
Trudno dziś uniknąć napotkania wzmianek o AI. Widzisz AI w filmie, książkach, wiadomościach i 

Internecie. Sztuczna inteligencja jest częścią robotów, samochodów samobieżnych, dronów, systemów 

medycznych, witryn sklepów internetowych i wszelkiego rodzaju innych technologii, które wpływają 

na codzienne życie na wiele sposobów. Wielu ekspertów zasypuje cię także informacjami (i 

dezinformacją) na temat sztucznej inteligencji. Niektórzy uważają AI za uroczą i rozmytą; inni 

postrzegają to jako potencjalnego masowego mordercę rodzaju ludzkiego. Problem z tak dużym 

obciążeniem informacjami na tak wiele sposobów polega na tym, że starasz się oddzielić to, co 

prawdziwe od tego, co jest po prostu produktem nadaktywnej wyobraźni. Wiele szumu na temat 

sztucznej inteligencji wywodzi się z nadmiernych i nierealistycznych oczekiwań naukowców, 

przedsiębiorców i biznesmenów. Używając różnych mediów jako punktu wyjścia, możesz zauważyć, że 

większość przydatnych technologii jest prawie nudna. Z pewnością nikt ich nie docenia. Sztuczna 

inteligencja jest taka: tak wszechobecna, że jest nieprzyzwoita. Nawet dzisiaj używasz AI w jakiś 

sposób; w rzeczywistości prawdopodobnie polegasz na sztucznej inteligencji na wiele różnych 

sposobów - po prostu jej nie zauważasz, ponieważ jest ona tak przyziemna. Uświadomimy ci te bardzo 

realne i niezbędne zastosowania sztucznej inteligencji. Inteligentny termostat dla Twojego domu może 

nie brzmieć ekscytująco, ale jest to niezwykle praktyczne zastosowanie w technologii, która powoduje, 

że niektórzy ludzie boją się wzgórz. Oczywiście obejmujemy również naprawdę fajne zastosowania 

sztucznej inteligencji. Na przykład możesz nie wiedzieć, że istnieje medyczne urządzenie monitorujące, 

które faktycznie może przewidzieć, kiedy możesz mieć problem z sercem, ale takie urządzenie istnieje. 

AI zasila drony, napędza samochody i umożliwia wszelkiego rodzaju roboty. Widać sztuczną 

inteligencję używaną dzisiaj we wszelkiego rodzaju aplikacjach kosmicznych, a figurki AI są wyraźnie 

widoczne we wszystkich kosmicznych przygodach, które ludzie będą mieli jutro. W przeciwieństwie do 

wielu książek na ten temat, mówimy również prawdę o tym, gdzie i jak AI nie może działać. W 

rzeczywistości sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie zaangażować się w pewne niezbędne 

czynności i zadania i nie będzie w stanie wykonywać innych aż do dalekiej przyszłości. Niektórzy 

próbują powiedzieć ci, że te działania są możliwe dla sztucznej inteligencji, ale powiemy ci, dlaczego 

nie mogą działać, usuwając wszelkie szumy, które trzymały cię w ciemności na temat sztucznej 

inteligencji.  W rzeczywistości sztuczna inteligencja czyni ludzi jeszcze ważniejszymi, ponieważ sztuczna 

inteligencja pomaga ludziom przodować w sposób, którego szczerze mówiąc nie jesteś w stanie 

wyobrazić 



Przedstawiamy AI 

Sztuczna inteligencja (AI) miała kilka fałszywych uruchomień i zatrzymań na przestrzeni lat, częściowo 

dlatego, że ludzie tak naprawdę nie rozumieją, o co chodzi w AI, ani nawet co powinna osiągnąć. 

Główną częścią problemu jest to, że wszystkie filmy, programy telewizyjne i książki spiskowali, aby dać 

fałszywe nadzieje na to, co osiągnie sztuczna inteligencja. Ponadto ludzka tendencja do 

antropomorfizacji (nadawania cech ludzkich) technologii sprawia, że wydaje się, że AI musi zrobić 

więcej, niż może osiągnąć. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie naszej podróży jest zdefiniowanie, 

czym jest AI, a czym nie jest i jak łączy się dzisiaj z komputerami. Oczywiście podstawą tego, czego 

oczekujesz od sztucznej inteligencji, jest kombinacja tego, jak definiujesz sztuczną inteligencję, 

technologię, którą posiadasz, aby wdrożyć sztuczną inteligencję oraz cele, które masz dla sztucznej 

inteligencji. W związku z tym wszyscy postrzegają AI inaczej . My prezentujemy podejście na środku 

drogi, patrząc na sztuczną inteligencję z możliwie wielu różnych perspektyw. Nie wpisuje się w hype 

oferowany przez zwolenników, ani nie oddaje się negatywnym opiniom krytyków, aby uzyskać jak 

najlepszy obraz sztucznej inteligencji jako technologii. W rezultacie może się okazać, że masz nieco inne 

oczekiwania niż te, które napotykasz w tej książce, co jest w porządku, ale ważne jest, aby zastanowić 

się, co technologia może dla Ciebie zrobić, zamiast oczekiwać czegoś, czego nie może. 

Definiowanie terminu AI 

Zanim będzie można użyć terminu w jakikolwiek sensowny i użyteczny sposób, musisz mieć jego 

definicję. W końcu, jeśli nikt nie zgadza się z sensem, termin ten nie ma żadnego znaczenia; to tylko 

zbiór postaci. Zdefiniowanie tego idiomu (terminu, którego znaczenie nie jest jasne ze znaczeń jego 

elementów składowych) jest szczególnie ważne w przypadku terminów technicznych, które otrzymały 

więcej niż niewielką liczbę informacji prasowych w różnych momentach i na różne sposoby. 

Powiedzenie, że sztuczna inteligencja jest sztuczną inteligencją, tak naprawdę nie mówi nic 

znaczącego, dlatego jest tak wiele dyskusji i sporów dotyczące tego terminu. Tak, możesz 

argumentować, że coś się dzieje sztucznie, nie pochodzące z naturalnego źródła. Jednak część 

wywiadowcza jest w najlepszym razie niejednoznaczna. Nawet jeśli niekoniecznie zgadzam się z 

definicją sztucznej inteligencji przedstawioną w poniższych sekcjach, używamy sztucznej inteligencji 

zgodnie z tą definicją i wiedząc, że pomoże ci to łatwiej śledzić resztę tekstu. 

Wymagająca inteligencja 

Ludzie definiują inteligencję na wiele różnych sposobów. Można jednak powiedzieć, że inteligencja 

obejmuje pewne czynności umysłowe składające się z następujących czynności: 

Nauka: umiejętność pozyskiwania i przetwarzania nowych informacji. 

Uzasadnienie: Możliwość manipulowania informacjami na różne sposoby. 

Zrozumienie: biorąc pod uwagę wynik manipulacji informacjami. 

Chwytanie prawd: ustalanie ważności manipulowanych informacji. 

Widzenie relacji: określenie, w jaki sposób zweryfikowane dane współdziałają z innymi danymi. 

Rozważanie znaczeń: Stosowanie prawd do konkretnych sytuacji w sposób zgodny z ich relacją. 

Oddzielanie faktów od przekonań: ustalenie, czy dane są odpowiednio wspierane przez możliwe do 

udowodnienia źródła, które można wykazać, że są spójne 



Lista może być dość długa, ale nawet ta lista jest stosunkowo podatna na interpretację przez każdego, 

kto zaakceptuje ją jako wykonalną. Jak widać z listy, inteligencja często podąża za procesem, który 

system komputerowy może naśladować w ramach symulacji: 

1. Ustaw cel w oparciu o potrzeby lub pragnienia. 

2. Oceń wartość wszelkich obecnie znanych informacji wspierających cel. 

3. Zbierz dodatkowe informacje, które mogą wspierać cel. 

4. Manipuluj danymi, aby uzyskać formularz zgodny z istniejącymi informacjami. 

5. Zdefiniuj relacje i wartości prawdy między istniejącymi a nowymi informacjami. 

6. Ustal, czy cel został osiągnięty. 

7. Zmodyfikuj cel w świetle nowych danych i jego wpływu na prawdopodobieństwo sukcesu. 

8. Powtórz kroki od 2 do 7 w razie potrzeby, aż cel zostanie osiągnięty (uznany za prawdziwy) lub 

możliwości jego osiągnięcia zostaną wyczerpane (uznany za fałszywy). 

Mimo że możesz tworzyć algorytmy i zapewniać dostęp do danych wspierających ten proces w 

komputerze, jego zdolność do uzyskania inteligencji jest poważnie ograniczona. Na przykład komputer 

nie jest w stanie nic zrozumieć, ponieważ polega na procesie do manipulowania danymi przy użyciu 

czystej matematyki w ściśle mechaniczny sposób. Podobnie komputery nie mogą łatwo oddzielić 

prawdy od niewierności. W rzeczywistości żaden komputer nie może w pełni zrealizować żadnej z 

czynności umysłowych opisanych na liście opisującej inteligencję. Przy podejmowaniu decyzji, na czym 

polega inteligencja, pomocne jest także kategoryzowanie inteligencji. Ludzie nie używają tylko jednego 

rodzaju inteligencji, ale polegają na wielu inteligencjach do wykonywania zadań. Howard Gardner z 

Harvard zdefiniował szereg tego rodzaju inteligencji, a ich znajomość pomoże ci powiązać je z 

rodzajami zadań, które komputer może symulować inteligencję  

Rodzaj : Symulacja : Potencjał : Narzędzia ludzkie :   Opis 

Wizualno-przestrzenna: Umiarkowana: Modele, grafika, wykresy, zdjęcia, rysunki, modelowanie 3D, 

wideo, telewizja i multimedia: Inteligencja środowiska fizycznego wykorzystywana przez ludzi takich 

jak żeglarze i architekci (między innymi). Aby w ogóle się poruszać, ludzie muszą zrozumieć swoje 

fizyczne środowisko - to znaczy jego wymiary i cechy. Każdy robot lub inteligencja komputera 

przenośnego wymaga tej zdolności, ale często jest to trudna do symulacji (jak w przypadku 

samochodów samobieżnych) lub mniej niż dokładna (jak w przypadku odkurzaczy, które polegają 

zarówno na uderzeniach, jak i na inteligentnym poruszaniu się 

Cielesno-kinestetyczna: Umiarkowana do wysokiej: Specjalistyczny sprzęt i prawdziwe przedmioty: 

Ruchy ciała, takie jak te używane przez chirurga lub tancerza, wymagają precyzji i świadomości ciała. 

Roboty często używają tego rodzaju inteligencji do wykonywania powtarzalnych zadań, często z 

większą precyzją niż ludzie, ale czasami z mniejszą gracją. Konieczne jest rozróżnienie między 

powiększaniem człowieka, takim jak urządzenie chirurgiczne zapewniające chirurgowi zwiększoną 

sprawność fizyczną, oraz prawdziwy niezależny ruch. Ten pierwszy jest po prostu pokazem zdolności 

matematycznych, ponieważ zależy od chirurga w zakresie wkładu. 

Twórcza: Brak: Twórczość artystyczna, nowe wzorce myślenia, wynalazki, nowe rodzaje kompozycji 

muzycznej: Kreatywność to akt rozwijania nowego wzorca myśli, którego rezultatem jest wyjątkowa 

twórczość w postaci sztuki, muzyki i pisania. Naprawdę nowy rodzaj produktu jest wynikiem 

kreatywności. Sztuczna inteligencja może symulować istniejące wzorce myślenia, a nawet łączyć je, aby 



stworzyć coś, co wydaje się być wyjątkową prezentacją, ale tak naprawdę jest tylko matematyczną 

wersją istniejącego wzorca. Aby stworzyć, AI musiałaby posiadać samoświadomość, co wymagałoby 

inteligencji intrapersonalnej. 

Interpersonalna: Od niskiej do umiarkowanej: Telefoniczne, wideokonferencje, wideokonferencje, 

pisanie, konferencje komputerowe, e-mail: Interakcja z innymi występuje na kilku poziomach. Celem 

tej formy inteligencji jest uzyskiwanie, wymiana, przekazywanie i manipulowanie informacjami w 

oparciu o doświadczenia innych. Komputery mogą odpowiedzieć na podstawowe pytania z powodu 

wprowadzania słów kluczowych, a nie dlatego, że rozumieją pytanie. Inteligencja zachodzi podczas 

uzyskiwania informacji, lokalizowania odpowiednich słów kluczowych, a następnie udzielania 

informacji na podstawie tych słów kluczowych. Terminy odsyłające w tabeli odnośników a następnie 

postępowanie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez tabelę wykazuje inteligencję logiczną, a nie 

inteligencję interpersonalną 

Intrapersonalna: Brak : Książki, materiały kreatywne, pamiętniki, prywatność i czas: Patrzenie w głąb 

siebie, aby zrozumieć własne zainteresowania, a następnie ustalanie celów w oparciu o te 

zainteresowania jest obecnie ludzkim rodzajem inteligencji. Jako maszyny komputery nie mają 

pragnień, zainteresowań, pragnień ani zdolności twórczych. Sztuczna inteligencja przetwarza dane 

liczbowe za pomocą zestawu algorytmów i zapewnia dane wyjściowe, nie jest świadoma niczego, co 

robi, ani nie rozumie niczego, co robi. 

Językoznawcza: Niska Gry, multimedia, książki, dyktafony i słowa mówione: Praca ze słowami jest 

niezbędnym narzędziem komunikacji, ponieważ wymiana informacji mówionych i pisanych jest 

znacznie szybsza niż jakakolwiek inna forma. Ta forma inteligencji obejmuje rozumienie wypowiedzi 

mówionych i pisemnych, zarządzanie danymi wejściowymi w celu opracowania odpowiedzi oraz 

zapewnianie zrozumiałej odpowiedzi jako wyniku. W wielu przypadkach komputery ledwo 

odpowiadają na dane wyjściowe. W wielu przypadkach komputery ledwo analizują dane wejściowe na 

słowa kluczowe, w ogóle nie rozumieją żądania i generują odpowiedzi, które mogą być w ogóle 

niezrozumiałe. U ludzi mówiona i pisana inteligencja językowa pochodzi z różnych obszarów mózgu 

(http://releases.jhu.edu/2015/05/05/say-what-howthe-brain-separates-our-ability-to-talk- i-write /), 

co oznacza, że nawet u ludzi ktoś, kto ma wysoką pisemną inteligencję językową, może nie mieć 

podobnie wysokiej mówionej inteligencji językowej. Komputery nie mają obecnie oddzielnych 

umiejętności językowych w mowie i piśmie. 

Logiczno-matematyczna: Wysoka: Gry logiczne, badania, tajemnice i łamigłówki: Obliczanie wyniku, 

przeprowadzanie porównań, badanie wzorców i rozważanie relacji to wszystkie obszary, w których 

komputery przodują. Gdy widzisz, jak komputer bije człowieka w teleturnieju, jest to jedyna z siedmiu 

dostępnych inteligencji. Tak, możesz zobaczyć małe fragmenty innych rodzajów inteligencji, ale na tym 

się skupiasz. Oparcie oceny inteligencji człowieka na inteligencji komputerowej tylko na jednym 

obszarze nie jest dobrym pomysłem 

Odkrywanie czterech sposobów definiowania AI 

Jak opisano w poprzedniej sekcji, pierwszą koncepcją, którą należy zrozumieć, jest to, że sztuczna 

inteligencja tak naprawdę nie ma nic wspólnego z ludzką inteligencją. Tak, niektóre AI jest modelowane 

w celu symulacji ludzkiej inteligencji, ale tak to jest: symulacja. Myśląc o sztucznej inteligencji, zauważ 

wzajemną zależność między poszukiwaniem celu, przetwarzaniem danych wykorzystywanym do 

osiągnięcia tego celu, a pozyskiwaniem danych wykorzystywanym do lepszego zrozumienia celu. AI 

polega na algorytmach, aby osiągnąć wynik, który może, ale nie musi mieć nic wspólnego z ludzkimi 

celami lub metodami ich osiągania. Mając to na uwadze, możesz podzielić AI na cztery sposoby: 



* Działając po ludzku: Gdy komputer zachowuje się jak człowiek, najlepiej odzwierciedla test Turinga, 

w którym komputerowi się udaje, gdy nie jest możliwe odróżnienie komputera od człowieka. Ta 

kategoria odzwierciedla również to, o co według mediów chodzi, na czym polega AI. Widzisz, że jest 

stosowany w technologiach takich jak przetwarzanie języka naturalnego, reprezentacja wiedzy, 

automatyczne rozumowanie i uczenie maszynowe (wszystkie cztery muszą być obecne, aby przejść 

test). Oryginalny test Turinga nie obejmował żadnego kontaktu fizycznego. Nowszy, Total Turing Test 

obejmuje kontakt fizyczny w postaci zapytania zdolności percepcyjnych, co oznacza, że komputer musi 

również korzystać z wizji komputerowej i robotyki, aby odnieść sukces. Nowoczesne techniki obejmują 

ideę osiągnięcia celu, a nie naśladowanie ludzi całkowicie. Na przykład braciom Wright nie udało się 

stworzyć samolotu, dokładnie kopiując lot ptaków; ptaki dostarczyły pomysłów, które doprowadziły 

do aerodynamiki, która ostatecznie doprowadziła do lotu człowieka. Celem jest latanie. Zarówno ptaki, 

jak i ludzie osiągają ten cel, ale stosują różne podejścia. 

* Myślenie po ludzku: gdy komputer myśli jak człowiek, wykonuje zadania wymagające inteligencji (w 

przeciwieństwie do rutynowych procedur) od człowieka, takie jak prowadzenie samochodu. Aby 

ustalić, czy program myśli jak człowiek, musisz mieć metodę określania sposobu myślenia ludzi, którą 

definiuje podejście oparte na modelowaniu poznawczym. Ten model opiera się na trzech technikach: 

-Introspekcja: Wykrywanie i dokumentowanie technik stosowanych do osiągania celów poprzez 

monitorowanie własnych procesów myślowych. 

- Testy psychologiczne: obserwowanie zachowania danej osoby i dodawanie jej do bazy danych 

podobnych zachowań innych osób w podobnych okolicznościach, celach, zasobach i warunkach 

środowiskowych (między innymi). 

- Obrazowanie mózgu: Monitorowanie aktywności mózgu bezpośrednio za pomocą różnych środków 

mechanicznych, takich jak komputerowa tomografia osiowa (CAT), pozytronowa tomografia emisyjna 

(PET), obrazowanie rezonansu magnetycznego (MRI) i magnetoencefalografia (MEG). 

Po utworzeniu modelu możesz napisać program symulujący model. Biorąc pod uwagę zmienność 

procesów myślowych człowieka oraz trudność dokładnego przedstawienia tych procesów myślowych 

w ramach programu, wyniki są co najwyżej eksperymentalne. Ta kategoria myślenia po ludzku jest 

często stosowana w psychologii i innych dziedzinach, w których istotne jest modelowanie procesu 

myślenia człowieka w celu stworzenia realistycznych symulacji. 

* Myślenie racjonalne: Badanie sposobu myślenia ludzi przy użyciu jakiegoś standardu umożliwia 

stworzenie wytycznych opisujących typowe zachowania ludzi. Osoba jest uważana za racjonalną, gdy 

podąża za tymi zachowaniami w ramach pewnego poziomu odchylenia. Komputer, który racjonalnie 

myśli, opiera się na zarejestrowanych zachowaniach, aby stworzyć przewodnik na temat interakcji ze 

środowiskiem na podstawie dostępnych danych. Celem tego podejścia jest logiczne rozwiązywanie 

problemów, jeśli to możliwe. W wielu przypadkach takie podejście umożliwiłoby stworzenie 

podstawowej techniki rozwiązywania problemu, którą następnie zmodyfikowano by w celu 

rzeczywistego rozwiązania problemu. Innymi słowy, rozwiązanie problemu w zasadzie często różni się 

od rozwiązania go w praktyce, ale nadal potrzebujesz punktu wyjścia. 

* Postępowanie racjonalne: Badanie zachowania ludzi w określonych sytuacjach przy określonych 

ograniczeniach pozwala określić, które techniki są zarówno wydajne, jak i skuteczne. Komputer 

działający w sposób racjonalny polega na zarejestrowanych działaniach w celu interakcji ze 

środowiskiem w oparciu o warunki, czynniki środowiskowe i istniejące dane. Jak w przypadku 

racjonalnego 



Uważa się, że racjonalne działania zależą w zasadzie od rozwiązania, które może nie okazać się 

przydatne w praktyce. Jednak racjonalne akty stanowią podstawę, na której komputer może rozpocząć 

negocjacje dotyczące pomyślnego osiągnięcia celu. 

LUDZIE KONTRA PROCESY RACJONALNE 

Procesy ludzkie różnią się od racjonalnych procesów wynikiem. Proces jest racjonalny, jeśli zawsze robi 

właściwą rzecz w oparciu o bieżące informacje, biorąc pod uwagę idealną miarę wydajności. Krótko 

mówiąc, racjonalne procesy przebiegają obok książki i zakładają, że książka jest rzeczywiście poprawna. 

Ludzkie procesy obejmują instynkt, intuicję i inne zmienne, które niekoniecznie odzwierciedlają książkę 

i mogą nawet nie uwzględniać istniejących danych. Na przykład racjonalnym sposobem prowadzenia 

samochodu jest zawsze przestrzeganie prawa. Jednak ruch nie jest racjonalny. Jeśli dokładnie 

przestrzegasz przepisów, utkniesz gdzieś, ponieważ inni kierowcy nie przestrzegają dokładnie tych 

przepisów. Aby odnieść sukces, samochód samojezdny musi zatem działać po ludzku, a nie racjonalnie 

Kategorie użyte do zdefiniowania AI oferują sposób rozważenia różnych zastosowań lub sposobów 

zastosowania AI. Niektóre systemy stosowane do klasyfikacji AI według typu są arbitralne i nie są 

odrębne. Na przykład niektóre grupy postrzegają AI jako silną (uogólnioną inteligencję, która może 

dostosować się do różnych sytuacji) lub słabą (konkretna inteligencja zaprojektowana do dobrego 

wykonania określonego zadania). Problem z silną AI polega na tym, że nie wykonuje dobrze żadnego 

zadania, podczas gdy słaba AI jest zbyt specyficzna, aby wykonywać zadania niezależnie. Mimo to tylko 

dwie klasyfikacje typów nie wykonają zadania, nawet w sensie ogólnym. Cztery typy klasyfikacji 

promowane przez Arenda Hintze stanowią lepszą podstawę do zrozumienia sztucznej inteligencji: 

* Maszyny reaktywne: maszyny, które widzisz, jak biją ludzi w szachy lub podczas teleturniejów, są 

przykładami maszyn reaktywnych. Maszyna reaktywna nie ma pamięci ani doświadczenia, na 

podstawie których mogłaby podjąć decyzję. Zamiast tego wykorzystuje czystą moc obliczeniową i 

inteligentne algorytmy, aby za każdym razem odtwarzać każdą decyzję. To jest przykład słabej 

sztucznej inteligencji wykorzystywanej do określonego celu 

* Ograniczona pamięć: samodzielny samochód lub autonomiczny robot nie mogą sobie pozwolić na 

podjęcie każdej decyzji od zera. Maszyny te polegają na niewielkiej ilości pamięci, aby zapewnić 

empiryczną wiedzę o różnych sytuacjach. Gdy maszyna zobaczy tę samą sytuację, może polegać na 

doświadczeniu, aby skrócić czas reakcji i zapewnić więcej zasobów do podejmowania nowych decyzji, 

których jeszcze nie podjęto. To jest przykład obecnego poziomu silnej AI. 

* Teoria umysłu: Maszyna, która może ocenić zarówno swoje wymagane cele, jak i potencjalne cele 

innych podmiotów w tym samym środowisku, ma pewien rodzaj zrozumienia, który jest do pewnego 

stopnia możliwy do dziś, ale nie w żadnej formie komercyjnej. Aby samochody autonomiczne stały się 

naprawdę autonomiczne, poziom AI musi zostać w pełni rozwinięty. Samochód samobieżny musiałby 

nie tylko wiedzieć, że musi jeździć z jednego punktu do drugiego, ale także wyczuwać potencjalnie 

sprzeczne cele otaczających go kierowców i odpowiednio reagować. 

* Samoświadomość: jest to rodzaj AI, który widzisz w filmach. Wymaga to jednak technologii, które nie 

są teraz nawet możliwe, ponieważ taka maszyna miałaby poczucie zarówno siebie, jak i świadomości. 

Ponadto, zamiast jedynie intuicyjnie realizować cele innych na podstawie reakcji otoczenia i innych 

bytów, tego typu maszyna byłaby w stanie wywnioskować zamiary innych na podstawie wiedzy 

empirycznej. 

Zrozumienie historii AI 



Poprzednie sekcje pomagają zrozumieć inteligencję z ludzkiej perspektywy i zobaczenia, jak 

nowoczesne komputery są żałośnie nieodpowiednie do symulacji takiej inteligencji, a tym bardziej 

same stają się inteligentne. Jednak pragnienie stworzenia inteligentnych maszyn (lub w starożytności 

bożków) jest tak stare jak ludzie. Pragnienie, aby nie być samemu we wszechświecie, mieć coś do 

komunikowania się bez niespójności innych ludzi, jest silne. Oczywiście, jedna książka nie może 

omawiać całej historii ludzkości, więc poniższe sekcje zawierają krótki, trafny przegląd historii 

współczesnych prób sztucznej inteligencji. 

Począwszy od logiki symbolicznej w Dartmouth 

Najwcześniejsze komputery były właśnie takie: urządzenia komputerowe. Naśladowały ludzką 

zdolność manipulowania symbolami w celu wykonywania podstawowych zadań matematycznych, 

takich jak dodawanie. Logiczne rozumowanie dodało później możliwość wykonywania wnioskowania 

matematycznego poprzez porównania (takie jak ustalenie, czy jedna wartość jest większa od innej 

wartości). Jednak ludzie nadal musiały zdefiniować algorytm wykorzystywany do wykonania obliczeń, 

podać wymagane dane w odpowiednim formacie, a następnie zinterpretować wynik. Latem 1956 r. 

wielu naukowców wzięło udział w warsztatach w kampusie Dartmouth College, aby zrobić coś więcej. 

Przewidywali, że maszyny, które potrafią rozumować tak skutecznie, jak ludzie, będą potrzebować co 

najwyżej pokolenia. Mylili się. Dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę z maszyn, które potrafią 

wykonywać matematyczne i logiczne rozumowanie równie skutecznie jak człowiek (co oznacza, że 

komputer musi opanować co najmniej sześć kolejnych inteligencji, zanim dojdzie do czegokolwiek 

nawet zbliżonego do ludzkiej inteligencji). Stwierdzony problem związany z Dartmouth College i innymi 

ówczesnymi przedsięwzięciami dotyczy sprzętu - zdolności przetwarzania do wykonywania obliczeń 

wystarczająco szybko, aby stworzyć symulację. To jednak nie jest cały problem. Tak, na obrazie widać 

sprzęt, ale nie można symulować procesów, których nie rozumiesz. Mimo to sztuczna inteligencja jest 

dzisiaj dość skuteczna, ponieważ sprzęt stał się w końcu wystarczająco silny, aby obsługiwać wymaganą 

liczbę obliczeń. 

