemy życiem kultywowanego 

wypoczynku, à la Wilde i Diamandis? Albo świat, w którym umieszczamy kopie siebie w chmurze, jak 

sugerował Ray Kurzweil? Lub, wspierany przez postępy medycyny, których jeszcze nie można sobie 

wyobrazić, osiągnąć prawdziwą nieśmiertelność w bardziej staromodny sposób Woody'ego Allena, 

czyli nie umierając? Albo przez połączenie naszych mózgów z krzemem? Nerd Rapture może być blisko, 

może być daleko lub może nigdy nie nadejść. Nie mamy pojęcia. Kiedy Thales badał elektryczność w 

600 r. p.n.e., wiedział, że jest na czymś, ale nie można było dokładnie przewidzieć, co; wątpimy, czy 

marzył o tym, jak elektryczność doprowadzi do sieci społecznościowych, inteligentnych zegarków lub 

Wikipedii. Byłoby aroganckim przypuszczenie, że moglibyśmy przewidzieć, gdzie będzie sztuczna 

inteligencja lub jaki będzie jej wpływ za tysiąc, a nawet pięćset lat. Wiemy, że sztuczna inteligencja jest 

w drodze – i najlepiej starajmy się, aby wszystko, co nadejdzie, było bezpieczne, godne zaufania i 

niezawodne, ukierunkowane w jak największym stopniu na pomoc ludzkości. Najlepszym sposobem 

na osiągnięcie tego celu jest wyjście poza big data i głębokie uczenie się w kierunku nowej, solidnej 

formy sztucznej inteligencji – starannie zaprojektowanej i wyposażonej fabrycznie w wartości, zdrowy 

rozsądek i głębokie zrozumienie świat. 