Największym problemem związanym z tymi wczesnymi próbami (i nadal znaczącym problemem dzisiaj) 

jest to, że nie rozumiemy, dlaczego ludzie rozumują wystarczająco dobrze, aby stworzyć jakąkolwiek 

symulację, zakładając, że symulacja kierunku jest nawet możliwa. Zastanów się ponownie nad 

kwestiami dotyczącymi załogowego lotu opisanymi wcześniej w tym rozdziale. Braciom Wright udało 

się nie symulować ptaków, ale raczej zrozumieć procesy, z których korzystają ptaki, tworząc w ten 

sposób pole aerodynamiczne. W rezultacie, gdy ktoś mówi, że kolejna duża innowacja AI jest tuż za 

rogiem, a jednak nie ma konkretnej rozprawy o zaangażowanych procesach, innowacja jest tuż za 

rogiem. 

Kontynuacja z systemami eksperckimi 

Systemy eksperckie pojawiły się po raz pierwszy w latach 70. i ponownie w latach 80. XX wieku jako 

próba zmniejszenia wymagań obliczeniowych stawianych przez AI przy wykorzystaniu wiedzy 

ekspertów. Pojawiło się wiele reprezentacji systemu eksperckiego, w tym oparte na regułach (które 

wykorzystują instrukcje, jeśli… następnie, aby podejmować decyzje na podstawie praktycznych reguł), 

oparte na ramkach (które wykorzystują bazy danych zorganizowane w pokrewne hierarchie ogólnych 

informacji zwanych ramkami) i oparte na logice (które polegają na teorii mnogości w celu ustalenia 

relacji). Pojawienie się systemów eksperckich jest ważne, ponieważ prezentują one pierwsze naprawdę 

przydatne i udane wdrożenia sztucznej inteligencji. 

Nadal widzisz używane obecnie systemy eksperckie (mimo że nie są już tak nazywane). Na przykład 

sprawdzanie pisowni i gramatyki w twojej aplikacji jest rodzajem systemów eksperckich. Zwłaszcza 

moduł sprawdzania gramatyki jest silnie oparty na regułach. Warto się rozejrzeć, aby zobaczyć inne 



miejsca, w których systemy eksperckie mogą nadal znaleźć praktyczne zastosowanie w codziennych 

zastosowaniach. Problem z systemami ekspertowymi polega na tym, że ich tworzenie i tworzenie może 

być trudne w utrzymaniu. Pierwsi użytkownicy musieli nauczyć się specjalistycznych języków 

programowania, takich jak List Processing (LisP) lub Prolog. Niektórzy dostawcy widzieli możliwość 

oddania systemów ekspertowych w ręce mniej doświadczonych lub początkujących programistów, 

wykorzystując produkty takie jak VP-Expert, które opierają się na podejściu opartym na regułach. 

Jednak produkty te ogólnie zapewniały bardzo ograniczoną funkcjonalność w korzystaniu z niewielkich 

baz wiedzy. W latach dziewięćdziesiątych system ekspert frazeologiczny zaczął zanikać. Pojawił się 

pomysł, że systemy eksperckie były awarią, ale w rzeczywistości systemy eksperckie były po prostu tak 

skuteczne, że zostały zakorzenione w aplikacjach, które zostały zaprojektowane do obsługi. Korzystając 

z przykładu edytora tekstu, musiałeś kiedyś kupić osobną aplikację do sprawdzania gramatyki, taką jak 

RightWriter. Jednak edytory tekstu mają teraz wbudowane moduły sprawdzania gramatyki, ponieważ 

okazały się tak przydatne (jeśli nie zawsze dokładne) 

Pokonywanie zim AI 

Termin „zima AI” odnosi się do okresu zmniejszonego finansowania rozwoju AI. Ogólnie rzecz biorąc, 

sztuczna inteligencja podążyła ścieżką, w której zwolennicy przeceniają to, co jest możliwe, zachęcając 

ludzi bez wiedzy technologicznej, ale dużo pieniędzy, do inwestowania. Potem następuje okres krytyki, 

kiedy AI nie spełnia oczekiwań, i wreszcie następuje redukcja finansowania. Wiele z tych cykli miało 

miejsce na przestrzeni lat - wszystkie one doprowadziły do prawdziwego postępu. AI jest obecnie w 

nowej fazie szumu z powodu uczenia maszynowego, technologii, która pomaga komputerom uczyć się 

z danych. Posiadanie komputera do uczenia się na podstawie danych oznacza, że ustawianie operacji 

(zadań) nie zależy od ludzkiego programisty, ale raczej czerpanie ich bezpośrednio z przykładów 

pokazujących, jak powinien zachowywać się komputer. To jak edukacja dziecka poprzez pokazanie, jak 

zachowuje się poprzez przykład. Uczenie maszynowe wiąże się z pewnymi pułapkami, ponieważ 

komputer może nauczyć się robić rzeczy niepoprawnie poprzez nieostrożne nauczanie. Pięć grup 

naukowców pracuje nad algorytmami uczenia maszynowego ,jeden z innego punktu widzenia. W tej 

chwili najbardziej udanym rozwiązaniem jest głębokie uczenie się, czyli technologia, która dąży do 

naśladowania ludzkiego mózgu. Głębokie uczenie się jest możliwe ze względu na dostępność 

potężnych komputerów, inteligentniejszych algorytmów, dużych zestawów danych wytwarzanych 

przez cyfryzację naszego społeczeństwa oraz ogromne inwestycje firm takich jak Google, Facebook, 

Amazon i innych, które wykorzystują ten renesans AI biznes. Ludzie mówią, że zima AI skończyła się z 

powodu głębokiego uczenia się i to prawda na razie. Jednak, kiedy rozejrzysz się wokół sposobu, w jaki 

ludzie oglądają AI, możesz łatwo odkryć, że w końcu nastąpi kolejna faza krytyki, chyba że zwolennicy 

stonują retorykę. Sztuczna inteligencja potrafi robić niesamowite rzeczy, ale są przyziemne, 

niesamowite. 

Biorąc pod uwagę zastosowania AI 

Znajdziesz sztuczną inteligencję wykorzystywaną dziś w wielu aplikacjach. Jedynym problemem jest to, 

że technologia działa tak dobrze, że nie wiesz, że ona w ogóle istnieje. W rzeczywistości możesz być 

zaskoczony, gdy wiele urządzeń w domu korzysta już z AI. Na przykład niektóre inteligentne termostaty 

automatycznie tworzą harmonogramy na podstawie ręcznego sterowania temperaturą. Podobnie, 

wprowadzanie głosowe, które jest używane do sterowania niektórymi urządzeniami, uczy się, jak 

mówisz, dzięki czemu może lepiej z Tobą współpracować. AI zdecydowanie pojawia się w twoim 

samochodzie, a zwłaszcza w miejscu pracy. W rzeczywistości zastosowania liczby AI w milionach - 

wszystkie są bezpiecznie niewidoczne, nawet jeśli mają dość dramatyczny charakter. Oto tylko kilka 

sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji: 



* Wykrywanie oszustw: Otrzymujesz telefon od wystawcy karty kredytowej z pytaniem, czy dokonałeś 

określonego zakupu. Firma wydająca karty kredytowe nie jest wścibska; po prostu ostrzega Cię o fakcie, 

że ktoś może dokonać zakupu przy użyciu Twojej karty. Sztuczna inteligencja osadzona w kodzie 

wystawcy karty kredytowej wykryła nieznany wzorzec wydatków i powiadomiła o tym kogoś. 

* Planowanie zasobów: Wiele organizacji musi efektywnie planować wykorzystanie zasobów. Na 

przykład szpital może być zmuszony ustalić, gdzie umieścić pacjenta na podstawie jego potrzeb, 

dostępności wykwalifikowanych ekspertów i czasu, jaki lekarz spodziewa się w szpitalu. 

* Złożona analiza: ludzie często potrzebują pomocy przy złożonej analizie, ponieważ istnieje dosłownie 

zbyt wiele czynników do rozważenia. Na przykład ten sam zestaw objawów może wskazywać na więcej 

niż jeden problem. Lekarz lub inny ekspert może potrzebować pomocy w postawieniu diagnozy w 

odpowiednim czasie, aby uratować życie pacjenta. 

* Automatyzacja: Każda forma automatyzacji może skorzystać z dodania sztucznej inteligencji do 

obsługi nieoczekiwanych zmian lub zdarzeń. Problem z niektórymi rodzajami automatyzacji dzisiaj 

polega na tym, że nieoczekiwane zdarzenie, takie jak obiekt w niewłaściwym miejscu, może faktycznie 

spowodować zatrzymanie automatyzacji. Dodanie sztucznej inteligencji do automatyzacji może 

umożliwić automatyzacji obsługę nieoczekiwanych zdarzeń i kontynuowanie działania tak, jakby nic się 

nie wydarzyło. 

* Obsługa klienta: Dzisiejsza linia obsługi klienta może nawet nie mieć za sobą człowieka. 

Automatyzacja jest wystarczająco dobra, aby śledzić skrypty i korzystać z różnych zasobów, aby 

obsłużyć większość pytań. Przy dobrym odbiciu głosu (zapewnionym również przez sztuczną 

inteligencję) możesz nawet nie być w stanie powiedzieć, że rozmawiasz z komputerem. 

Systemy bezpieczeństwa: Wiele systemów bezpieczeństwa stosowanych obecnie w różnego rodzaju 

maszynach opiera się na sztucznej inteligencji, która przejmuje kontrolę nad pojazdem w czasach 

kryzysu. Na przykład wiele automatycznych układów hamowania opiera się na sztucznej inteligencji, 

aby zatrzymać samochód na podstawie wszystkich danych wejściowych, które może zapewnić pojazd, 

takich jak kierunek poślizgu. 

* Wydajność maszyny: AI może pomóc kontrolować maszynę w taki sposób, aby uzyskać maksymalną 

wydajność. AI kontroluje wykorzystanie zasobów, aby system nie przekroczył prędkości ani innych 

celów. Każda uncja mocy jest wykorzystywana dokładnie w razie potrzeby, aby zapewnić pożądane 

usługi. 

Unikanie sztucznej inteligencji AI 

Sporo wspominaliśmy o sztucznej inteligencji. Niestety, tu nawet nie rysujemy powierzchni całego 

szumu. Problem polega na tym, że sztuczna inteligencja jest w powijakach, a wszelkie zastosowania, 

takie jak te pokazane w filmach, są twórczym efektem nadmiernej aktywności wyobraźni. Być może 

słyszałeś o czymś zwanym osobliwością, która odpowiada za potencjalne roszczenia prezentowane w 

mediach i filmach. Osobliwość jest zasadniczo głównym algorytmem, który obejmuje wszystkie pięć 

plemion uczenia się wykorzystywanych w uczeniu maszynowym. Aby osiągnąć to, co mówią te źródła, 

maszyna musi być w stanie uczyć się tak, jak uczyniłby to człowiek - zgodnie z siedmioma rodzajami 

inteligencji omówionymi w części „Rozróżnianie inteligencji” na początku tego rozdziału. Oto pięć grup 

uczenia się: 

* Symboliści: Pochodzenie tego trybujest logiczne i filozoficzne. Ta grupa polega na odwrotnej dedukcji 

w celu rozwiązania problemów. 



* Związkowcy: Pochodzenie tego trybu  pochodzi z neurologii a grupa polega na propagacji zwrotnej w 

celu rozwiązania problemów. 

* Ewolucjoniści: Grupa ewolucjonistów wywodzi się z ewolucji biologii, polegająca na programowaniu 

genetycznym w celu rozwiązywania problemów. 

* Bayesianie: Pochodzenie tej grupy pochodzi ze statystyk i opiera się na wnioskach probabilistycznych 

w celu rozwiązania problemów. 

* Analogizatorzy: Pochodzenie tej grupy pochodzi z psychologii. Grupa polega na maszynach jądra do 

rozwiązywania problemów. 

Ostatecznym celem uczenia maszynowego jest połączenie technologii i strategii przyjętych przez pięć 

gryp celu stworzenia jednego algorytmu (algorytmu nadrzędnego), który może nauczyć się 

wszystkiego. Oczywiście osiągnięcie tego celu jest daleka. Mimo to naukowcy tacy jak Pedro Domingos 

obecnie pracują nad tym celem. Aby wyjaśnić to jeszcze bardziej, pięć grup może nie być w stanie 

dostarczyć wystarczającej ilości informacji, aby faktycznie rozwiązać problem ludzkiej inteligencji, więc 

tworzenie głównych algorytmów dla wszystkich pięciu plemion może nadal nie dać osobliwości. W tym 

momencie powinieneś być zaskoczony, jak wiele osób nie wie o tym, jak myślą lub dlaczego myślą w 

określony sposób. Wszelkie pogłoski, które słyszysz o tym, że AI przejmują świat lub stają się lepsi od 

ludzi, są po prostu fałszywe. 

Podłączanie AI do komputera bazowego 

Aby zobaczyć AI w pracy, musisz mieć jakiś system komputerowy, aplikację zawierającą wymagane 

oprogramowanie i bazę wiedzy. Systemem obliczeniowym może być wszystko z chipem w środku; w 

rzeczywistości w niektórych aplikacjach smartfon działa równie dobrze, jak komputer stacjonarny. 

Oczywiście, jeśli jesteś Amazonem i chcesz udzielić porady na temat kolejnej decyzji zakupu danej 

osoby, smartfon nie zrobi tego - potrzebujesz naprawdę dużego systemu obliczeniowego dla tej 

aplikacji. Rozmiar systemu komputerowego jest wprost proporcjonalny do ilości pracy, jakiej oczekuje 

się od AI. Aplikacja może także różnić się rozmiarem, złożonością, a nawet lokalizacją. Na przykład, jeśli 

prowadzisz firmę i chcesz przeanalizować dane klienta, aby ustalić, jak najlepiej zwiększyć sprzedaż, 

możesz polegać na aplikacji serwerowej. Z drugiej strony, jeśli jesteś klientem i chcesz znaleźć produkty 

w Amazon, które pasują do twoich bieżących produktów, aplikacja nawet nie znajduje się na twoim 

komputerze; uzyskujesz do niego dostęp za pośrednictwem aplikacji internetowej znajdującej się na 

serwerach Amazon. Baza wiedzy różni się także pod względem lokalizacji i wielkości. Im bardziej 

złożone dane, tym więcej możesz z nich uzyskać, ale tym bardziej musisz nimi manipulować. Nie 

dostajesz darmowego lunchu, jeśli chodzi o zarządzanie wiedzą. Ważna jest także zależność między 

lokalizacją a czasem. Połączenie sieciowe zapewnia dostęp do dużej bazy wiedzy online, ale kosztuje 

Cię czas z powodu opóźnienia połączeń sieciowych. Jednak zlokalizowane bazy danych, choć szybkie, 

często nie zawierają szczegółów w wielu przypadkach. 



Definiowanie roli danych 

Nie ma nic nowego w danych. Każda ciekawa aplikacja napisana dla komputera ma powiązane z nią 

dane. Dane mają różne formy - niektóre są uporządkowane, inne nie. Zmieniła się ilość danych. 

Niektórzy uważają za przerażające, że mamy teraz dostęp do tak wielu danych, które opisują prawie 

każdy aspekt życia większości ludzi, czasem nawet do poziomu, którego nawet ta osoba nie zdaje sobie 

sprawy. Ponadto zastosowanie zaawansowanego sprzętu i ulepszenia algorytmów sprawiają, że dane 

są dziś uniwersalnym zasobem sztucznej inteligencji. Aby pracować z danymi, musisz je najpierw 

uzyskać. Obecnie aplikacje zbierają dane ręcznie, jak miało to miejsce w przeszłości, a także 

automatycznie, przy użyciu nowych metod. Nie jest to jednak tylko jedna lub dwie techniki 

gromadzenia danych; metody zbierania odbywają się w sposób ciągły od manualnego do w pełni 

automatycznego. Surowe dane zwykle nie działają dobrze do celów analizy. Ten rozdział pomaga także 

zrozumieć potrzebę manipulowania danymi i ich kształtowania, tak aby spełniały określone 

wymagania. Odkrywasz także potrzebę zdefiniowania prawdziwej wartości danych, aby przede 

wszystkim upewnić się, że wyniki analizy odpowiadają celom ustalonym dla aplikacji. Co ciekawe, masz 

również do czynienia z limitami gromadzenia danych. Obecnie nie istnieje technologia umożliwiająca 

wyłapywanie myśli z czyjegoś umysłu za pomocą środków telepatycznych. Oczywiście istnieją również 

inne ograniczenia - z których większość prawdopodobnie już wiesz, ale mogłeś nie wziąć pod uwagę. 

Znalezienie danych wszechobecnych w tym wieku 

Rewolucja w zakresie dużych zbiorów danych jest czymś więcej niż modnym hasłem używanym przez 

dostawców do proponowania nowych sposobów przechowywania i analizowania danych, jest 

codzienną rzeczywistością i siłą napędową naszych czasów. Być może słyszałeś o dużych danych 

wspomnianych w wielu specjalistycznych publikacjach naukowych i biznesowych, a nawet 

zastanawiałeś się, co tak naprawdę oznacza ten termin. Z technicznego punktu widzenia duże dane 

odnoszą się do dużych i złożonych ilości danych komputerowych, tak dużych i skomplikowanych, że 

aplikacje nie mogą sobie z nimi poradzić, wykorzystując dodatkową pamięć lub zwiększając moc 

komputera. Big Data oznacza rewolucję w przechowywaniu danych i manipulowaniu nimi. Wpływa na 

to, co można osiągnąć dzięki danym w sposób bardziej jakościowy (oprócz wykonywania większej liczby 

zadań można lepiej wykonywać zadania). Komputery przechowują duże dane w różnych formatach z 

ludzkiej perspektywy, ale komputer traktuje dane jako strumień zer i jedynek (podstawowy język 

komputerów). Dane można wyświetlać jako jeden z dwóch typów, w zależności od sposobu ich 

produkcji i zużycia. Niektóre dane mają przejrzystą strukturę (dokładnie wiesz, co zawiera i gdzie 

znaleźć każdy kawałek danych), podczas gdy inne dane są nieustrukturyzowane (masz pojęcie o tym, 

co zawiera, ale nie wiesz dokładnie, jak się je ułoży) . Typowymi przykładami danych strukturalnych są 

tabele bazy danych, w których informacje są uporządkowane w kolumnach, a każda kolumna zawiera 

określony typ informacji. Dane są często uporządkowane według projektu. Zbierasz je selektywnie i 

zapisujesz we właściwym miejscu. Na przykład możesz chcieć umieścić liczbę osób kupujących 

określony produkt w określonej kolumnie, w określonej tabeli, w określonej bazie danych. Podobnie 

jak w przypadku biblioteki, jeśli wiesz, jakich danych potrzebujesz, możesz je natychmiast znaleźć. 

Nieustrukturyzowane dane składają się z obrazów, filmów i nagrań dźwiękowych. Możesz użyć 

nieustrukturyzowanego formularza dla tekstu, aby oznaczyć go takimi cechami, jak rozmiar, data lub 

typ zawartości. Zazwyczaj nie wiesz dokładnie, gdzie dane pojawiają się w nieustrukturyzowanym 

zbiorze danych, ponieważ dane pojawiają się jako sekwencje zer i jedynek, które aplikacja musi 

interpretować lub wizualizować.  

Przekształcanie nieustrukturyzowanych danych w ustrukturyzowaną formę może kosztować dużo 

czasu i wysiłku oraz może wymagać pracy wielu osób. Większość danych z rewolucji dużych zbiorów 

danych jest nieuporządkowana i przechowywana w obecnej postaci, chyba że ktoś to ustrukturyzuje 



Ten obszerny i wyrafinowany magazyn danych nie pojawił się nagle z dnia na dzień. Opracowanie 

technologii przechowywania tej ilości danych wymagało czasu. Ponadto upowszechnienie technologii 

generowania i dostarczania danych wymagało czasu, a mianowicie komputerów, czujników, 

inteligentnych telefonów komórkowych, Internetu i usług w sieci WWW. Poniższe sekcje pomagają 

zrozumieć, co sprawia, że dane są dziś uniwersalnym zasobem. 

Zrozumienie implikacji Moore'a 

W 1965 r. Gordon Moore, współzałożyciel Intela i Fairchild Semiconductor, napisał w artykule 

zatytułowanym „Wbijanie większej liczby komponentów w układy scalone”, że liczba elementów w 

układach scalonych podwoi się każdego roku w ciągu następnej dekady. W tym czasie tranzystory 

zdominowały elektronikę. Możliwość umieszczenia większej liczby tranzystorów w układzie scalonym 

(IC) oznaczała możliwość uczynienia urządzeń elektronicznych bardziej wydajnymi i użytecznymi. 

Proces ten nazywa się integracją i implikuje silny proces miniaturyzacji elektroniki (znacznie 

zmniejszając ten sam obwód). Dzisiejsze komputery nie są wcale mniejsze od komputerów sprzed 

dekady, ale są zdecydowanie mocniejsze. To samo dotyczy telefonów komórkowych. Mimo że są tego 

samego rozmiaru co ich poprzednicy, są w stanie wykonywać więcej zadań. To, co Moore stwierdził w 

tym artykule, było prawdą przez wiele lat. Przemysł półprzewodników nazywa to, jak przewidywano, 

podwojeniem prawa Moore'a przez pierwsze dziesięć lat. W 1975 r. Moore poprawił swoje 

oświadczenie, przewidując podwojenie co dwa lata. Ten wskaźnik podwojenia jest nadal aktualny, choć 

obecnie powszechnie uważa się, że nie utrzyma się on dłużej niż do końca obecnej dekady (do około 

2020 r.). Począwszy od 2012 r. zaczęło występować niedopasowanie między oczekiwanym wzrostem 

prędkości a tym, co firmy półprzewodnikowe mogą osiągnąć w zakresie miniaturyzacji. Istnieją fizyczne 

przeszkody w integracji większej liczby obwodów w układzie scalonym z wykorzystaniem obecnych 

składników krzemionki, ponieważ można uczynić rzeczy tak małymi. Jednak innowacje trwają. W 

przyszłości prawo Moore'a może nie mieć zastosowania, ponieważ przemysł przejdzie na nową 

technologię (na przykład wytwarzanie komponentów za pomocą laserów optycznych zamiast 

tranzystorów). Ważne jest to, że od 1965 roku podwojenie komponentów co dwa lata zapoczątkowało 

wielki postęp w elektronice cyfrowej, co miało dalekosiężne konsekwencje w pozyskiwaniu, 

przechowywaniu, manipulowaniu i zarządzaniu danymi. Prawo Moore'a ma bezpośredni wpływ na 

dane. Zaczyna się od inteligentniejszych urządzeń. Im inteligentniejsze urządzenia, tym większa dyfuzja 

(o czym świadczy dziś elektronika). Im większa dyfuzja, tym niższa staje się cena, tworząc nieskończoną 

pętlę, która napędza użycie potężnych komputerów i małych czujników na całym świecie. Przy dużej 

ilości dostępnej pamięci komputera i większych dyskach do przechowywania danych konsekwencją jest 

zwiększenie dostępności danych, takich jak strony internetowe, zapisy transakcji, pomiary, obrazy 

cyfrowe i inne rodzaje danych. 

Używanie danych wszędzie 

Naukowcy potrzebują silniejszych komputerów niż przeciętny człowiek ze względu na swoje 

eksperymenty naukowe. Zaczęli radzić sobie z imponującą ilością danych na wiele lat, zanim ktokolwiek 

wymyślił pojęcie dużych zbiorów danych. W tym momencie Internet nie wygenerował ogromnych ilości 

danych, które robi dzisiaj. Pamiętaj, że duże zbiory danych nie są modą tworzoną przez dostawców 

oprogramowania i sprzętu, ale mają podstawy w wielu dziedzinach naukowych, takich jak astronomia 

(misje kosmiczne), satelita (nadzór i monitorowanie), meteorologia, fizyka (akceleratory cząstek) i 

genomika (sekwencje DNA). Chociaż aplikacje AI mogą specjalizować się w dziedzinie naukowej, takiej 

jak Watson firmy IBM, która ma imponującą zdolność diagnozowania medycznego, ponieważ może 

uczyć się informacji z milionów artykułów naukowych na temat chorób i medycyny, rzeczywisty 

sterownik aplikacji AI ma często bardziej przyziemne aspekty. Rzeczywiste aplikacje AI są w większości 

cenione za to, że potrafią rozpoznawać obiekty, poruszać się po ścieżkach lub rozumieć, co ludzie 



mówią i do nich. Wkład danych w renesans AI, który ukształtował go w taki sposób, nie pochodził z 

klasycznych źródeł danych naukowych. Internet generuje i dystrybuuje nowe dane w dużych ilościach. 

Nasza obecna dzienna produkcja danych szacowana jest na około 2,5 kwintyliona (liczba z 18 zerami) 

bajtów, przy czym lwia część będzie przeznaczona na nieustrukturyzowane dane, takie jak filmy i pliki 

audio. Wszystkie te dane są związane z powszechnymi ludzkimi działaniami, uczuciami, 

doświadczeniami i relacjami. Wędrując po tych danych, sztuczna inteligencja może łatwo nauczyć się, 

jak działa rozumowanie i działanie bardziej ludzkie. Oto kilka przykładów bardziej interesujących 

danych, które można znaleźć: 

* Duże repozytoria twarzy i wyrazów ze zdjęć i filmów opublikowane w serwisach społecznościowych, 

takich jak Facebook, YouTube i Google, zawierają informacje o płci, wieku, uczuciach i ewentualnie 

preferencjach seksualnych, orientacjach politycznych lub IQ 

* Prywatne informacje medyczne i dane biometryczne z inteligentnych zegarków, które mierzą dane 

ciała, takie jak temperatura i tętno podczas choroby i zdrowia. 

* Zestawy danych o relacjach między ludźmi i ich zainteresowaniach ze źródeł takich jak media 

społecznościowe i wyszukiwarki. Na przykład badanie z Centrum Psychometrii Uniwersytetu 

Cambridge twierdzi, że interakcje na Facebooku zawierają wiele danych o relacjach intymnych ~ 

* Informacje o tym, jak mówimy, są rejestrowane przez telefony komórkowe. Na przykład OK Google, 

funkcja dostępna w telefonach z Androidem, rutynowo zapisuje pytania, a czasem nawet więcej 

Każdego dnia użytkownicy podłączają do Internetu jeszcze więcej urządzeń, które zaczynają 

przechowywać nowe dane osobowe. Obecnie w domach są asystenci, tacy jak Amazon Echo i inne 

zintegrowane urządzenia inteligentnego domu, które oferują sposoby regulowania i ułatwiania 

warunków domowych. To tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ wiele innych powszechnych 

narzędzi codziennego życia łączy się (od lodówki do szczoteczki do zębów) i może przetwarzać, 

rejestrować i przesyłać dane. Internet przedmiotów (IoT) staje się rzeczywistością. Eksperci szacują, że 

do 2020 r. Będzie istniało sześć razy więcej powiązanych rzeczy niż osób, ale zespoły badawcze i ośrodki 

analityczne już odwiedzają te dane. 

Wprowadzanie do działania algorytmów 

Rasa ludzka znajduje się obecnie na niesamowitym skrzyżowaniu niespotykanych dotąd ilości danych, 

generowanych przez coraz mniejszy i potężniejszy sprzęt. Dane są również coraz częściej przetwarzane 

i analizowane przez te same komputery, na których proces pomógł rozprzestrzeniać się i rozwijać. To 

stwierdzenie może wydawać się oczywiste, ale dane stały się tak wszechobecne, że ich wartość nie 

zależy już tylko od zawartych w nich informacji (takich jak przypadek danych przechowywanych w bazie 

danych firmy, która umożliwia jej codzienne operacje), ale raczej jako wykorzystanie oznacza tworzenie 

nowych wartości; takie dane są określane jako „nowy olej”. Te nowe wartości istnieją głównie w 

sposobie, w jaki aplikacje robią manicure, przechowują i pobierają dane oraz w jaki sposób faktycznie 

je wykorzystujesz za pomocą inteligentnych algorytmów. Algorytmy i sztuczna inteligencja zmieniły grę 

danych. Jak już wspomniano , algorytmy AI próbowały po drodze różnych podejść, przechodząc od 

prostych algorytmów do symbolicznego wnioskowania opartego na logice, a następnie do systemów 

eksperckich. W ostatnich latach stały się sieciami neuronowymi i, w swojej najbardziej dojrzałej formie, 

głębokim uczeniem się. W trakcie tego przejścia metodologicznego dane przekształciły się z informacji 

przetwarzanych przez z góry określone algorytmy w przekształcenia algorytmu w coś przydatnego do 

tego zadania. Dane przekształciły się z samego surowca, który napędzał rozwiązanie, w rzemieślnika 

samego rozwiązania. Dlatego zdjęcie niektórych twoich kociąt staje się coraz bardziej przydatne nie 

tylko ze względu na ich wartość afektywną - przedstawiającą twoje słodkie małe kotki - ale także 



dlatego, że może stać się częścią procesu uczenia się sztucznej inteligencji odkrywającej bardziej ogólne 

pojęcia, takie jak jakie cechy oznacz kota lub zrozumienie, co definiuje słodkie. Na większą skalę firma 

taka jak Google pobiera swoje algorytmy z swobodnie dostępnych danych, takich jak treść stron 

internetowych lub tekst znajdujący się w publicznie dostępnych tekstach i książkach. Oprogramowanie 

pająka Google indeksuje sieć, przeskakuje z witryny na witrynę, pobierając strony internetowe z 

zawartością tekstu i obrazów. Nawet jeśli Google oddaje część danych użytkownikom jako wyniki 

wyszukiwania, wyodrębnia inne dane z danych za pomocą algorytmów AI, które uczą się od niej, jak 

osiągnąć inne cele. Algorytmy przetwarzające słowa mogą pomóc systemom AI w Google zrozumieć i 

przewidzieć Twoje potrzeby, nawet jeśli nie wyrażasz ich w zestawie słów kluczowych, ale w prostym, 

niejasnym języku naturalnym, którym mówimy na co dzień (i tak, język codzienny jest często niejasny) 

. Jeśli obecnie próbujesz zadać wyszukiwarce Google pytania, a nie tylko łańcuchy słów kluczowych, 

zauważysz, że odpowiedź jest poprawna. Od 2012 roku, wraz z wprowadzeniem aktualizacji 

Hummingbird, Google lepiej rozumie synonimy i pojęcia, co wykracza poza początkowe dane, które 

uzyskał, i to jest wynik procesu AI. W Google istnieje jeszcze bardziej zaawansowany algorytm o nazwie 

RankBrain, który uczy się bezpośrednio z milionów zapytań każdego dnia i może odpowiadać na 

dwuznaczne lub niejasne zapytania wyszukiwania, nawet wyrażone w wyrażeniach slangowych lub 

potocznych lub po prostu z błędami. RankBrain nie obsługuje wszystkich zapytań, ale uczy się na 

podstawie danych, jak lepiej odpowiadać na zapytania. Obsługuje już 15 procent zapytań wyszukiwarki, 

a w przyszłości odsetek ten może wynieść 100 procent. 

Pomyślne wykorzystanie danych 

Dostęp do dużej ilości danych nie wystarczy, aby stworzyć udaną sztuczną inteligencję. Obecnie 

algorytm AI nie może wyodrębniać informacji bezpośrednio z surowych danych. Większość 

algorytmów opiera się na zewnętrznym zbiorze i manipulacji przed analizą. Gdy algorytm zbiera 

przydatne informacje, może nie reprezentować właściwych informacji. Poniższe sekcje pomagają 

zrozumieć, jak gromadzić, manipulować i automatyzować gromadzenie danych z perspektywy ogólnej. 

Biorąc pod uwagę źródła danych 

Wykorzystywane dane pochodzą z wielu źródeł. Najczęstsze źródło danych pochodzi z informacji 

wprowadzonych przez ludzi w pewnym momencie. Nawet gdy system automatycznie zbiera dane z 

witryn zakupów, ludzie początkowo wprowadzają te informacje. Człowiek klika różne przedmioty, 

dodaje je do koszyka, określa cechy (takie jak rozmiar) i ilość, a następnie sprawdza. Później, po 

sprzedaży, człowiek ocenia ocenę zakupów, produkt i sposób dostawy i komentuje. Krótko mówiąc, 

każde doświadczenie zakupowe staje się również ćwiczeniem polegającym na gromadzeniu danych. 

Wiele źródeł danych opiera się obecnie na danych zebranych ze źródeł ludzkich. Ludzie zapewniają 

również ręczne wprowadzanie. Dzwonisz lub udajesz się do jakiegoś biura, aby umówić się z 

profesjonalistą. Recepcjonista zbiera następnie informacje potrzebne do spotkania. Te ręcznie zebrane 

dane ostatecznie kończą się gdzieś w zbiorze danych do celów analizy. Dane są również gromadzone z 

czujników i czujniki te mogą przybierać prawie dowolną formę. Na przykład wiele organizacji opiera 

wykrywanie danych fizycznych, takich jak liczba osób oglądających obiekt w oknie, na wykryciu 

telefonu komórkowego. Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy może potencjalnie wykryć 

powtarzających się klientów. Jednak czujniki mogą tworzyć zestawy danych z prawie wszystkiego. 

Usługa pogodowa opiera się na zestawach danych utworzonych przez czujniki monitorujące warunki 

środowiskowe, takie jak deszcz, temperatura, wilgotność, zachmurzenie i tak dalej. Zrobotyzowane 

systemy monitorowania pomagają korygować niewielkie wady w robotycznym działaniu poprzez ciągłą 

analizę danych gromadzonych przez czujniki monitorujące. Czujnik w połączeniu z niewielką aplikacją 

AI może powiedzieć, kiedy obiad zostanie ugotowany do perfekcji dziś wieczorem. Czujnik zbiera dane, 

ale aplikacja AI używa reguł, które pomagają określić, kiedy jedzenie jest odpowiednio ugotowane. 



Uzyskiwanie wiarygodnych danych 

Słowo „wiarygodny” wydaje się tak łatwe do zdefiniowania, ale jednocześnie trudne do wdrożenia. Coś 

jest wiarygodne, gdy uzyskane wyniki są oczekiwane i spójne. Wiarygodne źródło danych wytwarza 

przyziemne dane, które nie zawierają niespodzianek; nikt nie jest zaskoczony rezultatem. W zależności 

od Twojej perspektywy może być dobrą rzeczą, że większość ludzi nie ziewa, a potem nie śpi podczas 

przeglądania danych. Niespodzianki sprawiają, że dane warte są analizy i przeglądu. W związku z tym 

dane mają aspekt dualności. Chcemy wiarygodnych, przyziemnych, w pełni przewidywanych danych, 

które po prostu potwierdzają to, co już wiemy, ale nieoczekiwane jest to, co sprawia, że zbieranie 

danych jest przydatne przede wszystkim. Nadal nie chcesz danych, które są tak niezwykłe, że ich 

przeglądanie staje się niemal przerażające. Podczas uzyskiwania danych należy zachować równowagę. 

Dane muszą mieścić się w określonych granicach (zgodnie z opisem w części „Zarządzanie danymi”, w 

dalszej części tego rozdziału). Musi również spełniać określone kryteria co do wartości prawdy (jak 

opisano w sekcji „Uwzględnianie pięciu niepoprawności w danych”, w dalszej części tego rozdziału). 

Dane muszą także przychodzić w oczekiwanych odstępach czasu, a wszystkie pola rekordu danych 

przychodzących muszą być kompletne. 

Do pewnego stopnia bezpieczeństwo danych wpływa również na niezawodność danych. Spójność 

danych występuje w kilku formach. Gdy dane dotrą, możesz upewnić się, że mieszczą się one w 

oczekiwanych zakresach i pojawiają się w określonej formie. Jednak po zapisaniu danych niezawodność 

może się zmniejszyć, chyba że upewnisz się, że dane pozostaną w oczekiwanej formie. Podmiot 

majstrujący przy danych wpływa na niezawodność, czyniąc dane podejrzanymi i potencjalnie 

niezdatnymi do późniejszej analizy. Zapewnienie niezawodności danych oznacza, że po dostarczeniu 

danych nikt nie manipuluje nim, aby dopasować go do oczekiwanej domeny (w rezultacie czyniąc go 

prozaicznym). 

Zwiększanie niezawodności wkładu człowieka 

Ludzie popełniają błędy - to część bycia człowiekiem. W rzeczywistości oczekiwanie, że ludzie nie 

popełnią błędów, jest nieuzasadnione. Jednak wiele projektów zakłada, że ludzie w jakiś sposób nie 

popełniają błędów. Projekt oczekuje, że wszyscy będą przestrzegać zasad. Niestety zdecydowana 

większość użytkowników ma gwarancję, że nawet nie przeczyta reguł, ponieważ większość ludzi jest 

też leniwa lub zbyt naciska na czas, jeśli chodzi o robienie rzeczy, które tak naprawdę nie pomagają im 

bezpośrednio. Rozważ wprowadzenie stanu do formularza. Jeśli podasz tylko pole tekstowe, niektórzy 

użytkownicy mogą wprowadzić całą nazwę stanu, na przykład Kansas. Oczywiście, niektórzy 

użytkownicy popełniają literówkę lub błąd wielkich liter i wymyślą Kansus lub kANSAS. Ustawiając te 

błędy, ludzie i organizacje mają różne podejścia do wykonywania zadań. Ktoś z branży wydawniczej 

może skorzystać z przewodnika po stylu Associated Press (AP) i wprowadzić Kan. Ktoś, kto jest starszy 

i przyzwyczajony do wytycznych Rządowego Biura Druku (GPO), może wprowadzić Kans. zamiast. 

Używane są również inne skróty. U.S. Post Office (USPS) używa KS, ale US Coast Guard używa KA. 

Tymczasem formularz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) jest zgodny z US-KS. 

Pamiętaj, że jest to tylko wpis stanu, który jest dość prosty - a przynajmniej tak myślałeś przed 

przeczytaniem. Oczywiście, ponieważ stan nie zmieni nazwy w najbliższym czasie, możesz po prostu 

podać w formularzu listę rozwijaną do wyboru stanu w wymaganym formacie, eliminując w ten sposób 

różnice w użyciu skrótów, literówek i błędów pisowni w jeden upadek. 

Rozwijane pola listy działają dobrze dla niesamowitej gamy danych wejściowych, a ich użycie zapewnia, 

że dane wejściowe człowieka w tych polach stają się niezwykle niezawodne, ponieważ człowiek nie ma 

wyboru, jak tylko użyć jednej z domyślnych pozycji. Oczywiście człowiek zawsze może wybrać 

niewłaściwy wpis, w którym wchodzą podwójne kontrole. Niektóre nowsze aplikacje porównują kod 



pocztowy z miastem i wpisem stanu, aby sprawdzić, czy są zgodne. Gdy się nie zgadzają, użytkownik 

jest ponownie proszony o podanie poprawnych danych wejściowych. To podwójne sprawdzenie 

graniczy z irytacją (szczegółowe informacje można znaleźć na pasku bocznym „Bardziej irytujące niż 

użyteczne pomoce wejściowe”), ale użytkownik raczej nie zobaczy go zbyt często, więc nie powinno 

być zbyt denerwujące. 

Nawet przy kontroli krzyżowej i zapisach statycznych ludzie nadal mają dużo miejsca na popełnianie 

błędów. Na przykład wprowadzanie liczb może być problematyczne. Gdy użytkownik musi wprowadzić 

2,00, możesz zobaczyć 2, 2.0, 2. lub dowolną z wielu innych pozycji. Na szczęście parsowanie wpisu i 

jego ponowne sformatowanie rozwiąże problem. Możesz wykonać to zadanie automatycznie, bez 

pomocy użytkownika. Niestety ponowne formatowanie nie poprawi błędnych danych liczbowych. 

Możesz częściowo ograniczyć takie błędy, włączając sprawdzanie zasięgu. Klient nie może kupić -5 

kostek mydła. Uzasadnionym sposobem pokazania klientowi zwrotu kostek mydła jest przetworzenie 

zwrotu, a nie sprzedaży. Jednak użytkownik mógł po prostu popełnić błąd i możesz podać komunikat 

określający odpowiedni zakres wejściowy dla wartości. 

Korzystanie z automatycznego gromadzenia danych 

Niektóre osoby uważają, że automatyczne gromadzenie danych rozwiązuje wszystkie problemy 

związane z wprowadzaniem danych przez człowieka związane z zestawami danych. W rzeczywistości 

automatyczne zbieranie danych zapewnia szereg korzyści: 

* Lepsza spójność 

* Poprawiona niezawodność 

* Niższe prawdopodobieństwo braku danych 

* Zwiększona dokładność 

* Zmniejszona wariancja dla rzeczy takich jak wejścia czasowe 

Niestety stwierdzenie, że automatyczne gromadzenie danych rozwiązuje każdy problem, jest po prostu 

nieprawidłowe. Zautomatyzowane zbieranie danych nadal opiera się na czujnikach, aplikacjach i 

sprzęcie komputerowym zaprojektowanym przez ludzi, które zapewniają dostęp tylko do danych, na 

które ludzie zezwalają. Ze względu na ograniczenia, jakie ludzie nakładają na cechy automatycznego 

gromadzenia danych, wynik często dostarcza mniej pomocnych informacji, niż oczekiwali projektanci. 

W związku z tym automatyczne gromadzenie danych podlega ciągłym zmianom, gdy projektanci 

próbują rozwiązać problemy z danymi wejściowymi. Zautomatyzowane zbieranie danych ma również 

błędy programowe i sprzętowe występujące w dowolnym systemie komputerowym, ale ma większy 

potencjał do rozwiązywania problemów miękkich (które powstają, gdy system najwyraźniej działa, ale 

nie zapewnia pożądanych rezultatów) niż inne rodzaje komputerów ustawienia. Kiedy system działa, 

niezawodność danych wejściowych znacznie przekracza ludzkie możliwości. Jednak w przypadku 

wystąpienia problemów miękkich system często nie rozpoznaje problemu, tak jak istniałby człowiek, 

dlatego zestaw danych może zawierać bardziej przeciętne lub nawet złe dane. 

Manicuring the Data 

Niektóre osoby używają terminu manipulacja, mówiąc o danych, sprawiając wrażenie, że dane są w 

jakiś sposób zmieniane w sposób pozbawiony skrupułów lub przebiegły. Być może lepszym terminem 

byłoby manicure, co sprawia, że dane są dobrze ukształtowane i piękne. Niezależnie od tego, jakiego 

terminu używasz, surowe dane rzadko spełniają wymagania dotyczące przetwarzania i analizy. Aby 



uzyskać coś z danych, musisz to zrobić, aby spełnić określone potrzeby. W poniższych sekcjach 

omówiono potrzeby związane z obsługą danych. 

Radzenie sobie z brakującymi danymi 

Aby poprawnie odpowiedzieć na dane pytanie, musisz mieć wszystkie fakty. Możesz odgadnąć 

odpowiedź na pytanie bez wszystkich faktów, ale odpowiedź jest równie błędna, jak poprawna. Często 

mówi się, że ktoś, kto podejmuje decyzję, zasadniczo odpowiadając na pytanie, bez wszystkich faktów, 

doszedł do wniosku. Analizując dane, prawdopodobnie wyciągnąłeś więcej wniosków niż myślisz z 

powodu brakujących danych. Rekord danych, jeden wpis w zestawie danych (który jest wszystkimi 

danymi), składa się z pól zawierających fakty użyte do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Każde pole 

zawiera jeden rodzaj danych, które dotyczą jednego faktu. Jeśli to pole jest puste, nie masz danych 

potrzebnych do odpowiedzi na pytanie przy użyciu tego konkretnego rekordu danych. 

W ramach postępowania z brakującymi danymi musisz wiedzieć, że brakuje danych. Stwierdzenie, że 

w zestawie danych brakuje informacji, może być naprawdę trudne, ponieważ wymaga spojrzenia na 

niskim poziomie danych - coś, na co większość ludzi nie jest przygotowana i zajmuje dużo czasu, nawet 

jeśli masz wymagane umiejętności. Często pierwszą wskazówką, że brakuje danych, jest niedorzeczna 

odpowiedź na twoje pytanie z algorytmu i powiązanego zestawu danych. Gdy algorytm jest właściwy 

do użycia, zestaw danych musi być uszkodzony. Problem może wystąpić, gdy proces gromadzenia 

danych nie obejmuje wszystkich danych potrzebnych do udzielenia odpowiedzi na określone pytanie. 

Czasami lepiej jest zrezygnować z faktu, a nie skorzystać z poważnie uszkodzonego faktu. Jeśli okaże 

się, że w określonym polu w zbiorze danych brakuje 90 procent lub więcej jego danych, pole staje się 

bezużyteczne i należy je usunąć z zestawu danych (lub znajdź jakiś sposób na uzyskanie wszystkich tych 

danych). W mniej uszkodzonych polach może brakować danych na jeden z dwóch sposobów. 

Przypadkowo brakujące dane są często wynikiem błędu człowieka lub czujnika. Występuje, gdy w 

rekordach danych w zestawie danych brakuje wpisów. Czasami zwykła usterka spowoduje 

uszkodzenie. Sekwencyjnie brakujące dane występują podczas pewnego rodzaju awarii uogólnionej. 

Cały segment rekordów danych w zbiorze danych nie ma wymaganych informacji, co oznacza, że 

wynikowa analiza może być dość wypaczona. Naprawianie losowo brakujących danych jest 

najłatwiejsze. Jako zamiennika można użyć prostej wartości średniej lub średniej. Nie, zestaw danych 

nie jest całkowicie dokładny, ale prawdopodobnie będzie działać wystarczająco dobrze, aby uzyskać 

rozsądną odpowiedź. W niektórych przypadkach badacze danych używali specjalnego algorytmu do 

obliczania brakującej wartości, co może zwiększyć dokładność zestawu danych kosztem czasu 

obliczeniowego. Sekwencyjnie brakujące dane są znacznie trudniejsze, jeśli nie niemożliwe, do 

naprawienia, ponieważ brakuje Ci danych otaczających, na których można by się domyślić. Jeśli 

znajdziesz przyczynę brakujących danych, czasami możesz je zrekonstruować. Jednak gdy odbudowa 

stanie się niemożliwa, możesz zignorować pole. Niestety niektóre odpowiedzi będą wymagały tego 

pola, co oznacza, że może być konieczne zignorowanie tej konkretnej sekwencji rekordów danych - 

potencjalnie powodując nieprawidłowe dane wyjściowe. Uwzględnianie niedopasowania danych Dane 

mogą istnieć dla każdego rekordu danych w zestawie danych, ale mogą nie być wyrównywane z innymi 

danymi w innych posiadanych zestawach danych. Na przykład dane liczbowe w polu w jednym zbiorze 

danych mogą być typu zmiennoprzecinkowego (z kropką dziesiętną), ale typem całkowitym w innym 

zbiorze danych. Przed połączeniem dwóch zestawów danych pola muszą zawierać ten sam typ danych. 

Mogą wystąpić wszelkiego rodzaju inne rodzaje niewspółosiowości. Na przykład pola daty są znane z 

tego, że są formatowane na różne sposoby. Aby porównać daty, formaty danych muszą być takie same. 

Jednak daty są również podstępne w ich skłonności do wyglądania tak samo, ale nie są takie same. Na 

przykład daty w jednym zestawie danych mogą wykorzystywać jako podstawę czas GMT (Greenwich 

Mean Time), podczas gdy daty w innym zestawie danych mogą wykorzystywać inną strefę czasową. 



Aby porównać czasy, musisz je wyrównać w tej samej strefie czasowej. Może stać się jeszcze 

dziwniejsze, gdy daty w jednym zestawie danych pochodzą z lokalizacji, która korzysta z czasu letniego 

(DST), ale daty z innej lokalizacji nie.  

Nawet jeśli typy danych i format są takie same, mogą wystąpić inne niedopasowania danych. Na 

przykład pola w jednym zestawie danych mogą nie pasować do pól w drugim zestawie danych. W 

niektórych przypadkach różnice te można łatwo poprawić. Jeden zestaw danych może traktować imię 

i nazwisko jako pojedyncze pole, podczas gdy inny zestaw danych może używać osobnych pól dla 

imienia i nazwiska. Odpowiedź brzmi: zmień wszystkie zestawy danych, aby korzystały z jednego pola 

lub zmień je wszystkie, aby używały osobnych pól dla imienia i nazwiska. Niestety, wiele niedopasowań 

w zawartości danych jest trudniejszych do wykrycia. W rzeczywistości jest całkiem możliwe, że nie 

będziesz w stanie ich w ogóle zrozumieć. Zanim jednak się poddasz, rozważ następujące potencjalne 

rozwiązania problemu: 

* Oblicz brakujące dane na podstawie innych danych, do których masz dostęp. 

* Znajdź brakujące dane w innym zestawie danych. 

* Połącz zestawy danych, aby utworzyć całość, która zapewnia spójne pola. 

* Zbierz dodatkowe dane z różnych źródeł, aby uzupełnić brakujące dane. 

* Przedefiniuj swoje pytanie, aby nie potrzebować już brakujących danych. 

Oddzielanie użytecznych danych od innych danych 

Niektóre organizacje są zdania, że nigdy nie mogą mieć zbyt dużej ilości danych, ale nadmiar danych 

staje się tak samo problemem, jak niewystarczającym. Aby skutecznie rozwiązywać problemy, AI 

wymaga tylko wystarczającej ilości danych. Zdefiniowanie pytania, na które chcesz udzielić zwięzłej i 

jasnej odpowiedzi, pomaga, podobnie jak użycie prawidłowego algorytmu (lub zestawu algorytmów). 

Oczywiście głównym problemem związanym z posiadaniem zbyt dużej ilości danych jest to, że 

znalezienie rozwiązania (po przejściu przez te wszystkie dodatkowe dane) trwa dłużej, a czasem wyniki 

są mylące, ponieważ nie widać lasu dla drzew. 

W ramach tworzenia zestawu danych potrzebnego do analizy tworzona jest kopia oryginalnych danych, 

a nie modyfikowana. Zawsze zachowuj czyste, pierwotne dane, abyś mógł je później wykorzystać do 

innych analiz. Ponadto utworzenie odpowiednich danych wyjściowych do analizy może wymagać wielu 

prób, ponieważ może się okazać, że dane wyjściowe nie spełniają Twoich potrzeb. Chodzi o to, aby 

utworzyć zestaw danych, który zawiera tylko dane potrzebne do analizy, ale należy pamiętać, że dane 

mogą wymagać określonych rodzajów przycinania, aby zapewnić pożądany wynik. 

Biorąc pod uwagę Pięć Mistruths w danych 

Ludzie są przyzwyczajeni do przeglądania danych w wielu przypadkach: opinii. W rzeczywistości w 

niektórych przypadkach ludzie przekrzywiają dane do tego stopnia, że stają się bezużyteczne, 

nieprawdą. Komputer nie potrafi odróżnić prawdziwych od nieprawdziwych danych - widzi tylko dane. 

Jednym z problemów, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają stworzenie sztucznej inteligencji, która 

tak naprawdę myśli jak człowiek, jest to, że ludzie mogą pracować z niepoprawnością, a komputery 

nie. Najlepsze, co możesz osiągnąć, to zobaczyć błędne dane jako wartości odstające, a następnie je 

odfiltrować, ale ta technika niekoniecznie rozwiązuje problem, ponieważ człowiek nadal używa danych 

i próbuje ustalić prawdę na podstawie nieścisłości, które są tam. Powszechną myślą o tworzeniu mniej 

zanieczyszczonych zestawów danych jest to, że zamiast pozwalać ludziom na wprowadzanie danych, 

zbieranie danych za pomocą czujników lub innych środków powinno być możliwe. Niestety czujniki i 



inne metodologie wprowadzania mechanicznego odzwierciedlają cele ich ludzkich wynalazców i 

ograniczenia tego, co konkretna technologia jest w stanie wykryć. W związku z tym nawet dane 

pochodzące z komputera lub zmysłowa podlegają również generowaniu niepoprawności, które AI jest 

dość trudne do wykrycia i pokonania. W poniższych sekcjach wykorzystano wypadek samochodowy 

jako główny przykład do zilustrowania pięciu rodzajów nieścisłości, które mogą pojawić się w danych. 

Pojęcia, które wypadek próbuje przedstawić, nie zawsze pojawiają się w danych i mogą pojawiać się 

na różne sposoby niż omówione. Faktem jest, że zwykle przeglądając dane, musisz sobie z tym 

poradzić. 

Popełnienie 

Niepoprawności popełnienia to te, które odzwierciedlają całkowitą próbę zastąpienia prawdziwych 

informacji nieprawdziwymi. Na przykład, wypełniając raport z wypadku, ktoś może stwierdzić, że 

słońce chwilowo oślepiło ich, uniemożliwiając zobaczenie osoby, którą uderzyli. W rzeczywistości być 

może ta osoba była rozproszona przez coś innego lub tak naprawdę nie myślała o prowadzeniu 

samochodu (być może rozważając miły obiad). Jeśli nikt nie może obalić tej teorii, osoba ta może się 

liczyć z mniejszą karą. Chodzi jednak o to, że dane również zostałyby skażone. Skutkuje to tym, że teraz 

firma ubezpieczeniowa opierałaby składki na błędnych danych. 

Chociaż wydaje się, że nie można całkowicie nie dopuścić do popełnienia morderstwa, często tak nie 

jest. Ludzie mówią „małe białe kłamstwa”, aby ocalić innych od wstydu lub rozwiązać problem przy 

minimalnym wysiłku osobistym. Czasami nieprawda prowizji opiera się na błędnych informacjach lub 

przesłuchaniach. W rzeczywistości źródeł błędów popełnienia jest tak wiele, że naprawdę trudno jest 

wymyślić scenariusz, w którym ktoś mógłby ich całkowicie uniknąć. To powiedziawszy, niewierność 

popełnienia jest jednym z rodzajów niepoprawności, którego ktoś może uniknąć częściej niż  innych. 

Pominięcie 

Niepoprawność pominięcia to te, w których człowiek mówi prawdę w każdym stwierdzonym fakcie, 

ale pomija ważny fakt, który zmieniłby postrzeganie incydentu jako całości. Myśląc ponownie o 

raporcie z wypadku, powiedz, że ktoś uderza jelenia, powodując znaczne uszkodzenie samochodu. 

Mówi zgodnie z prawdą, że droga była mokra; było już blisko zmierzchu, więc światło nie było tak 

dobre, jak mogłoby być; trochę spóźnił się z naciśnięciem hamulca; i jeleń po prostu wybiegł z zarośli 

na poboczu drogi. Wniosek byłby taki, że incydent jest po prostu wypadkiem. Jednak osoba pominęła 

ważny fakt. W tym czasie pisał SMS-y. Gdyby organy ścigania wiedziały o SMS-ach, zmieniłoby 

przyczynę wypadku na nieuważną jazdę. Kierowca może zostać ukarany grzywną, a ubezpieczyciel 

użyje innego powodu przy wprowadzaniu zdarzenia do bazy danych. Podobnie jak w przypadku 

nieścisłości prowizji, powstałe błędne dane zmieniłyby sposób, w jaki firma ubezpieczeniowa 

dostosowuje składki. Unikanie nieprawdy pomijania jest prawie niemożliwe. Tak, ktoś może celowo 

pominąć fakty w raporcie, ale równie prawdopodobne jest, że ktoś po prostu zapomni podać wszystkie 

fakty. W końcu większość ludzi jest bardzo zaniepokojona po wypadku, więc łatwo stracić koncentrację 

i zgłosić tylko te prawdy, które wywarły największe wrażenie. Nawet jeśli później osoba zapamięta 

dodatkowe szczegóły i je zgłosi, jest mało prawdopodobne, aby baza danych zawierała pełny zestaw 

prawd. 

Perspektywiczny 

Niepoprawność perspektywy pojawia się, gdy wiele stron ogląda incydent z wielu punktów 

widokowych. Na przykład przy rozważaniu wypadku z udziałem uderzonego pieszego, osoby 

prowadzącej samochód, osoby potrąconej przez samochód oraz osoby postronnej, która była 

świadkiem tego wydarzenia, miałyby różne perspektywy. Oficer sporządzający raporty od każdej 



osoby, co zrozumiałe, uzyskałby różne fakty z każdej z nich, nawet zakładając, że każda osoba mówi 

prawdę taką, jaką zna. W rzeczywistości doświadczenie pokazuje, że prawie zawsze tak jest, a to, co 

oficer przedstawia jako raport, stanowi podstawę tego, co każdy z zaangażowanych, wzbogacony 

osobistym doświadczeniem. Innymi słowy, raport będzie zbliżony do prawdy, ale niewystarczająco 

bliski dla sztucznej inteligencji. W przypadku perspektywy ważne jest, aby wziąć pod uwagę punkt 

obserwacyjny. Kierowca samochodu widzi deskę rozdzielczą i zna stan samochodu w momencie 

wypadku. Jest to informacja, której brakuje pozostałym dwóm stronom. Podobnie osoba, która została 

potrącona przez samochód, ma najlepszy punkt obserwacyjny do zobaczenia wyrazu twarzy (intencji) 

kierowcy. Obserwujący może być w najlepszej pozycji, aby sprawdzić, czy kierowca próbował się 

zatrzymać, i ocenić takie kwestie, jak to, czy kierowca próbował skręcić. Każda ze stron będzie musiała 

sporządzić raport na podstawie widocznych danych bez korzyści z ukrytych danych. 

Perspektywa jest być może najniebezpieczniejszą z niepoprawności, ponieważ każdy, kto spróbuje 

wydobyć prawdę w tym scenariuszu, w najlepszym razie skończy ze średnią z różnych historii, które 

nigdy nie będą w pełni poprawne. Człowiek oglądający informacje może polegać na intuicji i instynkcie, 

aby potencjalnie uzyskać lepsze przybliżenie prawdy, ale sztuczna inteligencja zawsze użyje tylko 

średniej, co oznacza, że sztuczna inteligencja zawsze ma znaczną wadę. Niestety, unikanie nieścisłości 

perspektywy jest niemożliwe, ponieważ bez względu na to, ilu świadków masz na to wydarzenie, 

najlepsze, co możesz mieć nadzieję osiągnąć, to przybliżenie prawdy, a nie prawdy faktycznej. 

Jest też inny rodzaj nieufności do rozważenia i jest to jeden z nich perspektywiczny. Pomyśl o tym 

scenariuszu: w 1927 r. jesteś osobą niesłyszącą. Co tydzień chodzisz do teatru, żeby obejrzeć film 

niemy, i przez godzinę lub dłużej czujesz się jak wszyscy inni. Możesz oglądać film w taki sam sposób, 

jak wszyscy inni; nie ma różnic. W październiku tego roku zobaczysz znak, że teatr modernizuje się, aby 

obsługiwać system dźwiękowy, aby mógł wyświetlać talie - filmy ze ścieżką dźwiękową. Znak mówi, że 

jest to najlepsza rzecz na świecie i prawie wszyscy wydają się zgadzać, z wyjątkiem ciebie, osoby 

niesłyszącej, która ma teraz poczuć się jak obywatel drugiej kategorii, różni się od wszystkich innych, a 

nawet jest prawie wykluczona z teatru . W oczach osoby niesłyszącej znak ten jest niepoprawnością; 

dodanie systemu dźwiękowego jest najgorszą możliwą rzeczą, a nie najlepszą możliwą. Chodzi o to, że 

to, co wydaje się ogólnie prawdą, wcale nie jest prawdą dla wszystkich. Idea ogólnej prawdy - która 

jest prawdziwa dla wszystkich - jest mitem. Nie istnieje. 

Stronniczość 

Nieufność wobec uprzedzeń występuje, gdy ktoś jest w stanie zobaczyć prawdę, ale z powodu 

osobistych obaw lub przekonań nie jest w stanie jej zobaczyć. Na przykład, myśląc o wypadku, kierowca 

może skupić uwagę tak całkowicie na środku drogi, że jeleń na skraju drogi staje się niewidoczny. W 

związku z tym kierowca nie ma czasu na reakcję, gdy jeleń nagle postanawia wybiec na środek drogi, 

próbując przejść. Problem z uprzedzeniami polega na tym, że kategoryzacja może być niezwykle 

trudna. Na przykład kierowca, który nie widzi jelenia, może mieć prawdziwy wypadek, co oznacza, że 

jeleń został ukryty przez krzaki. Jednak kierowca może być również winny nieuważnej jazdy z powodu 

nieprawidłowego ustawienia ostrości. Kierowca może również doświadczyć chwilowego rozproszenia 

uwagi. Krótko mówiąc, fakt, że kierowca nie widział jelenia, nie jest pytaniem; zamiast tego zależy, 

dlaczego kierowca nie widział jelenia. W wielu przypadkach potwierdzenie źródła błędu 

systematycznego staje się ważne podczas tworzenia algorytmu zaprojektowanego w celu uniknięcia 

źródła błędu wstępnego. Teoretycznie unikanie nieścisłości stronniczości jest zawsze możliwe. W 

rzeczywistości jednak wszyscy ludzie mają różne typy uprzedzeń, które zawsze skutkują nieścisłościami, 

które wypaczają zestawy danych. Nakłonienie kogoś, aby faktycznie spojrzał, a następnie zobaczył coś 

- aby zarejestrował się w mózgu tej osoby - jest trudnym zadaniem. Ludzie polegają na filtrach, aby 



uniknąć przeciążenia informacji, a filtry te są również źródłem stronniczości, ponieważ uniemożliwiają 

ludziom widzenie rzeczy. 

Ramy Odniesienia 

Z pięciu niewiadomych układ odniesienia nie musi być wynikiem jakiegokolwiek błędu, ale 

zrozumienia. Niepoprawność ram odniesienia ma miejsce, gdy jedna ze stron opisuje coś, na przykład 

zdarzenie takie jak wypadek, a ponieważ druga strona nie ma doświadczenia w tym wydarzeniu, 

szczegóły stają się mętne lub całkowicie niezrozumiane. Istnieje wiele procedur komediowych, które 

opierają się na błędach ramy odniesienia. Jednym ze znanych przykładów jest Abbott i Costello, Who's 

On First ?. Zrozumienie, co mówi druga osoba, może być niemożliwe, gdy pierwszej osobie brakuje 

wiedzy empirycznej - ramy odniesienia. Inny przykład nieścisłości z ramami odniesienia występuje, gdy 

jedna ze stron nie jest w stanie zrozumieć drugiej. Na przykład marynarz doświadcza burzy na morzu. 

Być może jest to monsun, ale załóżmy przez chwilę, że burza jest znaczna - być może zagraża życiu. 

Nawet przy użyciu filmów, wywiadów i symulatora doświadczenie przebywania na morzu w burzy 

zagrażającej życiu byłoby niemożliwe do przekazania komuś, kto nie doświadczył takiej burzy z 

pierwszej ręki; ta osoba nie ma układu odniesienia. 

Najlepszym sposobem na uniknięcie nieścisłości związanych z ramami odniesienia jest zapewnienie 

wszystkim zainteresowanym stronom możliwości opracowania podobnych ram odniesienia. Aby 

zrealizować to zadanie, różne strony wymagają podobnej wiedzy doświadczalnej, aby zapewnić 

dokładne przesyłanie danych od jednej osoby do drugiej. Jednak podczas pracy z zestawem danych, 

który jest koniecznie rejestrowany, dane statyczne, nadal występują błędy ramy odniesienia, gdy 

potencjalny widz nie ma wymaganej wiedzy doświadczalnej. AI zawsze będzie mieć problemy z ramą 

odniesienia, ponieważ AI niekoniecznie nie ma możliwości stworzenia doświadczenia. Baza danych 

nabytej wiedzy to nie to samo. Bank danych zawierałby fakty, ale doświadczenie opiera się nie tylko na 

faktach, ale także na wnioskach, których nie można powielić obecnej technologii. 

Definiowanie limitów pozyskiwania danych 

Może się wydawać, że wszyscy zdobywają twoje dane bez zastanowienia i bez powodu, i masz rację. 

W rzeczywistości organizacje gromadzą, kategoryzują i przechowują dane wszystkich osób - pozornie 

bez celu lub zamiaru. Według Data Never Sleeps świat zbiera dane w tempie 2,5 kwintillionów bajtów 

dziennie. Te codzienne dane są dostępne w różnych formach, co potwierdzają poniższe przykłady: 

* Google przeprowadza 3 607 080 wyszukiwań. 

* Użytkownicy Twittera wysyłają 456 000 tweetów. 

* Użytkownicy YouTube oglądają 4 146 600 filmów. 

* Skrzynki odbiorcze odbierają 103 447 529 e-maili ze spamem. 

* Kanał pogody odbiera 18 055 555,56 wniosków o pogodę. 

* GIPHY obsługuje 694 444 GIF-y. 

Akwizycja danych stała się narkotykiem dla organizacji na całym świecie, a niektórzy uważają, że 

organizacja, która zbiera najwięcej, jakoś wygrywa nagrodę. Jednak samo gromadzenie danych niczego 

nie osiąga. Książka „Autostopowicz po galaktyce” Douglasa Adamsa wyraźnie ilustruje ten problem. W 

tej książce rasa superkultur buduje ogromny komputer do obliczenia znaczenia „życia, wszechświata i 

wszystkiego”. Odpowiedź 42 tak naprawdę niczego nie rozwiązuje, więc niektóre stworzenia narzekają, 

że zbieranie, kategoryzacja i analiza wszystkich danych użytych w odpowiedzi nie dały użytecznego 



rezultatu. Komputer, nie tylko rozumiejący, mówi ludziom, że odpowiedź jest prawidłowa, ale muszą 

znać pytanie, aby odpowiedź miała sens. Pozyskiwanie danych może odbywać się w nieograniczonych 

ilościach, ale znalezienie odpowiednich pytań może być zniechęcające, jeśli nie niemożliwe. Głównym 

problemem, który musi rozwiązać każda organizacja w zakresie pozyskiwania danych, jest to, jakie 

pytania należy zadać i dlaczego są one ważne. Dostosowywanie akwizycji danych do odpowiedzi na 

pytania, na które potrzebujesz odpowiedzi. Na przykład, jeśli prowadzisz sklep w mieście, możesz 

potrzebować takich pytań, na które odpowiedziałeś: 

* Ile osób chodzi codziennie przed sklepem? 

* Ilu z tych ludzi przestaje patrzeć w okno? 

* Jak długo wyglądają? 

* O której godzinie patrzą? 

* Czy niektóre wyświetlacze zwykle dają lepsze wyniki? 

* Który z tych wyświetlaczy powoduje, że ludzie wchodzą do sklepu aby robić zakupy? 

Lista może trwać dalej, ale pomysł polega na tym, że stworzenie listy pytań, które odpowiadają 

konkretnym potrzebom biznesowym, jest niezbędne. Po utworzeniu listy musisz sprawdzić, czy każde 

z pytań jest rzeczywiście ważne - to znaczy zaspokoić potrzebę - a następnie ustalić, jakiego rodzaju 

informacji potrzebujesz, aby odpowiedzieć na pytanie. Oczywiście próba zebrania wszystkich tych 

danych ręcznie byłaby niemożliwa, i tu właśnie pojawia się automatyzacja. Pozornie automatyzacja 

zapewniłaby niezawodne, powtarzalne i spójne wprowadzanie danych. Jednak wiele czynników w 

automatyzacji akwizycji danych może dawać dane, które nie są szczególnie przydatne. Weźmy na 

przykład następujące problemy: 

* Czujniki mogą gromadzić tylko te dane, które mają gromadzić, więc  możesz przegapić dane, gdy 

używane czujniki nie są przeznaczone do cel, powodu. 

* Ludzie tworzą błędne dane na różne sposoby, co oznacza, że otrzymywane dane mogą być fałszywe. 

* Dane mogą ulec zniekształceniu, gdy istnieją warunki ich gromadzenia niepoprawnie zdefiniowane. 

* Niepoprawna interpretacja danych oznacza, że wyniki również będą błędne. 

* Przekształcanie pytania ze świata rzeczywistego w algorytm komputera rozumie, że jest to proces 

podatny na błędy. 

Należy wziąć pod uwagę wiele innych kwestii (wystarczających do wypełnienia książki). Łącząc źle 

zebrane, źle sformułowane dane z algorytmami, które w rzeczywistości nie odpowiadają na pytania, 

uzyskuje się dane wyjściowe, które mogą faktycznie prowadzić Twoją firmę w złym kierunku, dlatego 

AI jest często obwiniane za niespójne lub nierzetelne wyniki. Zadanie właściwego pytania, uzyskanie 

prawidłowych danych, właściwe przetwarzanie, a następnie poprawna analiza danych są wymagane, 

aby pozyskiwanie danych było narzędziem, na którym można polegać. 



Biorąc pod uwagę użycie algorytmów 

Dane to prełom w AI. Ostatnie postępy w sztucznej inteligencji wskazują, że w przypadku niektórych 

problemów wybór odpowiedniej ilości danych jest ważniejszy niż właściwy algorytm. Na przykład w 

2001 r. dwóch badaczy z Microsoftu, Banko i Brilla, w swoim pamiętnym artykule „Skalowanie do 

bardzo, bardzo dużej korporacji w celu ujednoznacznienia języka naturalnego” wykazało, że jeśli 

chcesz, aby komputer stworzył model języka, nie potrzebujesz najmądrzejszego algorytmu w mieście. 

Po wrzuceniu ponad miliarda słów w kontekście problemu, wszystkie algorytmy zaczną działać 

niewiarygodnie dobrze. Ta częśćł pomaga zrozumieć związek między algorytmami a danymi użytymi 

do ich wykonania. bez względu na to, ile masz danych, nadal potrzebujesz algorytmu, aby był 

użyteczny. Ponadto musisz przeprowadzić analizę danych (szereg definiowalnych kroków), aby dane 

działały poprawnie z wybranymi algorytmami. weźcie skróty. Chociaż AI to inteligentna automatyzacja, 

czasem automatyzacja musi zająć miejsce w analizie. Maszyny, które same się uczą, są w odległej 

przyszłości. Nie znajdziesz maszyn, które wiedzą, co jest odpowiednie i może całkowicie ograniczyć 

dzisiejszą interwencję człowieka. Druga połowa pomaga zrozumieć rolę systemów eksperckich, uczenia 

maszynowego, głębokiego uczenia się i aplikacji takich jak AlphaGo w zbliżaniu przyszłych możliwości 

do rzeczywistości. 

Zrozumienie roli algorytmów 

Ludzie mają tendencję do rozpoznawania AI, gdy narzędzie prezentuje nowatorskie podejście i wchodzi 

w interakcję z użytkownikiem w sposób podobny do ludzkiego. Przykłady obejmują asystentów 

cyfrowych, takich jak Siri, Alexa i Cortana. Jednak niektóre inne typowe narzędzia, takie jak routery GPS 

i wyspecjalizowani planiści (takie jak narzędzia stosowane w celu uniknięcia kolizji samochodowych, 

samolotów z automatycznym pilotem i ustalania planów produkcji) nawet nie wyglądają jak sztuczna 

inteligencja, ponieważ są zbyt powszechne i przyjmowane za pewnik. gdy działają za kulisami. 

Jest to wyraźnie efekt sztucznej inteligencji, nazwany i opisany przez Pamelę McCorduck, amerykańską 

pisarkę, która napisała znaczącą historię sztucznej inteligencji w 1979 r. Efekt sztucznej inteligencji 

stwierdza, że udane inteligentne programy komputerowe wkrótce tracą uznanie ludzi i stają się cichymi 

aktorami, podczas gdy uwaga przechodzi na problemy AI, które wciąż wymagają rozwiązania. Ludzie 

nie zdają sobie sprawy ze znaczenia klasycznych algorytmów dla sztucznej inteligencji i zaczynają 

fantazjować na temat sztucznej inteligencji stworzonej z ezoterycznej technologii lub utożsamiając ją 

z najnowszymi osiągnięciami, takimi jak uczenie maszynowe i głębokie uczenie się. Algorytm to 

procedura, która jest sekwencją operacji, zwykle wykonywaną przez komputer, który gwarantuje 

znalezienie właściwego rozwiązania problemu w skończonym czasie lub informuje, że nie ma 

rozwiązania. Chociaż ludzie rozwiązywali algorytmy ręcznie przez dosłownie tysiące lat, może to 

pochłonąć ogromne ilości czasu i wymagać wielu obliczeń numerycznych, w zależności od złożoności 

problemu, który chcesz rozwiązać. Algorytmy polegają na szukaniu rozwiązań, a im szybciej i łatwiej, 

tym lepiej. Algorytmy zostały zakodowane na stałe w inteligencji ludzi, którzy je opracowali, a każda 

maszyna działająca na algorytmach musi jedynie odzwierciedlać inteligencję wbudowaną w takie 

procedury algorytmiczne. 

Zrozumienie, co oznacza algorytm 

Algorytm zawsze przedstawia serię kroków, ale niekoniecznie wykonuje wszystkie te kroki, aby 

rozwiązać problem. Zakres algorytmów jest niezwykle duży. Operacje mogą obejmować 

przechowywanie danych, eksplorowanie ich oraz porządkowanie lub porządkowanie ich w strukturach 

danych. Możesz znaleźć algorytmy, które rozwiązują problemy w nauce, medycynie, finansach, 

produkcji przemysłowej i dostawach oraz komunikacji. Wszystkie algorytmy są sekwencjami operacji 

mających na celu znalezienie właściwego rozwiązania problemu w rozsądnym czasie (lub zgłoszenie 



się, jeśli nie znaleziono rozwiązania). Algorytmy AI odróżniają się od algorytmów ogólnych, rozwiązując 

problemy, których rozwiązanie uważa się za typowe (lub nawet wyłącznie) produkt ludzkiego 

inteligentnego zachowania. Algorytmy AI mają tendencję do radzenia sobie ze złożonymi problemami, 

które często należą do klasy problemów NP-zupełnych (gdzie NP to niedeterministyczny czas 

wielomianowy), z którymi ludzie rutynowo radzą sobie, stosując połączenie racjonalnego podejścia i 

intuicji. Oto tylko kilka przykładów: 

* Planowanie problemów i przydzielanie ograniczonych zasobów 

* Wyszukiwanie tras w złożonych przestrzeniach fizycznych lub figuratywnych 

* Rozpoznawanie wzorców w wizji obrazu (w przeciwieństwie do przywracania obrazu lub 

przetwarzania obrazu) lub percepcji dźwięku 

* Język przetwarzania (zarówno rozumienie tekstu, jak i tłumaczenie językowe) 

* Granie (i wygrywanie) konkurencyjnych gier 

Problemy z NP-complete odróżniają się od innych problemów algorytmicznych, ponieważ znalezienie 

dla nich rozwiązania w rozsądnych ramach czasowych nie jest jeszcze możliwe. NP-complete nie jest 

rodzajem problemu, który rozwiązujesz, wypróbowując wszystkie możliwe kombinacje lub możliwości. 

Nawet jeśli posiadasz komputery o większej mocy niż te, które istnieją obecnie, poszukiwanie 

rozwiązania potrwa prawie wiecznie. W podobny sposób w AI ten rodzaj problemu nazywa się AI-

complete. 

Począwszy od planowania i rozgałęziania 

Planowanie pomaga określić sekwencję działań, które należy wykonać, aby osiągnąć określony cel. Jest 

to klasyczny problem sztucznej inteligencji i można znaleźć przykłady planowania produkcji 

przemysłowej, alokacji zasobów i przenoszenia robota w pomieszczeniu. Począwszy od obecnego 

stanu, AI najpierw określa wszystkie możliwe działania z tego stanu. Technicznie rozszerza obecny stan 

na szereg przyszłych stanów. Następnie rozszerza wszystkie przyszłe stany na ich własne przyszłe stany 

i tak dalej. Kiedy nie można już rozszerzyć stanów, a sztuczna inteligencja zatrzymuje ekspansję, 

sztuczna inteligencja utworzyła przestrzeń stanów, która składa się z wszystkiego, co może się zdarzyć 

w przyszłości. AI może wykorzystać przestrzeń stanu nie tylko jako możliwą prognozę (w rzeczywistości 

przewiduje wszystko, chociaż niektóre przyszłe stany są bardziej prawdopodobne niż inne) ale także 

dlatego, że sztuczna inteligencja może wykorzystać tę przestrzeń stanu do zbadania decyzji, które może 

podjąć, aby osiągnąć swój cel w najlepszy sposób. Jest to znane jako wyszukiwanie w przestrzeni stanu. 

Praca z przestrzenią stanów wymaga użycia zarówno określonych struktur danych, jak i algorytmów. 

Podstawowymi często stosowanymi strukturami danych są drzewa i wykresy. Preferowane algorytmy 

wykorzystywane do efektywnego eksplorowania wykresów obejmują wyszukiwanie od pierwszego do 

końca lub wyszukiwanie od pierwszego do głębokiego. Budowanie drzewa działa podobnie jak 

budowanie drzewa w świecie fizycznym. Każdy element dodawany do drzewa jest węzłem. Węzły łączą 

się ze sobą za pomocą łączy. Połączenie węzłów i łączy tworzy strukturę, która wygląda jak drzewo 

 



 

Drzewa mają jeden węzeł główny, podobnie jak drzewo fizyczne. Węzeł główny jest punktem 

początkowym wykonywanego przetwarzania. Z korzeniem są połączone gałęzie lub liście. Węzeł liścia 

jest punktem końcowym dla drzewa. Węzły gałęzi obsługują inne gałęzie lub liście. Typ drzewa 

pokazany na rysunku jest drzewem binarnym, ponieważ każdy węzeł ma co najwyżej dwa połączenia 

(ale drzewa reprezentujące przestrzenie stanu mogą mieć wiele gałęzi).  

Patrząc na drzewo, gałąź B jest dzieckiem węzła głównego. Jest tak ponieważ węzeł główny pojawia się 

pierwszy na liście. Zarówno liść E, jak i liść F są dziećmi gałęzi B, przez co gałąź B jest rodzicem liścia E i 

liścia F. Relacje między węzłami są ważne, ponieważ dyskusje na temat drzew często uwzględniają 

relacje dziecko / rodzic między węzłami. Bez tych warunków dyskusje na temat drzew mogłyby stać się 

dość mylące. Wykres jest rodzajem rozszerzenia drzewa. Podobnie jak w przypadku drzew, masz węzły, 

które łączą się ze sobą, aby tworzyć relacje. Jednak w przeciwieństwie do drzew binarnych węzeł 

wykresu może mieć więcej niż jedno lub dwa połączenia. W rzeczywistości węzły grafów często mają 

wiele połączeń, a co najważniejsze, węzły mogą łączyć się w dowolnym kierunku, nie tylko od rodzica 

do dziecka. Aby jednak uprościć sprawę, rozważ wykres pokazany na rysunku  



 

Wykresy to struktury przedstawiające wiele węzłów (lub wierzchołków) połączonych pewną liczbą 

krawędzi lub łuków (w zależności od reprezentacji). Kiedy myślisz o wykresie, pomyśl o strukturze takiej 

jak mapa, w której każda lokalizacja na mapie jest węzłem, a ulice są krawędziami. Ta prezentacja różni 

się od drzewa, gdzie każda ścieżka kończy się w węźle liścia. Wykresy są szczególnie przydatne przy 

ustalaniu stanów reprezentujących rodzaj przestrzeni fizycznej. Na przykład GPS wykorzystuje wykres 

do reprezentowania miejsc i ulic. Wykresy dodają również kilka nowych zwrotów akcji, których mogłeś 

nie wziąć pod uwagę. Na przykład wykres może obejmować pojęcie kierunkowości. W przeciwieństwie 

do drzewa, które ma relacje rodzic / dziecko, węzeł grafu może łączyć się z dowolnym innym węzłem z 

określonym kierunkiem. Pomyśl o ulicach w mieście. Większość ulic jest dwukierunkowa, ale niektóre 

są ulicami jednokierunkowymi, które umożliwiają ruch tylko w jednym kierunku. Prezentacja 

połączenia wykresu może nie odzwierciedlać rzeczywistości wykresu. Wykres może oznaczać wagę dla 

konkretnego połączenia. Ciężar może określać odległość między dwoma punktami, określać czas 

potrzebny do pokonania trasy lub zapewniać inne rodzaje informacji. Drzewo to nic innego jak wykres, 

na którym dowolne dwa wierzchołki są połączone dokładnie jedną ścieżką, co nie pozwala na cykle 

(aby móc wrócić do rodzica od dowolnego dziecka). Wiele algorytmów graficznych dotyczy tylko drzew. 

Przemierzanie wykresu oznacza wyszukiwanie (odwiedzanie) każdego wierzchołka (węzła) w 

określonej kolejności. Proces odwiedzania wierzchołka może obejmować zarówno jego czytanie, jak i 

aktualizację. Podczas przeglądania wykresu odkrywasz nieodwiedzone wierzchołki. Wierzchołek 



zostaje odkryty (ponieważ właśnie go odwiedziłeś) lub przetworzony (ponieważ algorytm wypróbował 

wszystkie odchodzące od niego krawędzie) po wyszukiwaniu. Kolejność wyszukiwania określa rodzaj 

przeprowadzonego wyszukiwania: niedoinformowane (ślepe wyszukiwanie) i poinformowane 

(heurystyczne). W niedoinformowanej strategii sztuczna inteligencja bada przestrzeń stanu bez 

dodatkowych informacji, z wyjątkiem wykreślonej przez nią struktury wykresu podczas jej 

przemierzania. W poniższych sekcjach omówiono dwa popularne algorytmy przeszukiwania w ciemno: 

wyszukiwanie na szerokość i wyszukiwanie na głębokość. Pełne wyszukiwanie (BFS) rozpoczyna się w 

katalogu głównym wykresu i bada każdy węzeł, który jest dołączony do katalogu głównego. Następnie 

przeszukuje następny poziom, badając kolejno każdy poziom, aż dojdzie do końca. W rezultacie na 

przykładowym wykresie wyszukiwanie bada od A do B i C, zanim przejdzie do eksploracji D. BFS bada 

wykres w sposób systematyczny, badając wierzchołki wokół wierzchołka początkowego w sposób 

kołowy. Zaczyna się od odwiedzenia wszystkich wierzchołków o krok od wierzchołka początkowego; 

następnie przesuwa się o dwa kroki, potem trzy kroki i tak dalej. Wyszukiwanie w pierwszej kolejności 

(DFS) rozpoczyna się od katalogu głównego wykresu, a następnie bada każdy węzeł od tego katalogu 

głównego w dół pojedynczą ścieżką do końca. Następnie cofa się i zaczyna eksplorować ścieżki, które 

nie zostały wybrane w bieżącej ścieżce wyszukiwania, dopóki nie dotrze ponownie do katalogu 

głównego. W tym momencie, jeśli dostępne są inne ścieżki do pobrania z katalogu głównego, algorytm 

wybiera jedną i ponownie rozpoczyna to samo wyszukiwanie. Chodzi o to, aby zbadać każdą ścieżkę 

całkowicie przed eksploracją innej ścieżki. 

Granie w gry przeciwne 

Interesującą rzeczą w wyszukiwaniu w przestrzeni stanów jest to, że reprezentuje zarówno bieżącą 

funkcjonalność AI, jak i przyszłe możliwości. Dotyczy to gier przeciwnych (gier, w których jeden 

wygrywa, a inni przegrywają) lub jakiejkolwiek podobnej sytuacji, w której gracze dążą do celu 

sprzecznego z celami innych. Prosta gra, taka jak kółko i krzyżyk, stanowi doskonały przykład gry w 

kosmiczne poszukiwania, w którą mogłeś już grać w AI. W filmie Gry wojenne z 1983 r. Superkomputer 

WOPR (War Operation Plan Response) gra przeciwko sobie z niesamowitą szybkością, ale nie może 

wygrać, ponieważ gra jest naprawdę prosta i jeśli użyjesz przeszukiwania przestrzeni stanu, nigdy nie 

przegrasz. Masz dziewięć komórek do wypełnienia X i O dla każdego gracza. Pierwszy, który umieści 

trzy znaki w rzędzie (poziomym, pionowym lub ukośnym) wygrywa. Podczas budowania drzewa w 

przestrzeni stanów dla drzewa, każdy poziom drzewa reprezentuje turę gry. Węzły końcowe 

reprezentują ostateczny stan planszy i określają zwycięstwo, remis lub porażkę dla AI. Każdy węzeł 

końcowy ma wyższy wynik za wygraną, niższy za losowanie, a nawet niższy lub ujemny za przegraną. 

AI propaguje wyniki do górnych węzłów i gałęzi za pomocą sumowania, aż do osiągnięcia węzła 

początkowego. Węzeł początkowy reprezentuje rzeczywistą sytuację. Użycie prostej strategii pozwala 

ci przejść przez drzewo: kiedy nadchodzi kolej AI i musisz propagować wartości wielu węzłów, sumujesz 

maksymalną wartość (prawdopodobnie dlatego, że AI musi uzyskać maksymalny wynik z gry); kiedy 

nadchodzi kolej przeciwnika, sumujesz minimalną wartość. W końcu otrzymujesz drzewo, którego 

gałęzie są klasyfikowane na podstawie wyników. Kiedy nadchodzi kolej AI, wybiera swój ruch w oparciu 

o gałąź, której wartość jest najwyższa, ponieważ implikuje to powiększanie węzłów z najwyższą 

możliwością wygranej. 

Takie podejście nazywa się przybliżeniem min-maks. Ronald Rivest, z laboratorium informatycznego w 

MIT, wprowadził go w 1987 roku. Od tego czasu ten algorytm i jego warianty napędzają wiele 

konkurencyjnych gier, a także najnowsze osiągnięcia w grze, takie jak AlphaGo z Google DeepMind, 

która wykorzystuje podejście, które przypomina przybliżenie minimum-maksimum (które znajduje się 

również w filmie Gry wojenne z 1983 roku). Czasami słyszysz o przycinaniu alfa-beta w połączeniu z 

przybliżeniem min-maks. Przycinanie alfa-beta to inteligentny sposób propagowania wartości w górę 



hierarchii drzew w złożonych przestrzeniach stanu ograniczających obliczenia. Nie wszystkie gry 

zawierają zwarte drzewa w przestrzeni stanów; gdy twoje gałęzie są w liczbie milionów, musisz je 

przyciąć i skrócić swoje obliczenia. 

Korzystanie z wyszukiwania lokalnego i heurystyki 

Wiele dzieje się za podejściem do wyszukiwania w przestrzeni stanu. W końcu żadna maszyna, bez 

względu na to, jak potężna, nie jest w stanie wymienić wszystkich możliwości wynikających z sytuacji. 

W tej sekcji omówiono gry, ponieważ są przewidywalne i mają ustalone reguły, podczas gdy wiele 

rzeczywistych sytuacji jest nieprzewidywalnych i pozbawionych jasnych zasad, co czyni gry 

optymistycznymi i sprzyjającymi warunkami. Checkers, stosunkowo prosta gra w porównaniu do 

szachów lub Go, ma 500 miliardów (500 000 000 000 000 000 000 000) możliwych pozycji na planszy, 

co według obliczeń matematyków z Uniwersytetu Hawajskiego równa się wszystkim ziarnom piasku na 

Ziemi. To prawda, że w miarę postępu gry w warcaby możliwe jest zmniejszenie liczby ruchów. Jednak 

liczba potencjalnie oceniana przy każdym ruchu jest zbyt wysoka. Wykorzystanie potężnych 

komputerów zajęło 18 lat do obliczenia wszystkich 500 miliardów możliwych ruchów. Wyobraź sobie, 

ile czasu może zająć komputer konsumenta, aby wypracować jeszcze mniejszy podzbiór ruchów. Aby 

było możliwe do zarządzania, powinien to być bardzo mały podzbiór wszystkich potencjalnych ruchów. 

Optymalizacja za pomocą lokalnego wyszukiwania i heurystyki pomaga ograniczać początkową liczbę 

możliwych ocen (jak w przycinaniu alfa, gdzie niektóre obliczenia są pomijane, ponieważ nie dodają 

niczego do sukcesu wyszukiwania). Wyszukiwanie lokalne to ogólne podejście do rozwiązywania 

problemów, które obejmuje szeroki zakres algorytmów, które pomagają uniknąć złożoności 

wykładniczej wielu problemów NP. Lokalne wyszukiwanie rozpoczyna się od bieżącej sytuacji lub 

niedoskonałego rozwiązania problemu i odsuwa się od niej krok po kroku. Lokalne wyszukiwanie 

określa wykonalność pobliskich rozwiązań, potencjalnie prowadząc do idealnego rozwiązania, 

opartego na losowym wyborze lub bystrej heurystyce (co oznacza, że nie stosuje się żadnej dokładnej 

metody). 

Heurystyka to wyrafinowane domysły na temat rozwiązania, takie jak praktyczna zasada, która 

wskazuje kierunek pożądanego rezultatu, ale nie może dokładnie powiedzieć, jak go osiągnąć. To tak, 

jakby zagubić się w nieznanym mieście i zachęcać ludzi do wskazania określonego sposobu dotarcia do 

hotelu (ale bez dokładnych instrukcji) lub odległości od niego. 

Lokalne algorytmy wyszukiwania są iteracyjnie ulepszane od stanu początkowego, przechodząc krok 

po kroku przez sąsiednie rozwiązania w przestrzeni stanu, dopóki nie będą w stanie dalej ulepszać 

rozwiązania. Ponieważ lokalne algorytmy wyszukiwania są tak proste i intuicyjne, zaprojektowanie 

lokalnego wyszukiwania problemu algorytmicznego nie jest trudne; zwiększenie skuteczności jest 

zwykle trudniejsze. Kluczem jest zdefiniowanie prawidłowej procedury: 

1. Zacznij od istniejącej sytuacji (może to być obecna sytuacja lub przypadkowe lub znane rozwiązanie). 

2. Wyszukaj zestaw możliwych nowych rozwiązań w sąsiedztwie obecnego rozwiązania, który stanowi 

listę kandydatów. 

3. Określ, które rozwiązanie zastosować zamiast obecnego rozwiązania na podstawie wyników 

heurystyki, która przyjmuje listę kandydatów jako dane wejściowe. 

4. Kontynuuj wykonywanie kroków 2 i 3, dopóki nie zobaczysz dalszej poprawy rozwiązania, co oznacza, 

że masz najlepsze dostępne rozwiązanie. 

Mimo że łatwe do zaprojektowania, lokalne rozwiązania wyszukiwania mogą nie znaleźć rozwiązania 

w rozsądnym czasie (możesz zatrzymać proces i skorzystać z obecnego rozwiązania) lub stworzyć 



rozwiązanie o minimalnej jakości. Nie masz gwarancji, że wyszukiwanie lokalne doprowadzi do 

rozwiązania problemu, ale Twoje szanse wzrosną od punktu początkowego, gdy zapewnisz 

wystarczająco dużo czasu na uruchomienie obliczeń. Zatrzymuje się dopiero wtedy, gdy nie może 

znaleźć dalszego sposobu na ulepszenie rozwiązania. Sekret polega na określeniu właściwej dzielnicy 

do eksploracji. Jeśli odkryjesz wszystko, wrócisz do wyczerpującego wyszukiwania, które oznacza 

eksplozję możliwości odkrywania i testowania. Opierając się na limitach heurystycznych, gdy patrzysz 

na podstawie praktycznej zasady. Czasami heurystyka jest przypadkowością, a takie rozwiązanie, mimo 

że nie jest inteligentnym podejściem, może działać dobrze. Na przykład niewiele osób wie, że Roomba, 

autonomiczny odkurzacz automatyczny stworzony przez trzech absolwentów MIT, początkowo nie 

planował swojej ścieżki czyszczenia, ale po prostu wędrował losowo. Mimo to został uznany przez 

właścicieli za inteligentne urządzenie i wykonał doskonałą robotę czyszczącą. (Inteligencja ma na myśli 

wykorzystanie losowości do rozwiązania problemu, który w innym przypadku byłby zbyt 

skomplikowany.) Losowy wybór nie jest jedyną dostępną heurystyką. Lokalne wyszukiwanie może 

polegać na bardziej uzasadnionych rozwiązaniach eksploracyjnych z wykorzystaniem dobrze 

opracowanej heurystyki, aby uzyskać wskazówki, jak w przypadku optymalizacji wspinaczki lub 

skręcania, i uniknąć pułapki przyjmowania miernych rozwiązań, jak w symulowanym wyżarzaniu i 

wyszukiwaniu tabu. Optymalizacja wspinaczki, twiddle, symulowane wyżarzanie i wyszukiwanie tabu 

to algorytmy wyszukiwania, które skutecznie wykorzystują heurystykę do uzyskania wskazówek. 

Wspinaczka górska czerpie inspirację z siły grawitacji. Opiera się na spostrzeżeniu, że gdy piłka toczy 

się w dół doliny, pokonuje strome zejście. Kiedy wspina się na wzgórze, piłka ma tendencję do 

podążania najbardziej bezpośrednim kierunkiem w górę, aby dotrzeć na szczyt, który ma największe 

nachylenie. Problem sztucznej inteligencji jest zatem postrzegany jako zejście do doliny lub wspinanie 

się na szczyt góry, a heurystyka jest dowolną regułą, która wskazuje na najlepsze podejście z góry lub 

z góry wśród możliwych stanów przestrzeni państwowej. Jest to skuteczny algorytm, chociaż czasami 

uderza w sytuacje zwane płaskowyżami (doliny pośrednie) i szczytami (lokalne maksimum punktów). 

Twiddle lub algorytmy zejścia ze współrzędnymi są podobne do algorytmów wspinania się na wzgórze. 

Heurystyka Twiddle'a polega na eksplorowaniu wszystkich możliwych kierunków, ale koncentrowaniu 

poszukiwań w kierunku najlepiej działającej okolicy. Czyniąc to, kalibruje swój krok, zwalniając, 

ponieważ trudno jest znaleźć lepsze rozwiązania, aż do momentu zatrzymania. Termin symulowane 

wyżarzanie bierze swoją nazwę od techniki metalurgicznej, która ogrzewa metal, a następnie powoli 

chłodzi go, aby zmiękczyć metal do obróbki na zimno i usuwania wad krystalicznych. Lokalne 

wyszukiwanie replikuje tę technikę, traktując wyszukiwanie rozwiązania jako strukturę atomową, która 

zmienia się w celu poprawy jego wykonalności. Temperatura zmienia grę w procesie optymalizacji. Tak 

jak wysokie temperatury sprawiają, że struktura materiału rozluźnia się (ciała stałe topią się, a ciecze 

odparowują w wysokich temperaturach), tak wysokie temperatury w lokalnym algorytmie 

wyszukiwania indukują rozluźnienie funkcji celu, pozwalając mu preferować gorsze rozwiązania od 

lepszych. Symulowane wyżarzanie modyfikuje procedurę wspinaczki, utrzymanie funkcji celu dla oceny 

rozwiązania sąsiada, ale pozwalając mu określić wybór rozwiązania wyszukiwania w inny sposób. 

Wyszukiwanie tabu wykorzystuje zapamiętywanie, aby zapamiętać, które części okolicy należy zbadać. 

Gdy wydaje się, że znalazło rozwiązanie, stara się wrócić do innych możliwych ścieżek, których nie 

próbował, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Używanie miar kierunku (w górę, w dół), temperatury 

(kontrolowana losowość) lub po prostu ograniczanie lub wyszukiwanie części wyszukiwania to 

wszystkie sposoby na skuteczne uniknięcie próbowania wszystkiego i skoncentrowanie się na dobrym 

rozwiązaniu. Rozważmy na przykład chodzącego robota. Prowadzenie robota w nieznanym środowisku 

oznacza unikanie przeszkód w celu osiągnięcia określonego celu. Jest to zarówno podstawowe, jak i 

trudne zadanie w zakresie sztucznej inteligencji. Roboty mogą polegać na laserowym dalmierzu (LIDAR) 

lub sonar (który obejmuje urządzenia, które wykorzystują dźwięk, aby zobaczyć otoczenie) do nawigacji 



w otoczeniu. Jednak bez względu na poziom zaawansowania sprzętowego roboty nadal potrzebują 

odpowiednich algorytmów 

* Znajdź najkrótszą drogę do celu (lub przynajmniej rozsądnie krótką) 

* Unikaj przeszkód na drodze 

* Wykonuj niestandardowe zachowania, takie jak minimalizowanie skrętu lub hamowania 

Algorytm znajdowania ścieżki pomaga robotowi uruchomić się w jednym miejscu i osiągnąć cel, 

wykorzystując najkrótszą ścieżkę między nimi, przewidując i omijając przeszkody po drodze. (Reakcja 

po uderzeniu w ścianę nie jest wystarczająca.) Wyszukiwanie ścieżek jest również przydatne, gdy 

przenosisz dowolne inne urządzenie do celu w kosmosie, nawet wirtualnego, np. W grze wideo lub na 

stronach internetowych. Podczas korzystania z wyszukiwania ścieżki z robotem robot postrzega ruch 

jako przepływ przestrzeni stanów do granic czujników. Jeśli cel nie znajduje się w zasięgu, robot nie 

będzie wiedział, dokąd iść. Heurystyka może skierować go we właściwym kierunku (na przykład może 

wiedzieć, że cel jest w kierunku północnym) i pomóc mu w odpowiednim czasie unikać przeszkód bez 

konieczności określania wszystkich możliwych sposobów. 

Odkrywanie uczenia się maszyny 

Wszystkie dotychczasowe przykłady algorytmów są powiązane ze sztuczną inteligencją, ponieważ są 

inteligentnymi rozwiązaniami, które rozwiązują powtarzalne i dobrze określone, ale złożone problemy 

wymagające inteligencji. Wymagają architekta, który bada problem i wybiera odpowiedni algorytm do 

jego rozwiązania. Zmiany problemów, mutacje lub nietypowe wyświetlanie charakterystyczne mogą 

stać się prawdziwym problemem dla pomyślnego wykonania algorytmu. Wynika to z faktu, że poznanie 

problemu i jego rozwiązanie następuje raz na zawsze w momencie pojawienia się algorytmu w 

oprogramowaniu. Na przykład możesz bezpiecznie zaprogramować AI do rozwiązywania Sudoku. 

Możesz nawet zapewnić elastyczność, która pozwala algorytmowi na przyjęcie większej liczby reguł lub 

większych kart później. Peter Norvig, dyrektor ds. badań w Google, napisał niezwykle interesujący esej 

na ten temat, który pokazuje, jak mądrze korzystać z wyszukiwania w pierwszej kolejności, ograniczając 

liczbę obliczeń (w przeciwnym razie obliczenia mogą trwać wiecznie), stosując ograniczenia i badając 

mniejsze najpierw oddziały mogą umożliwić rozwiązania Sudoku. Niestety, nie wszystkie problemy 

mogą polegać na rozwiązaniu podobnym do Sudoku. Problemy Reallife nigdy nie są osadzone w 

prostych światach doskonałych informacji i dobrze określonych działań. Rozważ problem ze 

znalezieniem oszusta oszukującego roszczenia ubezpieczeniowe lub problem diagnozowania choroby 

medycznej: 

* Duży zestaw zasad i możliwości: liczba możliwych oszustw jest niewiarygodnie wysoka; wiele chorób 

ma podobne objawy. 

* Brakujące informacje: Oszuści mogą ukrywać informacje; lekarze często polegają na niepełnych 

informacjach (mogą brakować badań). 

* Zasady problemów nie są niezmienne: Oszuści odkrywają nowe sposoby organizowania oszustw lub 

oszustw; nowe choroby powstają lub zostają odkryte. 

Aby rozwiązać takie problemy, nie możesz zastosować z góry określonego podejścia, ale potrzebujesz 

elastycznego podejścia i musisz zgromadzić przydatną wiedzę, aby stawić czoła każdemu nowemu 

wyzwaniu. Innymi słowy, kontynuujesz naukę, tak jak ludzie muszą robić przez całe życie, aby radzić 

sobie w zmieniającym się i trudnym środowisku. 

Wykorzystanie systemów eksperckich 



Systemy eksperckie były pierwszą próbą ucieczki z królestwa algorytmów na stałe i stworzenia bardziej 

elastycznych i inteligentnych sposobów rozwiązywania rzeczywistych problemów. Idea leżąca u 

podstaw systemów eksperckich była prosta i dobrze nadawała się w czasach, gdy przechowywanie i 

przetwarzanie dużej ilości danych w pamięci komputera było nadal kosztowne. Dzisiaj może to 

zabrzmieć dziwnie, ale w latach 70. XX wieku naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją, tacy jak 

Ross Quillian, musieli zademonstrować, jak budować modele języków roboczych oparte na słownictwie 

składającym się tylko z 20 słów, ponieważ pamięć komputerowa tamtych czasów mogła pomieścić 

tylko tyle. Dostępnych było niewiele opcji, jeśli komputer nie mógł pomieścić wszystkich danych, a 

rozwiązaniem było radzenie sobie z kluczowymi informacjami o problemach i uzyskiwanie ich od ludzi, 

którzy znali je najlepiej. Systemy eksperckie były ekspertami nie dlatego, że oparli swoją wiedzę na 

własnym procesie uczenia się, ale raczej dlatego, że zgromadzili ją od ludzkich ekspertów, którzy 

dostarczyli wstępnie ustalony system kluczowych informacji zaczerpniętych ze studiowania książek, 

uczenia się od innych ekspertów lub odkrywania ich przez nich samych. Był to w zasadzie sprytny 

sposób na przekazanie wiedzy na maszynę. Przykładem jednego z pierwszych tego rodzaju systemów 

jest MYCIN, system do diagnozowania chorób krzepnięcia krwi lub infekcji wywołanych przez bakterie, 

takich jak bakteriemia (bakterie infekują krew) i zapalenie opon mózgowych (zapalenie błon 

chroniących mózg i rdzeń kręgowy sznur). MYCIN zalecił odpowiednią dawkę antybiotyków, stosując 

ponad 500 zasad i polegał, w razie potrzeby, na lekarzach korzystających z systemu. Kiedy nie było 

wystarczających informacji, na przykład brakujących badań laboratoryjnych, MYCIN rozpoczął 

następnie konsultacyjny dialog, zadając odpowiednie pytania, aby uzyskać pewną diagnozę i terapię. 

MYCIN, napisany w LisP jako rozprawa doktorska Edwarda Shortliffe'a na Uniwersytecie Stanforda, 

zajął ponad pięć lat i osiągnął lepsze wyniki niż jakikolwiek młodszy lekarz, osiągając wysoką 

dokładność diagnozy doświadczonego lekarza. Pochodzi z tego samego laboratorium, które 

opracowało DENDRAL, pierwszy system ekspercki, jaki kiedykolwiek stworzono, kilka lat wcześniej. 

DENDRAL, specjalizująca się w chemii organicznej, jest trudną aplikacją, w której algorytmy brutalnej 

siły okazały się niewykonalne w obliczu heurystyk opartych na ludziach, które opierają się na 

doświadczeniu w terenie. Jeśli chodzi o sukces MYCIN, pojawiły się pewne problemy. Po pierwsze, 

warunki odpowiedzialności były niejasne. (Gdyby system miał postawić błędną diagnozę, kto wziął na 

siebie odpowiedzialność?) Po drugie, MYCIN miał problem z użytecznością, ponieważ lekarz musiał 

połączyć się z MYCIN za pomocą zdalnego terminala do komputera mainframe w Stanford, co jest dość 

trudne i powolne na raz kiedy Internet był jeszcze w powijakach. MYCIN wciąż udowodnił swoją 

skuteczność i użyteczność we wspieraniu ludzkich decyzji, i utorował drogę dla wielu innych systemów 

eksperckich, które rozprzestrzeniły się w latach 70. i 80. XX wieku. Ogólnie rzecz biorąc, ówczesne 

systemy eksperckie składały się z dwóch różnych komponentów: bazy wiedzy i silnika wnioskowania. 

Baza wiedzy zachowuje wiedzę jako zbiór reguł w postaci instrukcji „jeśli-to” (jeśli dotyczy jednego lub 

wielu warunków, a następnie obejmuje stwierdzenia końcowe). Te instrukcje występowały w formie 

symbolicznej, rozróżniającej instancje (pojedyncze zdarzenia lub fakty), klasy i podklasy, którymi można 

manipulować za pomocą logiki logicznej lub wyrafinowanej logiki pierwszego rzędu, która obejmuje 

więcej możliwych operacji. Logika pierwszego rzędu to zestaw operacji, który wykracza poza zwykłe 

łączenie twierdzeń PRAWDA i FAŁSZ. Na przykład wprowadza takie pojęcia, jak WSZYSTKO lub ISTNIEJE, 

umożliwiając radzenie sobie z oświadczeniami, które mogą być prawdziwe, ale których nie można 

udowodnić na podstawie dowodów, którymi dysponujesz w tym momencie. Mechanizm 

wnioskowania to zestaw instrukcji, które mówią systemowi, jak manipulować warunkami w oparciu o 

logiczny zestaw operatorów logicznych, takich jak AND, OR, NOT. Korzystając z tego zestawu 

logicznego, PRAWDA (reguła jest uruchamiana lub, technicznie rzecz biorąc, „odpalana”) lub FAŁSZ 

(reguła nie ma zastosowania), warunki symboliczne mogą łączyć się w złożone rozumowanie. Ponieważ 

system powstał w oparciu o serię if-ów (warunki) i następnie (wnioski), a także został zagnieżdżony i 



ustrukturyzowany w warstwach, uzyskanie wstępnych informacji pomogło wykluczyć niektóre wnioski, 

a jednocześnie pomogło systemowi w interakcji z użytkownikiem na temat informacji, które może 

prowadzić do odpowiedzi. W przypadku silnika wnioskowania typowe operacje systemów 

ekspertowych były następujące: 

* Łączenie w przód: dostępne dowody uruchomiły szereg zasad i wykluczyły inne na każdym etapie. 

System początkowo koncentrował się na regułach, które mogły doprowadzić do ostatecznego 

zakończenia strzelania. Takie podejście jest wyraźnie sterowane danymi. 

* Łączenie wstecz: System ocenia każdy możliwy wniosek i próbuje udowodnić każdy z nich na 

podstawie dostępnych dowodów. To podejście ukierunkowane na cel pomaga określić, które pytania 

należy postawić, i wyklucza całe zestawy celów. MYCIN zastosował łączenie wsteczne; przejście od 

hipotezy do przeszłości do dowodów jest powszechną strategią w diagnostyce medycznej. 

* Rozwiązywanie konfliktów: jeśli system dojdzie do więcej niż jednego wniosku w tym samym czasie, 

system faworyzuje wniosek, który ma pewne cechy (pod względem wpływu, ryzyka lub innych 

czynników). Czasami system konsultuje się z użytkownikiem, a rozdzielczość jest realizowana na 

podstawie ocen użytkowników. Na przykład MYCIN zastosował czynnik pewności, który oszacował 

prawdopodobieństwo dokładności diagnozy. 

Jedną wielką zaletą takich systemów było reprezentowanie wiedzy w formie czytelnej dla człowieka, 

dzięki czemu decyzja była przejrzysta dla zrozumienia i modyfikacji. Jeśli system dojdzie do wniosku, 

zwraca reguły zastosowane do tego wniosku. Użytkownik może systematycznie sprawdzać działanie 

systemu i uzgadniać go lub sprawdzać pod kątem oznak błędu wejściowego. Co więcej, systemy 

eksperckie były łatwe do programowania przy użyciu języków takich jak LisP lub ALGOL. Użytkownicy 

z czasem ulepszali systemy eksperckie, dodając nowe reguły lub aktualizując istniejące reguły. Można 

nawet zmusić ich do pracy w niepewnych warunkach poprzez zastosowanie logiki rozmytej (rodzaj 

logiki wielowartościowej, w której wartość może zawierać dowolne wartości od 0, absolutnie fałszywe, 

do 1 lub absolutnie prawdziwe). Logika rozmyta unika gwałtownych kroków wyzwalania reguły opartej 

na progu. Na przykład, jeśli reguła jest ustawiona na wyzwalanie, gdy w pomieszczeniu jest gorąco, 

reguła nie jest uruchamiana przy dokładnej temperaturze, ale raczej, gdy temperatura osiąga ten próg. 

Systemy eksperckie były świadkami zmierzchu pod koniec lat osiemdziesiątych, a ich rozwój zatrzymał 

się, głównie z następujących powodów: 

* Logika i symbolika takich systemów okazały się ograniczone w wyrażaniu reguł leżących u podstaw 

decyzji, co doprowadziło do stworzenia systemów niestandardowych, to znaczy, polegania na 

sztywnych regułach przy użyciu klasycznych algorytmów. 

* W przypadku wielu trudnych problemów systemy eksperckie stały się tak złożone i skomplikowane, 

że straciły atrakcyjność pod względem wykonalności i kosztów ekonomicznych. 

* Ponieważ dane stają się coraz bardziej rozproszone i dostępne, nie ma sensu starać się o dokładny 

wywiad, gromadzenie i destylację rzadkiej wiedzy eksperckiej, gdy taka sama (lub nawet lepsza) wiedza 

może zostać przeniesiona z danych. 

Systemy eksperckie nadal istnieją. Można je znaleźć w punktacji kredytowej, wykrywaniu oszustw i 

innych dziedzinach, w których konieczne jest nie tylko udzielenie odpowiedzi, ale także jasne i 

przejrzyste określenie zasad i decyzji  w sposób, który użytkownik systemu uzna za akceptowalny (tak 

jak zrobiłby to ekspert w tej dziedzinie). 

Przedstawiamy uczenie maszynowe 



Rozwiązania zdolne do uczenia się bezpośrednio z danych bez uprzedniej predyspozycji do 

renderowania ich jako symboli pojawiły się kilkadziesiąt lat przed systemami ekspertowymi. Niektóre 

miały charakter statystyczny; inni naśladowali naturę na różne sposoby; a jeszcze inni próbowali 

wygenerować autonomiczną logikę symboliczną w formie reguł na podstawie surowych informacji. 

Wszystkie te rozwiązania pochodzą z różnych szkół i pojawiły się pod różnymi nazwami, które dziś 

obejmują uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe jest częścią świata algorytmów, chociaż w 

przeciwieństwie do wielu omówionych dotąd algorytmów, nie jest ono przeznaczone jako seria 

wstępnie zdefiniowanych kroków, które mogą rozwiązać problem. Z reguły uczenie maszynowe 

rozwiązuje problemy, których ludzie nie potrafią szczegółowo opisać krokami, ale które naturalnie 

rozwiązują. Przykładem takiego problemu jest rozpoznawanie twarzy na obrazach lub niektórych 

słowach w dyskusji mówionej. Uczenie maszynowe jest wspomniane w prawie każdej części tego 

tekstu, ale trzy części poświęcone są ujawnieniu, jak działają główne algorytmy uczenia maszynowego, 

szczególnie głębokie uczenie się, czyli technologia napędzająca nową falę aplikacji AI, która dociera do 

nagłówków wiadomości prawie codziennie. 

Dotykając nowych wysokości 

Rola uczenia maszynowego w nowej fali algorytmów AI polega częściowo na zastąpieniu, a częściowo 

uzupełnieniu, istniejących algorytmów poprzez udostępnienie czynności wymagających inteligencji z 

ludzkiego punktu widzenia, który nie jest łatwy do sformalizowania jako dokładna sekwencja kroków . 

Wyraźnym przykładem tej roli jest mistrzostwo pokazane przez eksperta Go, który na pierwszy rzut oka 

rozumie zagrożenia i możliwości konfiguracji tablicy oraz chwyta intuicję właściwych ruchów. Go to 

niezwykle złożona gra dla AI. Szachy mają średnio 35 możliwych ruchów do oceny na planszy, a gra 

zwykle obejmuje ponad 80 ruchów, podczas gdy gra Go ma około 140 ruchów do oceny, a gra zwykle 

obejmuje ponad 240 ruchów. Brak mocy obliczeniowej obecnie istnieje na świecie, aby stworzyć pełną 

przestrzeń stanu dla gry Go. Zespół Google DeepMind w Londynie opracował AlphaGo, program, który 

pokonał wielu czołowych graczy Go. Program nie opiera się na podejściu algorytmicznym opartym na 

przeszukiwaniu ogromnej przestrzeni stanów, ale zamiast tego wykorzystuje: 

* Metodę inteligentnego wyszukiwania opartą na losowych testach możliwego ruchu. Sztuczna 

inteligencja stosuje przeszukiwanie w pierwszej kolejności wiele razy, aby ustalić, czy pierwszy 

znaleziony wynik jest dodatni czy ujemny (niekompletna i częściowa przestrzeń stanu). 

* Algorytm głębokiego uczenia przetwarza obraz planszy (na pierwszy rzut oka) i wyprowadza zarówno 

najlepszy możliwy ruch w tej sytuacji (algorytm nazywa się siecią polis), jak i oszacowanie 

prawdopodobieństwa, że AI wygra grę, używając ten ruch (algorytm nazywa się siecią wartości). 

* Możliwość uczenia się, oglądając poprzednie gry ekspertów Go i grając przeciwko sobie, podobnie 

jak WOPR w filmie WarGames z 1983 roku. Najnowsza wersja programu, o nazwie AlphaGo Zero, może 

nauczyć się wszystkiego sama, bez żadnych ludzkich przykładów. Ta zdolność uczenia się nazywa się 

uczeniem przez wzmacnianie. 



Pionierski specjalistyczny sprzęt 

W części 1 odkryłeś, że jednym z powodów niepowodzenia wczesnych wysiłków AI był brak 

odpowiedniego sprzętu. Sprzęt po prostu nie był w stanie wykonywać zadań wystarczająco szybko, by 

sprostać nawet przyziemnym potrzebom, a tym bardziej tak złożonym, jak symulowanie ludzkiej myśli. 

Zagadnienie to zostało opisane w pewnym momencie w filmie The Imitation Game , w którym Alan 

Turing w końcu złamał kod Enigmy, sprytnie szukając określonej frazy „Heil Hitler” w każdej 

wiadomości. Bez tej szczególnej wady w sposobie, w jaki operatorzy używali Enigmy, sprzęt 

komputerowy, z którego korzystał Turing, nigdy nie działałby wystarczająco szybko, aby rozwiązać 

problem (a ruch miał niemałą przyczepność do sprawy). Co więcej, relacja historyczna - z czego 

niewiele jest w pełni odtajniona - pokazuje, że problemy Turinga były głębsze niż w filmie. Na szczęście 

standardowy, gotowy sprzęt może przezwyciężyć problem szybkości wielu problemów dzisiaj i od tego 

momentu rozpoczyna się ten rozdział. Aby naprawdę zacząć symulować ludzką myśl, potrzebny jest 

specjalistyczny sprzęt, a nawet najlepszy specjalistyczny sprzęt nie jest dziś do tego zadania. Prawie 

cały standardowy sprzęt opiera się na architekturze Von Neumann, która oddziela pamięć od obliczeń, 

tworząc cudownie ogólne środowisko przetwarzania, które po prostu nie działa dobrze w przypadku 

niektórych rodzajów algorytmów, ponieważ prędkość magistrali między procesorem a pamięcią tworzy 

wąskie gardło Von Neumanna. Druga część tej części pomaga zrozumieć różne metody stosowane w 

celu przezwyciężenia wąskiego gardła von Neumanna, dzięki czemu złożone algorytmy wymagające 

dużej ilości danych działają szybciej. Nawet z niestandardowym sprzętem specjalnie zaprojektowanym 

do przyspieszania obliczeń, maszyna zaprojektowana do symulacji ludzkiej myśli może działać tak 

szybko, jak pozwalają na to wejścia i wyjścia. W związku z tym ludzie pracują nad stworzeniem lepszego 

środowiska, w którym sprzęt może działać. Potrzeba ta może zostać rozwiązana na wiele sposobów, 

ale tu  omówiono dwa: zwiększenie możliwości podstawowego sprzętu i użycie specjalistycznych 

czujników. Te zmiany w środowisku sprzętowym działają dobrze, ale jak wyjaśnia poniższy materiał, 

nadal nie wystarczy aby zbudować ludzki mózg. W końcu sprzęt jest bezużyteczny, nawet z 

ulepszeniami, jeśli ludzie, którzy na nim polegają, nie mogą skutecznie z nim współpracować. Ostatnia 

część opisuje techniki zwiększania wydajności tych interakcji. Te interakcje są po prostu wynikiem 

połączenia ulepszonej wydajności i sprytnego programowania. Tak jak Alan Turning wykorzystał 

sztuczkę, aby jego komputer najwyraźniej zrobił więcej, niż był w stanie zrobić, dzięki tym technikom 

nowoczesne komputery wyglądają jak cudowni. W rzeczywistości komputer nic nie rozumie; cały 

zaszczyt przypada osobom, które programują komputer. 

Poleganie na standardowym sprzęcie 

Większość tworzonych projektów sztucznej inteligencji zaczyna się przynajmniej od standardowego 

sprzętu, ponieważ nowoczesne gotowe komponenty faktycznie zapewniają znaczącą moc 

przetwarzania, zwłaszcza w porównaniu z komponentami z lat 80., kiedy AI zaczęła generować 

użyteczne wyniki. W rezultacie, nawet jeśli ostatecznie nie możesz wykonać pracy na poziomie 

produkcyjnym przy użyciu standardowego sprzętu, możesz dostać się wystarczająco daleko wraz ze 

swoim eksperymentalnym i przedprodukcyjnym kodem, aby stworzyć działający model, który 

ostatecznie przetworzy pełny zestaw danych. 

Zrozumienie standardowego sprzętu 

Architektura (struktura) standardowego komputera nie zmieniła się od czasu, gdy John von Neumann 

po raz pierwszy zaproponował go w 1946 roku. Przegląd historii pokazuje, że procesor łączy się z 

pamięcią i urządzeniami peryferyjnymi za pośrednictwem magistrali w produktach komputerowych już 

w 1981 r. (I na długo przedtem). Wszystkie te systemy wykorzystują architekturę Von Neumann, 

ponieważ architektura ta zapewnia znaczne korzyści w zakresie modułowości. Czytanie historii 



informuje, że urządzenia te umożliwiają aktualizację każdego komponentu jako indywidualne decyzje, 

co pozwala na zwiększenie możliwości. Na przykład, w ramach limitów, możesz zwiększyć ilość pamięci 

lub miejsca dostępnego na dowolnym komputerze. Możesz także użyć zaawansowanych urządzeń 

peryferyjnych. Wszystkie te elementy łączą się jednak za pośrednictwem magistrali. To, że komputer 

staje się bardziej wydajny, nie zmienia faktów jego podstawowej architektury. Tak więc komputer, 

którego używasz dzisiaj, ma taką samą architekturę jak urządzenia utworzone dawno temu; są po 

prostu bardziej zdolne. Ponadto wielkość urządzenia nie wpływa również na jego architekturę. 

Komputery w twoim samochodzie polegają na systemie magistrali, który łączy się bezpośrednio z 

architekturą Von Neumann. (Nawet jeśli rodzaj magistrali jest inny, architektura jest taka sama.) Aby 

nie myśleć, że jakiekolwiek urządzenie pozostaje nienaruszone, spójrz na schemat blokowy Blackberry. 

To również zależy od konfiguracji von Neumanna. W związku z tym prawie każde urządzenie, jakie 

można dziś sobie wyobrazić, ma podobną architekturę, pomimo różnych form, typów magistrali i 

podstawowych możliwości. 

Opisanie standardowych braków sprzętowych 

Możliwość stworzenia systemu modułowego ma znaczące zalety, szczególnie w biznesie. Zdolność do 

usuwania i wymiany poszczególnych komponentów utrzymuje niskie koszty, jednocześnie 

umożliwiając stopniową poprawę zarówno szybkości, jak i wydajności. Jednak, jak w przypadku 

większości rzeczy, nie ma bezpłatnego lunchu. Modułowość zapewniana przez architekturę Von 

Neumann ma kilka poważnych wad: 

* Wąskie gardło von Neumanna: Ze wszystkich braków wąskie gardło von Neumanna jest 

najpoważniejsze, jeśli wziąć pod uwagę wymagania dyscyplin, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie 

maszynowe, a nawet nauka danych.  

* Pojedyncze punkty awarii: Każda utrata łączności z magistralą oznacza, że komputer natychmiast 

ulega awarii.  Nawet w systemach z wieloma procesorami utrata pojedynczego procesu, który 

powinien po prostu spowodować utratę zdolności, zamiast tego powoduje całkowitą awarię systemu. 

Ten sam problem występuje w przypadku utraty innych komponentów systemu: Zamiast zmniejszać 

funkcjonalność, cały system ulega awarii. Biorąc pod uwagę, że sztuczna inteligencja często wymaga 

ciągłego działania systemu, potencjalne poważne konsekwencje rosną wraz ze sposobem, w jaki 

aplikacja polega na sprzęcie. 

* Jednomyślność: magistrala Von Neumann może albo pobrać instrukcję, albo dane wymagane do 

wykonania instrukcji, ale nie może wykonać obu tych czynności. W konsekwencji, gdy pobieranie 

danych wymaga kilku cykli magistrali, procesor pozostaje bezczynny, co zmniejsza jego wydajność 

zadania AI wymagające intensywnych instrukcji jeszcze bardziej. 

* Zadanie: Gdy mózg wykonuje zadanie, wiele synaps uruchamia się jednocześnie, umożliwiając 

jednoczesne wykonywanie wielu operacji. Oryginalny projekt Von Neumann umożliwiał tylko jedną 

operację na raz i tylko po tym, jak system pobrał zarówno wymagane instrukcje, jak i dane. Obecnie 

komputery zwykle mają wiele rdzeni, które umożliwiają jednoczesne wykonywanie operacji w każdym 

rdzeniu. Jednak kod aplikacji musi dokładnie spełniać ten wymóg, więc funkcja często pozostaje 

nieużywana. 

BADANIE RÓŻNICY ARCHITEKTURY HARVARDA 

Architekturę Harvarda możesz napotkać podczas badania sprzętu, ponieważ niektóre systemy 

wykorzystują zmodyfikowaną formę tej architektury w celu przyspieszenia przetwarzania. Zarówno 

architektura Von Neumanna, jak i architektura Harvarda opierają się na topologii magistrali. Jednak 



podczas pracy z systemem Von Neumann sprzęt opiera się na jednej magistrali i pojedynczym obszarze 

pamięci zarówno dla instrukcji, jak i danych, podczas gdy architektura Harvarda opiera się na 

poszczególnych magistralach dla instrukcji i danych, i może korzystać z oddzielnych obszarów pamięci 

fizycznej. Zastosowanie poszczególnych magistral umożliwia systemowi Harvard Architecture pobranie 

następnej instrukcji podczas oczekiwania na dane z pamięci dla bieżącej instrukcji, dzięki czemu 

architektura Harvard jest szybsza i bardziej wydajna. Jednak spada niezawodność, ponieważ teraz masz 

dwie punkty awarii dla każdej operacji: magistralę instrukcji i magistralę danych. Mikrokontrolery, takie 

jak te, które zasilają kuchenkę mikrofalową, często wykorzystują architekturę Harvarda. Ponadto 

możesz go znaleźć w nietypowych miejscach z konkretnego powodu. Zarówno iPhone, jak i Xbox 360 

używają zmodyfikowanych wersji Harvard Architecture, które opierają się na pojedynczym obszarze 

pamięci (a nie na dwóch), ale nadal polegają na osobnych magistralach. Powodem użycia architektury 

w tym przypadku jest Digital Rights Management (DRM). Możesz ustawić obszar kodu pamięci tylko do 

odczytu, aby nikt nie mógł go modyfikować ani tworzyć nowych aplikacji bez pozwolenia. Z punktu 

widzenia AI może to być problematyczne, ponieważ jedną z możliwości AI jest pisanie nowych 

algorytmów (kodu wykonywalnego) w razie potrzeby, aby poradzić sobie z nieprzewidzianymi 

sytuacjami. Ponieważ komputery PC rzadko wdrażają architekturę Harvarda w czystej postaci lub jako 

główną konstrukcję magistrali, architektura Harvarda nie zwraca na siebie uwagi. 

Korzystanie z procesorów graficznych 

Po utworzeniu prototypowego zestawu do wykonywania zadań wymaganych do symulacji ludzkiej 

myśli na dany temat, może być potrzebny dodatkowy sprzęt zapewniający wystarczającą moc 

przetwarzania do pracy z pełnym zestawem danych wymaganym od systemu produkcyjnego. Istnieje 

wiele sposobów na zapewnienie takiej mocy przetwarzania, ale powszechnym sposobem jest użycie 

procesorów graficznych (GPU) oprócz centralnego procesora maszyny. W poniższych sekcjach opisano 

domenę problemów, którą rozwiązuje GPU, co dokładnie oznacza termin GPU i dlaczego GPU 

przyspiesza przetwarzanie. 

ROZWAŻAJĄC MASZYNĘ BOMBE ALANA TURINGA 

Maszyna Bombe Alana Turinga nie była żadną formą sztucznej inteligencji. W rzeczywistości nie jest to 

nawet prawdziwy komputer. Złamał kryptograficzne wiadomości Enigmy i to wszystko. Dała jednak do 

myślenia Turingowi, co ostatecznie doprowadziło do opracowania zatytułowanego „Computing 

Machinery and Intelligence”, który opublikował w latach 50. XX wieku. Jednak sama Bombe była w 

rzeczywistości oparty na polskiej maszynie o nazwie Bomba. Chociaż niektóre źródła sugerują, że Alan 

Turing pracował sam, Bombe zostało wyprodukowane z pomocą wielu osób, zwłaszcza Gordona 

Welchmana. Turing również nie wyskoczył z próżni, gotowy do złamania niemieckiego szyfrowania. 

Czas w Princeton spędził z takimi znakomitościami jak Albert Einstein i John von Neumann (który 

później wymyślił koncepcję oprogramowania komputerowego). Artykuły napisane przez Turinga 

zainspirowały innych naukowców do eksperymentowania i sprawdzenia, co jest możliwe. 

Specjalistyczny sprzęt wszelkiego rodzaju będzie się pojawiał tak długo, jak naukowcy będą pisać 

artykuły, odrzucać pomysły, tworzyć własne pomysły i eksperymentować. Kiedy oglądasz filmy lub inne 

media, zakładając, że w ogóle są one historycznie dokładne, nie odchodź z poczuciem, że ci ludzie 

właśnie się obudzili pewnego ranka, ogłosili: „Dzisiaj będę genialny!” i zrobił coś cudownego. Wszystko 

opiera się na czymś innym, więc historia jest ważna, ponieważ pomaga pokazać ścieżkę, którą 

podążasz, i oświetla inne obiecujące ścieżki - te, które nie są podążane. 

Biorąc pod uwagę wąskie gardło von Neumanna 

Wąskie gardło von Neumanna jest naturalnym rezultatem użycia magistrali do przesyłania danych 

między procesorem, pamięcią, pamięcią długoterminową i urządzeniami peryferyjnymi. Bez względu 



na to, jak szybko magistrala wykonuje swoje zadanie, przytłaczanie go - czyli tworzenie wąskiego gardła 

zmniejszającego prędkość - jest zawsze możliwe. Z biegiem czasu szybkość procesora wciąż rośnie, a 

ulepszenia pamięci i innych urządzeń koncentrują się na gęstości - możliwości przechowywania 

większej ilości miejsca na mniejszej przestrzeni. W związku z tym wąskie gardło staje się coraz większym 

problemem z każdą poprawką, powodując, że procesor spędza dużo czasu bezczynnie. W granicach 

rozsądku możesz przezwyciężyć niektóre problemy, które otaczają wąskie gardło Von Neumanna i 

wywołać niewielki, ale zauważalny wzrost prędkości aplikacji. Oto najczęstsze rozwiązania: 

* Buforowanie: gdy problemy z uzyskaniem danych z pamięci wystarczająco szybko w architekturze 

Von Neumann stały się oczywiste, dostawcy sprzętu szybko zareagowali, dodając zlokalizowaną 

pamięć, która nie wymagała dostępu do magistrali. Ta pamięć pojawia się na zewnątrz procesora, ale 

jest częścią pakietu procesora. Szybka pamięć podręczna jest jednak droga, więc rozmiary pamięci 

podręcznej są zwykle niewielkie. 

* Buforowanie procesora: Niestety zewnętrzne pamięci podręczne nadal nie zapewniają 

wystarczającej prędkości. Nawet użycie najszybszej dostępnej pamięci RAM i całkowite odcięcie 

dostępu do magistrali nie spełnia wymagań procesora dotyczących mocy obliczeniowej. W związku z 

tym dostawcy zaczęli dodawać pamięć wewnętrzną - pamięć podręczną mniejszą niż pamięć 

zewnętrzna, ale z jeszcze szybszym dostępem, ponieważ jest częścią procesora. 

* Pobieranie wstępne: Problem z pamięciami podręcznymi polega na tym, że przydają się tylko wtedy, 

gdy zawierają poprawne dane. Niestety trafienia w pamięci podręcznej są niskie w aplikacjach, które 

używają dużej ilości danych i wykonują wiele różnych czynności 

zadania Kolejnym krokiem w celu przyspieszenia działania procesorów jest odgadnięcie, które dane 

aplikacja będzie potrzebować w następnej kolejności i załadowanie jej do pamięci podręcznej, zanim 

aplikacja będzie tego wymagać. 

* Używanie specjalnej pamięci RAM: Możesz zostać pochowany przez zupę alfabetu RAM, ponieważ 

istnieje więcej rodzajów pamięci RAM, niż większość ludzi sobie wyobraża. Każdy rodzaj pamięci RAM 

może rozwiązać przynajmniej część problemu wąskiego gardła von Neumanna i działają one w 

określonych granicach. W większości przypadków usprawnienia dotyczą szybszego pobierania danych 

z pamięci i do magistrali. Dwa główne (i wiele drobnych) czynników wpływa na szybkość: szybkość 

pamięci (szybkość, z jaką pamięć przenosi dane) i opóźnienie (czas potrzebny na zlokalizowanie 

określonego fragmentu danych) 

Podobnie jak w wielu innych obszarach technologii, szum może stać się problemem. Na przykład 

wielowątkowość, czynność dzielenia aplikacji lub innego zestawu instrukcji na dyskretne jednostki 

wykonawcze, które procesor może obsłużyć pojedynczo, jest często reklamowana jako sposób na 

przezwyciężenie wąskiego gardła von Neumanna, ale tak naprawdę nie działa cokolwiek więcej niż 

dodać narzut (co pogarsza problem). Wielowątkowość jest odpowiedzią na inny problem: zwiększenie 

wydajności aplikacji. Gdy aplikacja dodaje problemy związane z opóźnieniami do wąskiego gardła Von 

Neumanna, cały system zwalnia. Wielowątkowość zapewnia, że procesor nie marnuje więcej czasu na 

użytkownika lub aplikację, ale zamiast tego ma coś do zrobienia przez cały czas. Opóźnienie aplikacji 

może wystąpić w przypadku dowolnej architektury procesora, nie tylko architektury Von Neumann. 

Mimo to wszystko, co przyspiesza ogólne działanie aplikacji, jest widoczne dla użytkownika i całego 

systemu. 

Definiowanie GPU 



Pierwotnym celem procesora graficznego (GPU) było szybkie przetwarzanie danych obrazu, a 

następnie wyświetlenie uzyskanego obrazu na ekranie. W początkowej fazie ewolucji komputera 

procesor wykonał całe przetwarzanie, co oznaczało, że grafika mogła pojawiać się powoli, podczas gdy 

procesor wykonywał inne zadania. W tym czasie komputer zazwyczaj był wyposażony w kartę 

graficzną, która ma niewielką moc obliczeniową lub nie ma jej wcale. Jedyne, co robi karta graficzna, 

to konwersja danych komputerowych do postaci wizualnej. W rzeczywistości użycie tylko jednego 

procesora okazało się prawie niemożliwe, gdy komputer przeszedł obok wyświetlaczy tekstowych lub 

wyjątkowo prostej 16-kolorowej grafiki. Jednak procesory graficzne tak naprawdę nie wprowadziły 

wielu zastosowań komputerowych, dopóki ludzie nie zaczęli potrzebować wyjścia 3D. W tym 

momencie połączenie procesora i karty graficznej po prostu nie było w stanie tego zrobić. Pierwszym 

krokiem w tym kierunku były systemy takie jak Hauppauge 4860, które zawierały procesor i specjalny 

układ graficzny (w tym przypadku 80860) na płycie głównej. 80860 ma tę zaletę, że wykonuje obliczenia 

niezwykle szybko. Niestety te asynchroniczne systemy wieloprocesorowe nie  całkiem spełniają 

oczekiwania ludzi (chociaż były niesamowicie szybkie jak na ówczesne systemy) i okazały się niezwykle 

drogie. Poza tym cały problem polegał na pisaniu aplikacji, które zawierały ten drugi (lub kolejny) układ. 

Dwa układy również współużytkowały pamięć (których było dużo dla tych systemów). Procesor 

graficzny przenosi przetwarzanie grafiki z płyty głównej na kartę graficzną. Procesor może nakazać GPU 

wykonanie zadania, a następnie GPU określa najlepszą metodę wykonania niezależnie od procesora. 

Karta graficzna ma osobną pamięć, a ścieżka danych dla magistrali jest ogromna. Ponadto GPU może 

uzyskać dostęp do pamięci głównej w celu uzyskania danych potrzebnych do wykonania zadania i 

opublikowania wyników niezależnie od procesora. W rezultacie ta konfiguracja umożliwia nowoczesne 

wyświetlacze graficzne. Jednak to, co naprawdę wyróżnia GPU, to fakt, że GPU zazwyczaj zawiera setki 

rdzeni, w przeciwieństwie do zaledwie kilku rdzeni dla procesora. Mimo że procesor zapewnia większą 

funkcjonalność, GPU wykonuje obliczenia niezwykle szybko i może jeszcze szybciej przenosić dane z 

GPU na ekran. Ta zdolność sprawia, że GPU specjalnego przeznaczenia jest kluczowym elementem w 

dzisiejszych systemach. Biorąc pod uwagę, dlaczego procesory graficzne działają dobrze Podobnie jak 

w przypadku układu 80860 opisanego w poprzedniej sekcji, obecnie procesory graficzne przodują w 

wykonywaniu specjalistycznych zadań związanych z przetwarzaniem grafiki, w tym pracą z wektorami. 

Wszystkie rdzenie wykonujące zadania równolegle naprawdę przyspieszają obliczenia AI. W 2011 r. W 

Google Brain Project padła sztuczna inteligencja, aby rozpoznać różnicę między kotami a ludźmi, 

oglądając filmy na YouTube. Aby jednak to zadanie zadziałało, Google użył 2000 procesorów w jednym 

z gigantycznych centrów danych Google. Niewielu ludzi miałoby zasoby potrzebne do powielenia pracy 

Google. Z drugiej strony Bryan Catanzaro (zespół badawczy NVidii) i Andrew Ng (Stanford) byli w stanie 

powielić pracę Google'a przy użyciu zestawu 12 procesorów graficznych NVidia. Po tym, jak ludzie 

zrozumieli, że układy GPU mogą zastąpić wiele systemów komputerowych zaopatrzonych w procesory, 

mogą zacząć robić różne projekty AI. W 2012 r. Alex Krizhevsky (Uniwersytet w Toronto) wygrał 

konkurs rozpoznawania obrazów komputerowych ImageNet za pomocą procesorów graficznych. W 

rzeczywistości wielu naukowców używa teraz układów GPU z niewiarygodnym sukcesem. 

Tworzenie specjalistycznego środowiska przetwarzania 

Według wielu ekspertów, takich jak Massimiliano Versace, CEO Neurala Inc. 

(https://www.neurala.com/), głębokie uczenie się i sztuczna inteligencja są procesami innymi niż Von 

Neumann. Ponieważ zadanie, które wykonuje algorytm, nie jest zgodne z podstawowym sprzętem, 

istnieją wszelkiego rodzaju nieefektywności, wymagane są ataki hakerskie, a uzyskanie wyniku jest 

znacznie trudniejsze niż powinno. Dlatego projektowanie sprzętu pasującego do oprogramowania jest 

dość atrakcyjne. Agencja Obrony Zaawansowanych Projektów Badawczych (DARPA) podjęła jeden taki 

projekt w postaci Systemów Neuromorficznej Adaptacyjnej Skalowalnej Elektroniki Elektronicznej 

(SyNAPSE). Ideą tego podejścia jest zduplikowanie podejścia natury do rozwiązywania problemów 



poprzez połączenie pamięci i mocy obliczeniowej zamiast rozdzielania tych dwóch elementów. W 

rzeczywistości zbudowali system (był ogromny) i więcej na ten temat można przeczytać na stronie. 

Projekt SyNAPSE posunął się naprzód. IBM zbudował mniejszy system, wykorzystując nowoczesną 

technologię, która była zarówno niezwykle szybka, jak i energooszczędna. Jedynym problemem jest to, 

że nikt ich nie kupuje. Tak jak wiele osób twierdziło, że Betamax był lepszym sposobem 

przechowywania danych niż VHS, VHS wygrał pod względem kosztów, łatwości użytkowania i 

atrakcyjnych funkcji. To samo dotyczy oferty SyNAPSE IBM, TrueNorth. Próby znalezienia ludzi, którzy 

są gotowi zapłacić wyższą cenę, programiści, którzy mogą opracowywać oprogramowanie przy użyciu 

nowej architektury, oraz produkty, które naprawdę korzystają z układu, były trudne. W rezultacie 

kombinacja procesorów i procesorów graficznych, nawet z nieodłącznymi słabościami, nadal wygrywa. 

W końcu ktoś prawdopodobnie zbuduje układ, który bardziej przypomina biologiczny odpowiednik 

mózgu. Obecny system  który to zrobi prawdopodobnie nie będzie w stanie wytworzyć pożądanego 

wzrostu mocy obliczeniowej. W rzeczywistości, takie firmy jak Google pracują nad alternatywą taką jak 

Tensor Processing Unit (TPU), które faktycznie widzi zastosowanie w aplikacjach takich jak 

wyszukiwarka Google, Street View, GoogleZdjęcia i Tłumacz Google .  Ponieważ masz teraz technologię 

stosowaną w rzeczywistych aplikacjach na dużą skalę, niektórzy ludzie również kupują układy, 

niektórzy programiści wiedzą, jak pisać dla nich aplikacje, i istnieją przekonujące produkty, których 

ludzie wymagają. W przeciwieństwie do SyNAPSE, TPU opiera się również na dobrze znanej technologii 

ASIC (Application Specific Integrated Circuit), która znalazła zastosowanie w niezliczonych aplikacjach, 

więc to, co naprawdę robi Google, to zmiana istniejącej technologii. W rezultacie szanse na sukces tego 

typu układów na rynku są znacznie wyższe niż w przypadku SyNAPSE, który opiera się na całkowicie 

nowej technologii. 

Zwiększanie możliwości sprzętowych Procesora nadal działa dobrze w systemach biznesowych lub w 

aplikacjach, w których potrzeba ogólnej elastyczności programowania przewyższa czystą moc 

przetwarzania. Jednak procesory graficzne są obecnie standardem dla różnych rodzajów danych, 

uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i potrzeb głębokiego uczenia się. Oczywiście, wszyscy 

ciągle szukają następnej wielkiej rzeczy w środowisku programistycznym. Zarówno procesory, jak i 

procesory graficzne są procesorami na poziomie produkcyjnym. W przyszłości możesz zobaczyć jeden 

z dwóch rodzajów procesorów zamiast tych standardów: 

* Układy scalone specyficzne dla aplikacji (ASIC): W przeciwieństwie do ogólnych procesorów, 

sprzedawca tworzy układ ASIC do określonego celu. 

Rozwiązanie ASIC oferuje niezwykle szybką wydajność przy niewielkim zużyciu energii, ale brakuje mu 

elastyczności. Przykładem rozwiązania ASIC jest Google Tensor Processing Unit (TPU), który jest 

wykorzystywany do przetwarzania mowy. 

* Programowalne tablice bramek (FPGA): Podobnie jak w przypadku ASIC, sprzedawca zazwyczaj 

wytwarza FPGA do określonego celu. Jednak w przeciwieństwie do ASIC, możesz zaprogramować układ 

FPGA, aby zmienić jego podstawową funkcjonalność. Przykładem rozwiązania FPGA jest Brainwave 

Microsoftu, który jest wykorzystywany do projektów głębokiego uczenia się. Bitwa między układami 

ASIC i FPGA zapowiada się gorąco, a deweloperzy AI stają się zwycięzcami. Na razie wydaje się, że 

Microsoft i FPGA przejęły inicjatywę. Chodzi o to, że technologia jest płynna i należy spodziewać się 

nowych rozwiązań. 

Dostawcy pracują również nad zupełnie nowymi typami przetwarzania, które mogą, ale nie muszą, 

działać zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład Graphcore pracuje nad jednostką przetwarzania danych 

(IPU). Wiadomość o nowych procesorach musisz zebrać z odrobiną soli, biorąc pod uwagę szum, który 



otaczał przemysł w przeszłości. Kiedy zobaczysz prawdziwe aplikacje dużych firm, takich jak Google i 

Microsoft, możesz poczuć się nieco bardziej pewny przyszłości technologii. 

Dodawanie wyspecjalizowanych czujników 

Istotnym składnikiem sztucznej inteligencji jest zdolność sztucznej inteligencji do symulacji ludzkiej 

inteligencji przy użyciu pełnego zestawu zmysłów. Dane wejściowe dostarczane przez zmysły pomagają 

ludziom rozwijać różne rodzaje inteligencji opisane w części 1. Zmysły ludzkie zapewniają właściwy 

rodzaj danych wejściowych do stworzenia inteligentnego człowieka. Nawet zakładając, że AI może w 

pełni wdrożyć wszystkie siedem rodzajów inteligencji, nadal wymaga odpowiedniego rodzaju danych 

wejściowych, aby ta inteligencja mogła funkcjonować. Ludzie zazwyczaj mają pięć zmysłów do 

interakcji ze środowiskiem: wzrok, dźwięk, dotyk, smak i słuch. Co dziwne, ludzie nadal nie rozumieją 

w pełni swoich możliwości, więc nic dziwnego, że komputery opóźniają się, jeśli chodzi o wyczuwanie 

środowiska w taki sam sposób, jak ludzie. Na przykład do niedawna smak składał się tylko z czterech 

elementów: soli, słodyczy, gorzkiego i kwaśnego. Jednak na liście pojawiają się teraz jeszcze dwa smaki: 

umami i tłuszcz. Podobnie niektóre kobiety są tetrachromatami ), które widzą 100 000 000 kolorów, a 

nie więcej niż 1 000 000 (tylko kobiety mogą być tetrachromatami ze względu na wymagania 

chromosomalne). Wiedza, ile kobiet ma taką możliwość, nie jest jeszcze możliwa. Wykorzystanie 

filtrowanych danych statycznych i dynamicznych umożliwia dzisiejszej AI interakcję z ludźmi w 

określony sposób. Weźmy na przykład Alexę , urządzenie Amazon, które najwyraźniej cię słyszy, a 

następnie coś mówi. Chociaż Alexa nie rozumie nic, co mówisz, wygląd komunikacji jest bardzo 

uzależniający i zachęca ludzi do antropomorfizacji tych urządzeń. Aby w ogóle wykonać swoje zadanie, 

Alexa wymaga dostępu do specjalnego czujnika: mikrofonu, który pozwala mu słyszeć. W 

rzeczywistości Alexa ma wiele mikrofonów, które pomagają słyszeć wystarczająco dobrze, aby 

zapewnić iluzję zrozumienia. Niestety, choć jest tak zaawansowana, jak Alexa, nie może niczego 

zobaczyć, poczuć, dotknąć ani posmakować, co czyni go dalekim od człowieka w najmniejszy nawet 

sposób. W niektórych przypadkach ludzie naprawdę chcą, aby ich AI posiadało nadrzędne lub różne 

zmysły. AI, która wykrywa ruch w nocy i reaguje na niego, może polegać na podczerwieni, a nie na 

normalnym widzeniu. W rzeczywistości użycie alternatywnych zmysłów jest obecnie jednym z ważnych 

zastosowań AI. Możliwość pracy w środowiskach, w których ludzie nie mogą pracować, jest jednym z 

powodów, dla których niektóre rodzaje robotów stały się tak popularne, ale praca w tych środowiskach 

często wymaga zestawu nieludzkich czujników. W związku z tym temat czujników dzieli się na dwie 

kategorie (z których żadna nie jest w pełni zdefiniowana): czujniki podobne do ludzkich i alternatywne 

czujniki środowiskowe. 

Opracowywanie metod interakcji ze środowiskiem 

AI, które jest samowystarczalne i nigdy nie wchodzi w interakcje ze środowiskiem, jest bezużyteczne. 

Oczywiście ta interakcja przybiera formę danych wejściowych i wyjściowych. Tradycyjna metoda 

dostarczania danych wejściowych i wyjściowych odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem strumieni 

danych, które komputer może zrozumieć, takich jak zestawy danych, zapytania tekstowe i tym 

podobne. Jednak podejścia te są mało przyjazne dla człowieka i wymagają specjalnych umiejętności w 

użyciu. Interakcja z AI coraz częściej występuje w sposób, który ludzie rozumieją lepiej niż w przypadku 

bezpośredniego kontaktu z komputerem. Na przykład dane wejściowe są przekazywane przez szereg 

mikrofonów, gdy zadajesz pytanie Alexie. AI zamienia słowa kluczowe w pytaniu na tokeny, które może 

zrozumieć. Te tokeny inicjują następnie obliczenia, które tworzą dane wyjściowe. AI tokenizuje dane 

wyjściowe w zrozumiałą dla człowieka formę: zdanie mówione. Następnie usłyszysz zdanie, gdy Alexa 

mówi do ciebie przez mówcę. Krótko mówiąc, aby zapewnić użyteczną funkcjonalność, Alexa musi 

wchodzić w interakcje ze środowiskiem na dwa różne sposoby, które przemawiają do ludzi, ale których 

Alexa tak naprawdę nie rozumie. Interakcje mogą przybierać różne formy. W rzeczywistości liczba i 



formy interakcji stale rosną. Na przykład AI może teraz wąchać. Jednak komputer tak naprawdę nic nie 

wącha. Czujniki umożliwiają przekształcenie detekcji chemicznej w dane, które AI może następnie 

wykorzystać w taki sam sposób, jak wszystkie inne dane. Możliwość wykrywania substancji 

chemicznych nie jest nowa; możliwość zmiany analizy tych chemikaliów nie jest niczym nowym; 

algorytmy nie są również używane do interakcji z danymi wynikowymi. Nowością są zestawy danych 

używane do interpretacji danych przychodzących jako zapachu, a te zbiory danych pochodzą z badań 

na ludziach. Nos AI ma wiele możliwych zastosowań. Na przykład, pomyśl o zdolności AI do używania 

nosa podczas pracy w niektórych niebezpiecznych środowiskach, takich jak zapach wycieku gazu, zanim 

będzie można go zobaczyć za pomocą innych czujników. Wzrastają również interakcje fizyczne. Roboty 

działające na liniach montażowych to stary kapelusz, ale należy wziąć pod uwagę efekty robotów, które 

potrafią prowadzić. Są to większe zastosowania interakcji fizycznej. Weź również pod uwagę, że AI 

może reagować na mniejsze sposoby. Na przykład Hugh Herr wykorzystuje AI do interakcji z 

inteligentną stopą . Ta dynamiczna stopa stanowi doskonały zamiennik dla osób, które straciły 

prawdziwą stopę. Zamiast statycznego rodzaju sprzężenia zwrotnego, które człowiek otrzymuje ze 

standardowej protezy, ta dynamiczna stopa faktycznie zapewnia rodzaj aktywnego sprzężenia 

zwrotnego, które ludzie są przyzwyczajeni do uzyskiwania z prawdziwej stopy. Na przykład ilość 

odepchnięcia od stopy różni się podczas chodzenia pod górę niż podczas zejścia. Podobnie, poruszanie 

się po krawężniku wymaga odmiennej odpowiedzi niż nawigacja o krok. Chodzi o to, że w miarę jak AI 

staje się bardziej zdolne do wykonywania złożonych obliczeń w mniejszych pakietach z coraz większymi 

zestawami danych, zwiększa się zdolność AI do wykonywania interesujących zadań. Jednak zadania 

wykonywane przez sztuczną inteligencję mogą obecnie nie mieć kategorii ludzkiej. Nie możesz nigdy 

naprawdę wchodzić w interakcje z AI, która rozumie twoją mowę, ale możesz polegać na AI, która 

pomaga ci utrzymać życie lub przynajmniej uczynić go bardziej znośnym. 



Podgląd zastosowania AI w aplikacjach komputerowych 

Prawdopodobnie używałeś AI w jakiejś formie w wielu aplikacjach komputerowych, na których 

polegasz w pracy. Na przykład rozmowa przez smartfon wymaga użycia sztucznej inteligencji 

rozpoznawania mowy. Podobnie AI odfiltrowuje wszystkie niechciane wiadomości, które mogą dotrzeć 

do Twojej skrzynki odbiorczej. Pierwsza część omawia typy aplikacji AI, z których wiele Cię zaskoczy, 

oraz pola, które zwykle polegają na AI do wykonywania znacznej liczby zadań. Odkryjesz także źródło 

ograniczeń w tworzeniu aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, co pomaga zrozumieć, dlaczego 

czujące roboty mogą się nigdy nie wydarzyć - a przynajmniej nie przy obecnie dostępnej technologii. 

Jednak niezależnie od tego, czy sztuczna inteligencja kiedykolwiek osiągnie wrażliwość, pozostaje 

faktem, że sztuczna inteligencja wykonuje znaczną liczbę przydatnych zadań. Dwa podstawowe 

sposoby, w jakie sztuczna inteligencja obecnie przyczynia się do ludzkich potrzeb, to poprawki i 

sugestie. Nie chcesz brać pod uwagę tych dwóch terminów po ludzku. Korekta niekoniecznie jest 

odpowiedzią na błąd. Podobnie sugestia nie musi być odpowiedzią na zapytanie. Rozważmy na 

przykład samochód z asystą kierowcy (taki, w którym AI pomaga zamiast zastępować kierowcę). Gdy 

samochód jedzie dalej, AI może dokonać drobnych poprawek, na które pozwalają warunki jazdy i drogi, 

pieszych i wiele innych problemów, przed faktycznym błędem. AI stosuje proaktywne podejście do 

problemu, który może, ale nie musi wystąpić. Podobnie, sztuczna inteligencja może zasugerować 

pewną ścieżkę dla człowieka prowadzącego samochód, która może przedstawiać największe 

prawdopodobieństwo sukcesu, ale później zmienić sugestię w oparciu o nowe warunki. W drugiej 

części osobno omówiono poprawki i sugestie. Trzecia główna część  omawia potencjalne błędy AI. Błąd 

występuje, gdy wynik różni się od oczekiwanego. Wynik może się powieść, ale może pozostać 

nieoczekiwany. Oczywiście pojawiają się również bezpośrednie błędy; AI może nie zapewnić 

pomyślnego wyniku. Być może wynik jest nawet sprzeczny z pierwotnym celem (prawdopodobnie 

powodując obrażenia). Jeśli masz pomysł, że aplikacje AI zapewniają wyniki w kolorze szarym, a nie 

czarnym lub białym, jesteś na dobrej drodze do zrozumienia, w jaki sposób AI modyfikuje typowe 

aplikacje komputerowe, które w rzeczywistości zapewniają albo absolutnie poprawny, albo absolutnie 

niepoprawny wynik . 

Przedstawiamy typowe typy aplikacji 

Tak jak jedyną rzeczą, która ogranicza rodzaje proceduralnych aplikacji komputerowych, jest 

wyobraźnia programisty, aplikacje sztucznej inteligencji mogą pojawiać się w dowolnym miejscu w 

dowolnym celu, z którego większość jeszcze nie myślała. W rzeczywistości elastyczność oferowana 

przez AI oznacza, że niektóre aplikacje AI mogą pojawiać się w miejscach innych niż te, dla których 

programista je pierwotnie zdefiniował. W rzeczywistości oprogramowanie AI może kiedyś napisać 

własną generację. Jednak, aby uzyskać lepszy obraz tego, co sprawia, że sztuczna inteligencja jest 

przydatna w aplikacjach, pomaga wyświetlić dziś najczęściej stosowane zastosowania sztucznej 

inteligencji (i potencjalne pułapki związane z tymi zastosowaniami), jak opisano w poniższych sekcjach. 

Wykorzystanie AI w typowych aplikacjach 

Możesz znaleźć AI w miejscach, w których trudno sobie wyobrazić użycie AI. Na przykład inteligentny 

termostat do kontrolowania temperatury w domu może zawierać AI, jeśli termostat jest wystarczająco 

złożony. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, nawet w tych szczególnie specjalnych aplikacjach, 

naprawdę ma sens, gdy sztuczna inteligencja jest używana do rzeczy, które AI najlepiej sobie radzi, 

takich jak śledzenie preferowanych temperatur w czasie w celu automatycznego utworzenia 

harmonogramu temperatur. Oto niektóre z bardziej typowych zastosowań sztucznej inteligencji, które 

można znaleźć w wielu miejscach: 

* Sztuczna kreatywność 



* Wizja komputerowa, rzeczywistość wirtualna i przetwarzanie obrazu 

* Diagnoza (sztuczna inteligencja) 

* Rozpoznawanie twarzy 

* Sztuczna inteligencja gry, bot do gier komputerowych, teoria gier i planowanie strategiczne 

* Rozpoznawanie pisma odręcznego 

* Przetwarzanie języka naturalnego, tłumaczenie i chatterboty 

* Sterowanie nieliniowe i robotyka 

* Optyczne rozpoznawanie znaków 

* Rozpoznawanie mowy 

Realizacja szerokiej gamy pól AI 

Aplikacje definiują określone rodzaje zastosowań sztucznej inteligencji. Możesz także znaleźć sztuczną 

inteligencję używaną bardziej ogólnie w określonych dziedzinach wiedzy. Poniższa lista zawiera pola, 

w których najczęściej pojawia się AI: 

* Sztuczne życie 

* Automatyczne rozumowanie 

* Automatyzacja 

* Informatyka inspirowana biologicznie 

* Koncepcja wydobycia 

* Eksploracja danych 

* Filtrowanie spamu e-mail 

* Hybrydowy inteligentny system 

* Inteligentny agent i inteligentna kontrola 

* Reprezentacja wiedzy 

* Spory sądowe 

* Robotyka: robotyka oparta na zachowaniu, poznawanie, cybernetyka, robotyka rozwojowa 

(epigenetyczna) i robotyka ewolucyjna 

* Sieć semantyczna 

Biorąc pod uwagę argument pokoju chińskiego 

W 1980 r. John Searle pisze artykuł zatytułowany „Umysły, mózgi i programy”, który został 

opublikowany w Behavioural and Brain Sciences. Nacisk w tym artykule jest położony nad odrzuceniem 

testu Turinga, w którym komputer może oszukać człowieka, że myśli, że komputer jest człowiekiem (a 

nie komputerem), używając szeregu pytań. Podstawowym założeniem jest to, że funkcjonalizm lub 

zdolność do symulacji określonych cech ludzkiego umysłu, to nie to samo, co w rzeczywistości 

myślenie. Argument Chińskiego Pokoju, jak nazywa się ten eksperyment myślowy, opiera się na dwóch 



testach. W pierwszym teście ktoś tworzy sztuczną inteligencję, która może akceptować chińskie znaki, 

użyć zestawu reguł, aby utworzyć odpowiedź na podstawie tych znaków, a następnie wyprowadzić 

odpowiedź za pomocą chińskich znaków. Pytanie dotyczy historii - sztuczna inteligencja musi 

interpretować postawione pytania w taki sposób, aby odpowiedź odzwierciedlała rzeczywistą treść 

opowieści, a nie tylko losową odpowiedź. AI jest tak dobra, że nikt poza pokojem nie może powiedzieć, 

że AI wykonuje wymagane zadania. Chińscy mówcy są całkowicie oszukani, myśląc, że AI naprawdę 

potrafi czytać i rozumieć chiński. W drugim teście człowiek, który nie mówi po chińsku, otrzymuje trzy 

elementy naśladujące działanie komputera. Pierwszy to skrypt, który zawiera dużą liczbę chińskich 

znaków, drugi to chińska historia, a trzeci to zestaw zasad dotyczących korelacji pierwszego elementu 

z drugim. Ktoś wysyła zestaw pytań, napisanych po chińsku, które dla człowieka nie ma sensu, używając 

zestawu reguł, aby znaleźć miejsce w opowieści zawierające odpowiedź opartą na interpretacji 

chińskich znaków. Odpowiedzią jest zestaw chińskich znaków, które korelują z pytaniem w oparciu o 

reguły. Człowiek staje się tak dobry w tym zadaniu, że nikt nie dostrzega braku zrozumienia języka 

chińskiego. Celem tych dwóch testów jest wykazanie, że zdolność do korzystania z reguł formalnych w 

celu uzyskania wyniku (składnia) nie jest tym samym, co faktyczne zrozumienie tego, co ktoś robi 

(semantyka). Searle postulował, że składnia nie wystarcza dla semantyki, ale niektórzy ludzie, którzy 

wdrażają AI, próbują powiedzieć, jeśli chodzi o tworzenie różnych mechanizmów opartych na regułach, 

takich jak Script Applier Mechanism (SAM). Podstawowa kwestia dotyczy posiadania silnej sztucznej 

inteligencji, która naprawdę rozumie, co próbuje zrobić, oraz słabej sztucznej inteligencji, która po 

prostu przestrzega zasad. Cała AI dzisiaj jest słabą AI; tak naprawdę nic nie rozumie. To, co widzisz, to 

sprytne programowanie, które symuluje myśl przy użyciu reguł (takich jak te ukryte w algorytmach). 

Oczywiście powstaje wiele kontrowersji dotyczących pomysłu, że bez względu na to, jak 

skomplikowane stają się maszyny, tak naprawdę nie rozwijają mózgów, co oznacza, że nigdy nie 

zrozumieją. Twierdzenie Searle mówi, że AI pozostanie słaba. Argumenty i kontrargumenty są 

interesujące do przeczytania, ponieważ zapewniają znaczny wgląd w to, co naprawdę wchodzi w grę 

podczas tworzenia sztucznej inteligencji. 

Zobacz, jak AI upraszcza aplikacje 

Istnieje wiele różnych sposobów patrzenia na pytanie  o łatwość obsługi, do której odnosi się AI. Na 

najbardziej podstawowym poziomie sztuczna inteligencja może przewidywać wkład użytkownika. Na 

przykład, gdy użytkownik wpisał tylko kilka liter danego słowa, AI zgaduje pozostałe znaki. Zapewniając 

tę usługę, AI osiąga kilka celów: 

* Użytkownik staje się bardziej wydajny, wpisując mniej znaków. 

* Aplikacja otrzymuje mniej błędnych wpisów w wyniku literówek. 

* Zarówno użytkownik, jak i aplikacja angażują się w komunikację na wyższym poziomie, wyświetlając 

odpowiednie lub ulepszone warunki , których użytkownik inaczej nie pamięta, unikając alternatywnych 

terminów, których komputer może nie rozpoznać. 

Sztuczna inteligencja może także uczyć się na podstawie danych wprowadzonych przez użytkowników 

podczas reorganizacji sugestii w sposób zgodny z metodą wykonywania zadań przez użytkownika. Ten 

następny poziom interakcji mieści się w zakresie sugestii opisanych w sekcji „Tworzenie sugestii”, w 

dalszej części. Sugestie mogą również obejmować dostarczenie użytkownikowi pomysłów, których 

użytkownik nie wziąłby pod uwagę w inny sposób. Nawet w obszarze sugestii ludzie mogą myśleć, że 

AI myśli, ale tak nie jest. AI wykonuje zaawansowaną formę dopasowywania wzorców, a także analizy 

w celu określenia prawdopodobieństwa zapotrzebowania na określony wkład. Korzystanie z AI oznacza 

również, że ludzie mogą teraz ćwiczyć inne rodzaje inteligentnego wkładu. Przykład głosu jest prawie 

nadużywany, ale pozostaje jedną z bardziej powszechnych metod inteligentnego wprowadzania. 



Jednak nawet jeśli AI nie ma pełnego zakresu zmysłów, może zapewnić szeroki zakres niewerbalnych 

inteligentnych danych wejściowych. Oczywistym wyborem jest wzrok, na przykład rozpoznanie twarzy 

właściciela lub zagrożenie oparte na wyrazie twarzy. Jednak dane wejściowe mogą obejmować 

monitor, który może sprawdzać parametry życiowe użytkownika pod kątem potencjalnych 

problemów. W rzeczywistości sztuczna inteligencja mogłaby użyć ogromnej liczby inteligentnych 

danych wejściowych, z których większość nie została jeszcze wynaleziona. Obecnie aplikacje zazwyczaj 

uwzględniają tylko te trzy pierwsze poziomy przyjazności. Jednak wraz ze wzrostem inteligencji 

sztucznej inteligencji staje się niezbędne, aby AI wykazywała zachowania przyjaznej sztucznej 

inteligencji (FAI) zgodne ze sztuczną inteligencją ogólną (AGI), która ma pozytywny wpływ na ludzkość. 

Sztuczna inteligencja ma cele, ale cele te mogą nie być zgodne z ludzką etyką, a potencjalne 

niedopasowanie może dziś wywołać niepokój. FAI zawiera logikę zapewniającą, że cele AI pozostaną 

zgodne z celami ludzkości, podobnie jak trzy prawa znalezione w książkach Izaaka Asimova, które są 

omawiane bardziej szczegółowo później. Jednak wiele osób twierdzi, że te trzy prawa są tylko dobrym 

punktem wyjścia  i że potrzebujemy dalszych zabezpieczeń. Oczywiście cała ta dyskusja na temat praw 

i etyki może okazać się dość myląca i trudna do zdefiniowania. Prostym przykładem zachowania FAI 

byłoby to, że FAI odmówiłoby ujawnienia osobistych danych użytkownika, chyba że odbiorca musiałby 

o tym wiedzieć. W rzeczywistości FAI może pójść jeszcze dalej, dopasowując wzór przez dane 

wejściowe człowieka i lokalizując w nim potencjalne dane osobowe, powiadamiając użytkownika o 

potencjalnej szkodliwości przed wysłaniem informacji w dowolne miejsce. Chodzi o to, że sztuczna 

inteligencja może znacząco zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają aplikacje i wchodzą w interakcje 

z nimi. 

Automatyczne wykonywanie poprawek 

Ludzie ciągle poprawiają wszystko. Nie chodzi o to, że wszystko jest źle. Raczej chodzi o to, by wszystko 

nieco poprawić (lub przynajmniej spróbować to poprawić). Nawet wtedy, gdy ludziom udaje się 

osiągnąć właściwy poziom prawości w danym momencie, nowe doświadczenie kwestionuje ten 

poziom słuszności, ponieważ teraz osoba ma dodatkowe dane, dzięki którym można ocenić całe 

pytanie o to, co stanowi prawo w danej sytuacji. Aby w pełni naśladować ludzką inteligencję, sztuczna 

inteligencja musi również mieć tę zdolność do ciągłego korygowania wyników, które zapewnia, nawet 

jeśli takie wyniki byłyby pozytywne. W poniższych sekcjach omówiono problem poprawności i 

zbadano, w jaki sposób automatyczne korekty czasami zawodzą. 

Biorąc pod uwagę rodzaje poprawek 

Kiedy większość ludzi myśli o sztucznej inteligencji i korekcie, myśli o sprawdzaniu pisowni lub 

sprawdzaniu gramatyki. Osoba popełnia błąd (a przynajmniej AI tak uważa), a AI koryguje ten błąd, aby 

wpisany dokument był jak najbardziej dokładny. Oczywiście ludzie popełniają wiele błędów, więc 

dobrym pomysłem jest posiadanie sztucznej inteligencji. Korekty mogą przybierać różne formy i 

niekoniecznie oznaczają, że wystąpił błąd lub wystąpi w przyszłości. Na przykład samochód może 

pomóc kierowcy, dokonując stałych korekt pozycji pasa. Kierowca może znajdować się w granicach 

bezpiecznej jazdy, ale sztuczna inteligencja może wprowadzić te mikro korekty, aby zapewnić 

bezpieczeństwo kierowcy. Kontynuując cały scenariusz korekty, samochód przed samochodem 

zawierającym AI nagle zatrzymuje się z powodu jelenia na drodze. Kierowca obecnego samochodu nie 

popełnił żadnego błędu. Jednak AI może reagować szybciej niż kierowca i działa, aby zatrzymać 

samochód tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe, aby zająć się zatrzymanym teraz samochodem 

przed nim. 

Widząc zalety automatycznych korekt 



Kiedy AI dostrzega potrzebę korekty, może albo poprosić człowieka o zgodę na dokonanie korekty, albo 

dokonać zmiany automatycznie. Na przykład, gdy ktoś używa rozpoznawania mowy do pisania 

dokumentu i popełnia błąd gramatyczny, AI powinna poprosić o pozwolenie przed dokonaniem 

zmiany, ponieważ człowiek mógł tak naprawdę rozumieć to słowo, albo AI mogła źle zrozumieć, co 

człowiek rozumiał. Czasami jednak krytyczne jest, aby sztuczna inteligencja zapewniała wystarczająco 

silny proces decyzyjny, aby automatycznie wykonywać korekty. Na przykład, rozważając scenariusz 

hamowania z poprzedniej sekcji, AI nie ma czasu na zapytanie o zgodę; musi natychmiast uruchomić 

hamulec, inaczej człowiek może umrzeć w wyniku wypadku. Automatyczne korekty mają określone 

miejsce podczas pracy z AI, przy założeniu, że potrzeba decyzji jest krytyczna, a AI jest solidna. 

Zrozumienie, dlaczego automatyczne korekty nie działają 

AI nie może właściwie nic zrozumieć. Bez zrozumienia nie ma możliwości zrekompensowania 

nieprzewidzianych okoliczności. W tym przypadku nieprzewidziana okoliczność dotyczy zdarzenia 

nieskryptowanego, w którym AI nie może gromadzić dodatkowych danych lub polegać na innych 

mechanicznych sposobach rozwiązania. Człowiek może rozwiązać problem, ponieważ człowiek 

rozumie podstawę problemu i zwykle wystarczającą liczbę otaczających zdarzeń, aby zdefiniować wzór, 

który może pomóc w rozwiązaniu problemu. Ponadto ludzka innowacja i kreatywność zapewnia 

rozwiązania, w których żadne nie jest oczywiste za pomocą innych środków. Biorąc pod uwagę, że 

sztucznej inteligencji brakuje obecnie zarówno innowacyjności, jak i kreatywności, sztuczna 

inteligencja jest niekorzystna w rozwiązywaniu określonych dziedzin problemów. Aby umieścić ten 

problem w perspektywie, rozważ przypadek sprawdzania pisowni. Człowiek wpisuje całkowicie 

uzasadnione słowo, które nie pojawia się w słowniku używanym przez AI do wprowadzania poprawek. 

Sztuczna inteligencja często zastępuje słowo, które jest podobne do określonego słowa, ale nadal jest 

niepoprawne. Nawet po sprawdzeniu przez człowieka dokumentu, przepisaniu poprawnego słowa, a 

następnie dodaniu go do słownika, sztuczna inteligencja nadal może popełnić błąd. Na przykład AI 

może traktować skrót CPU inaczej niż procesor, ponieważ ten pierwszy jest pisany wielkimi literami, a 

drugi pojawia się małymi literami. Człowiek zauważyłby, że te dwa skróty są takie same i że w drugim 

przypadku skrót jest poprawny, ale może być konieczne, aby zamiast niego występować dużymi 

literami. 

Sugestie 

Sugestia różni się od polecenia. Chociaż niektórzy ludzie wydają się całkowicie nie rozumieć tego, 

sugestia jest po prostu pomysłem przedstawionym jako potencjalne rozwiązanie problemu. Złożenie 

sugestii oznacza, że mogą istnieć inne rozwiązania, a zaakceptowanie sugestii nie oznacza jej 

automatycznego wdrożenia. W rzeczywistości sugestia jest tylko pomysłem; może nawet nie działać. 

Oczywiście w idealnym świecie wszystkie sugestie byłyby dobrymi sugestiami - przynajmniej możliwe 

rozwiązania prawidłowego wyniku, co rzadko zdarza się w prawdziwym świecie. W poniższych sekcjach 

opisano charakter sugestii, które odnoszą się do sztucznej inteligencji. 

Uzyskiwanie sugestii na podstawie wcześniejszych działań 

Najczęstszym sposobem wykorzystywania sztucznej inteligencji do tworzenia sugestii jest zbieranie 

przeszłych działań jako zdarzeń, a następnie wykorzystywanie tych przeszłych działań jako zestawu 

danych do tworzenia nowych sugestii. Na przykład ktoś kupuje widżet częściowo stworzony  co miesiąc 

przez trzy miesiące. Sensowne jest zasugerowanie zakupu kolejnego na początku czwartego miesiąca. 

W rzeczywistości naprawdę inteligentna sztuczna inteligencja może zasugerować tę propozycję we 

właściwym czasie miesiąca. Na przykład, jeśli użytkownik dokona zakupu między trzecim a piątym 

dniem miesiąca przez pierwsze trzy miesiące, opłaca się zacząć przedstawiać sugestię trzeciego dnia 

miesiąca, a następnie przejść do czegoś innego po piątym dniu. Ludzie wykonują ogromną liczbę 



wskazówek podczas wykonywania zadań. W przeciwieństwie do ludzi sztuczna inteligencja zwraca 

uwagę na każdą z tych wskazówek i może je rejestrować w spójny sposób. Konsekwentne gromadzenie 

danych akcji umożliwia AI dostarczanie sugestii na podstawie wcześniejszych działań z dużą 

dokładnością w wielu przypadkach. 

Uzyskiwanie sugestii na podstawie grup 

Innym powszechnym sposobem zgłaszania sugestii jest członkostwo w grupie. W takim przypadku 

członkostwo w grupie nie musi być formalne. Grupa może składać się z luźnego stowarzyszenia ludzi, 

którzy mają niewielką potrzebę lub wspólną aktywność. Na przykład drwal, właściciel sklepu i dietetyk 

mogli kupić tajemnicze książki. Mimo że nie mają ze sobą nic wspólnego, nawet lokalizacji, fakt, że 

wszystkie trzy podobne tajemnice czynią ich częścią grupy. Sztuczna inteligencja może łatwo dostrzec 

takie wzorce, które mogą umknąć ludziom, dzięki czemu może dobrze sugerować kupowanie na 

podstawie tych raczej luźnych powiązań grupowych. Grupy mogą zawierać eteryczne połączenia, które 

w najlepszym razie są tymczasowe. Na przykład wszyscy ludzie, którzy pewnego dnia lecieli samolotem 

z Houston w 1982 r., mogliby utworzyć grupę. Ponownie, nie ma żadnego związku między tymi ludźmi, 

z wyjątkiem tego, że pojawili się podczas określonego lotu. Jednak znając te informacje, AI może 

przeprowadzić dodatkowe filtrowanie, aby zlokalizować osoby w locie, które lubią tajemnice. Chodzi o 

to, że sztuczna inteligencja może zapewnić dobre sugestie na podstawie przynależności do grupy, 

nawet jeśli grupa jest trudna (jeśli nie niemożliwa) do zidentyfikowania z ludzkiej perspektywy 

Uzyskiwanie niewłaściwych sugestii 

Każdy, kto spędził czas na zakupach online, wie, że strony internetowe często zawierają sugestie oparte 

na różnych kryteriach, takich jak poprzednie zakupy. Niestety, te sugestie są często błędne, ponieważ 

podstawowa sztuczna inteligencja nie ma zrozumienia. Gdy ktoś dokonuje zakupu super-szerokiego 

widżetu raz w życiu, człowiek prawdopodobnie będzie wiedział, że zakup jest rzeczywiście raz w życiu, 

ponieważ jest bardzo mało prawdopodobne, że ktoś będzie potrzebował dwóch. Jednak AI nie rozumie 

tego faktu. Tak więc, o ile programista nie stworzy reguły określającej, że super-szerokie widżety są 

zakupem raz w życiu, sztuczna inteligencja może zdecydować o dalszym polecaniu produktu, ponieważ 

sprzedaż jest zrozumiała niewielka. Zgodnie z drugorzędną zasadą dotyczącą promowania produktów 

o wolniejszej sprzedaży sztuczna inteligencja zachowuje się zgodnie z cechami, które zapewnił jej 

twórca, ale sugestie, które wysyła, są całkowicie błędne. Oprócz błędów opartych na regułach lub 

błędów logicznych w sztucznej inteligencji sugestie mogą zostać uszkodzone z powodu problemów z 

danymi. Na przykład GPS może sugerować na podstawie najlepszych możliwych danych dla konkretnej 

podróży. Jednak budowa drogi może sprawić, że sugerowana ścieżka stanie się nie do utrzymania, 

ponieważ droga jest zamknięta. Oczywiście wiele aplikacji GPS bierze pod uwagę budowę dróg, ale 

czasami nie biorą pod uwagę innych problemów, takich jak nagła zmiana ograniczenia prędkości lub 

warunki pogodowe, które powodują szczególnie zdradliwą ścieżkę. Ludzie mogą przezwyciężyć braki 

danych dzięki innowacjom, takim jak korzystanie z mniej uczęszczanej drogi lub zrozumienie znaczenia 

znaków objazdu. Kiedy sztucznej inteligencji udaje się ominąć problemy związane z logiką, regułami i 

danymi, czasem przedstawia złe sugestie, ponieważ nie rozumie korelacji między niektórymi zbiorami 

danych w taki sam sposób, jak człowiek. Na przykład AI może nie wiedzieć, jak zasugerować farbę po 

tym, jak człowiek dokona zakupu kombinacji rury i płyty gipsowo-kartonowej podczas naprawy 

instalacji wodociągowej. Konieczność pomalowania płyty gipsowo-kartonowej i okolic po naprawie jest 

oczywista dla człowieka, ponieważ człowiek ma poczucie estetyki, której brakuje AI. Człowiek dokonuje 

korelacji między różnymi produktami, co nie jest oczywiste dla sztucznej inteligencji. 

Biorąc pod uwagę błędy oparte na sztucznej inteligencji 



Całkowity błąd występuje, gdy wynik procesu, przy określonych danych wejściowych, nie jest 

poprawny w żadnej formie. Odpowiedź nie zawiera odpowiedniej odpowiedzi na zapytanie. Nietrudno 

znaleźć przykłady błędów opartych na sztucznej inteligencji. Na przykład w niedawnym artykule BBC 

News opisano, w jaki sposób różnica jednego piksela na zdjęciu oszuka określoną sztuczną inteligencję  

zapewnia dodatkowe wystąpienia sytuacji, w których AI nie zapewniło prawidłowej odpowiedzi. Chodzi 

o to, że AI nadal ma wysoki poziom błędów w niektórych okolicznościach, a programiści pracujący z AI 

zwykle nie są pewni, dlaczego błędy nawet występują. Źródeł błędów w AI jest wiele. Jednak, jak 

zauważono wcześniej, AI nie może nawet naśladować wszystkich siedmiu form ludzkiej inteligencji, 

więc błędy są nie tylko możliwe, ale również nieuniknione. Znaczna część materiału skupia się na 

danych i ich wpływie na sztuczną inteligencję, gdy dane są w jakiś sposób wadliwe. W części  3 okazało 

się również, że nawet algorytmy używane przez AI mają ograniczenia. Część 4 wskazuje, że AI nie ma 

dostępu do tej samej liczby lub rodzajów ludzkich zmysłów. W artykule TechCruncha zauważa, wiele z 

pozornie niemożliwych zadań, które AI wykonuje dzisiaj, są wynikiem użycia metod brutalnej siły, a nie 

niczego, co jest nawet bliskie faktycznemu myśleniu. Głównym problemem, który staje się coraz 

bardziej widoczny, jest to, że korporacje często przerzucają lub nawet ignorują problemy z AI. Nacisk 

kładziony jest na użycie sztucznej inteligencji w celu zmniejszenia kosztów i poprawy wydajności, co 

może nie być możliwe do osiągnięcia. Jednymi z bardziej interesującymi ostatnimi przykładami 

podmiotu korporacyjnego, który posuwa się za daleko z AI, jest Microsoft Tay , który został 

przeszkolony zabezpieczyć rasistowskie, seksistowskie i uwagi pornograficzne przed dużym tłumem 

podczas prezentacji. Cennym samorodkiem prawdy do wyciągnięcia z tej sekcji nie jest to, że sztuczna 

inteligencja jest zawodna lub bezużyteczna. W rzeczywistości, w połączeniu z doświadczonym 

człowiekiem, AI może sprawić, że jego ludzki odpowiednik będzie szybki i skuteczny. Sztuczna 

inteligencja może umożliwić ludziom zmniejszenie częstych lub powtarzających się błędów. W 

niektórych przypadkach, błędy AI mogą nawet zapewnić odrobinę humoru w ciągu dnia. Jednak AI nie 

myśli i nie może dziś zastąpić ludzi w wielu dynamicznych sytuacjach. Sztuczna inteligencja działa 

najlepiej, gdy człowiek dokonuje przeglądu decyzji lub otoczenie jest tak statyczne, że dobre wyniki są 

przewidywalnie wysokie (cóż, o ile człowiek nie chce mylić sztucznej inteligencji). 



Automatyzacja typowych procesów 

Ta część rozważa użycie AI w aplikacji, która jest sytuacją, w której człowiek wchodzi w interakcję z AI 

w jakiś znaczący sposób, nawet jeśli człowiek nie jest świadomy obecności AI. Celem jest pomaganie 

ludziom w robieniu czegoś szybciej, łatwiej, wydajniej lub w celu zaspokojenia innych potrzeb. Proces 

obejmujący AI jest inny, ponieważ AI pracuje teraz, aby pomóc człowiekowi lub wykonać jakieś inne 

zadanie bez bezpośredniej interwencji. Pierwsza część  opisuje, w jaki sposób procesy pomagają 

ludziom. Biorąc pod uwagę, że nuda jest prawdopodobnie najgorszym scenariuszem dla ludzi 

(wystarczy pomyśleć o wszystkich negatywnych rzeczach, które mają miejsce, gdy ludzie się nudzą), 

przedstawiono proces sztucznej inteligencji u ludzi z perspektywy nudy. Jednym z najdłuższych 

zastosowań AI w procesie jest wykorzystanie przemysłowe. Rozważ wszystkie roboty, które teraz 

zasilają fabryki na całym świecie. Mimo że automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji zastępuje 

ludzi, zapewnia także bezpieczeństwo ludziom, wykonując zadania ogólnie uważane za niebezpieczne. 

Co dziwne, jednym z najważniejszych problemów związanych z wypadkami przemysłowymi i 

mnóstwem innych problemów jest nuda .Roboty mogą wykonywać te powtarzające się zadania 

konsekwentnie i bez nudy. Na wypadek, gdybyś nie miał jeszcze dość nudy, możesz również przeczytać 

o tym coś w trzeciej części, która omawia niektóre z najnowszych obszarów, w których AI przoduje - co 

sprawia, że wszelkiego rodzaju środowiska są bezpieczniejsze. W rzeczywistości tylko w branży 

motoryzacyjnej można znaleźć niezliczone sposoby, dzięki którym sztuczna inteligencja poprawia 

sytuację. Istotą tego rozdziału jest to, że sztuczna inteligencja działa dobrze w procesach, zwłaszcza w 

procesach, w których ludzie się nudzą, powodując, że popełniają błąd, gdy sztuczna inteligencja 

prawdopodobnie nie. Oczywiście AI nie może wyeliminować każdego źródła utraty wydajności, braku 

zainteresowania i bezpieczeństwa. Po pierwsze, ludzie mogą zignorować pomoc AI, ale natura 

ograniczeń jest znacznie głębsza. Jak omówiono w poprzednich rozdziałach, AI nie rozumie; nie może 

zapewnić kreatywnych ani innowacyjnych rozwiązań problemów, więc niektóre problemy nie są 

rozwiązywane przez sztuczną inteligencję, bez względu na to, ile wysiłku ktoś włoży w ich stworzenie. 

Opracowywanie rozwiązań dla nudy 

Ankiety często pokazują, co ludzie myślą, że chcą, a nie to, czego chcą, ale nadal są przydatne. Zapytany 

o to, jakiego rodzaju życia chcieli absolwenci college'ów, żaden z nich nie powiedział nudy. W 

rzeczywistości możesz sondować prawie każdą grupę i nie wymyślić ani jednej nudnej odpowiedzi. 

Większość ludzi (mówiąc, że wszyscy prawdopodobnie spowodowaliby lawinę e-maili z przykładami) 

nie chce się nudzić. W niektórych przypadkach AI może współpracować z ludźmi, aby uczynić życie 

bardziej interesującym - przynajmniej dla człowieka. W poniższych sekcjach omówiono rozwiązania 

związane z ludzką nudą, które AI może zapewnić (i kilka, których nie może). 

Zadania stają się bardziej interesujące 

Każdy zawód, osobisty lub dla organizacji, ma pewne cechy, które przyciągają ludzi i sprawiają, że chcą 

w nich uczestniczyć. Oczywiście niektóre zawody, takie jak opieka nad własnymi dziećmi, nie płacą nic, 

ale zadowolenie z tego może być niewiarygodnie wysokie. Podobnie, praca jako księgowy może dobrze 

opłacana, ale nie zapewnia wiele satysfakcji z pracy. Różne sondaże i artykuły mówią o równowadze 

pieniędzy i satysfakcji, ale ich czytanie często okazuje się mylące, ponieważ podstawa do ustalenia jest 

niejednoznaczna. Jednak większość tych źródeł zgadza się, że po tym, jak człowiek zarobi pewną ilość 

pieniędzy, satysfakcja staje się kluczem do utrzymania zainteresowania zawodem (bez względu na to, 

jaki zawód może być). Oczywiście ustalenie, co obejmuje zadowolenie z pracy, jest prawie niemożliwe, 

ale zainteresowanie pozostaje wysoko na liście. Ciekawe zajęcie zawsze będzie miało większy potencjał 

satysfakcji. Problemem nie jest zatem konieczność zmiany pracy, ale uczynienie pracy bardziej 

interesującą, aby uniknąć nudy. AI może skutecznie pomóc w tym procesie, usuwając powtórzenia z 



zadań. Jednak przykłady, takie jak Alexa Amazona i Google Home, zapewniają inne alternatywy. 

Poczucie samotności, które może przenikać dom, miejsce pracy, samochód i inne miejsca, jest silnym 

twórcą nudy. Kiedy ludzie zaczynają czuć się samotni, pojawia się depresja, a nuda jest często zaledwie 

o krok. Tworzenie aplikacji korzystających z interfejsu Alexa lub akcji w Google API do symulacji 

interakcji ludzi odpowiedniego rodzaju może poprawić komfort pracy. Co ważniejsze, opracowanie 

inteligentnych interfejsów tego rodzaju może pomóc ludziom w szybkim wykonywaniu wielu 

przyziemnych zadań, takich jak wyszukiwanie informacji i interakcja inteligentnych urządzeń, nie tylko 

włączników światła 

Pomaganie ludziom w wydajniejszej pracy 

Większość ludzi, przynajmniej myślących przyszłościowo, ma pewne pomysły na to, jak chcieliby AI, 

aby poprawić swoje życie poprzez wyeliminowanie zadań, których nie chcą wykonywać. Ostatnia 

ankieta pokazuje niektóre z bardziej interesujących sposobów, w jakie AI może to zrobić. Wiele z nich 

jest przyziemnych, ale zauważają te, jak wykrywanie, kiedy małżonek jest niezadowolony i wysyłanie 

kwiatów. Prawdopodobnie nie zadziała, ale mimo to jest interesującym pomysłem. Chodzi o to, że 

ludzie prawdopodobnie dostarczą najciekawszych pomysłów, jak stworzyć sztuczną inteligencję, która 

konkretnie zaspokoi potrzeby tej osoby. W większości przypadków poważne pomysły sprawdzą się 

również w przypadku innych użytkowników. Na przykład automatyzacja zgłoszeń problemów może 

działać w wielu różnych branżach. Gdyby ktoś wymyślił ogólny interfejs z programowalnym zapleczem 

do generowania wymaganych niestandardowych zgłoszeń problemów, sztuczna inteligencja mogłaby 

zaoszczędzić użytkownikom dużo czasu i zapewnić wydajność w przyszłości, zapewniając, że zgłoszenia 

problemów będą konsekwentnie rejestrować wymagane informacje. 

Zrozumienie, w jaki sposób AI zmniejsza nudę 

Nuda występuje w wielu pakietach, a ludzie oglądają te pakiety na różne sposoby. Nuda rodzi się z 

braku zaspokojenia potrzebnych zasobów, wiedzy lub innych potrzeb. Innym rodzajem nudy jest to, że 

nie wiem, co dalej robić. AI może pomóc w pierwszym rodzaju nudy; to nie może pomóc z drugim. W 

tej części omówiono pierwszy rodzaj nudy. (Następna sekcja dotyczy drugiego rodzaju). Dostęp do 

wszelkiego rodzaju zasobów pomaga zmniejszyć nudę, umożliwiając ludziom tworzenie bez doczesnej 

konieczności pozyskiwania potrzebnych materiałów. Oto kilka sposobów, dzięki którym AI może 

ułatwić dostęp do zasobów: 

* Wyszukiwanie potrzebnych przedmiotów online 

* Automatyczne zamawianie potrzebnych przedmiotów 

* Wykonywanie monitorowania czujnika i innych danych 

* Zarządzanie danymi 

* Wykonywanie przyziemnych lub powtarzalnych zadań 

Biorąc pod uwagę, jak sztuczna inteligencja nie może nudzić 

Jak zauważono w poprzednich częściach, sztuczna inteligencja nie jest kreatywna ani intuicyjna. 

Proszenie sztucznej inteligencji o wymyślenie czegoś, co należy zrobić, raczej nie przyniesie 

satysfakcjonujących rezultatów. Ktoś może zaprogramować sztuczną inteligencję do śledzenia 

dziesięciu najważniejszych rzeczy, które chcesz zrobić, a następnie wybrać jedną z nich losowo, ale 

wynik nadal nie będzie satysfakcjonujący, ponieważ sztuczna inteligencja nie może wziąć pod uwagę 

takich aspektów, jak twój obecny stan umysłu. W rzeczywistości, nawet przy najlepszym wyrazie 

twarzy, sztuczna inteligencja będzie pozbawiona możliwości interakcji z tobą w sposób, który zapewni 



jakikolwiek satysfakcjonujący wynik. AI również nie może cię motywować. Pomyśl, co się stanie, gdy 

przyjdzie przyjaciel, aby zmotywować cię (lub ty zmotywujesz przyjaciela). Przyjaciel w rzeczywistości 

polega na połączeniu wiedzy intrapersonalnej (empatii poprzez rozważenie tego, jak by się poczuła w 

Twojej sytuacji) i wiedzy interpersonalnej (opracowywanie kreatywnych pomysłów, jak uzyskać od 

ciebie pozytywną reakcję emocjonalną). Sztuczna inteligencja nie będzie posiadała żadnej wiedzy 

pierwszego rodzaju i jedynie bardzo ograniczona ilość wiedzy drugiego rodzaju. W konsekwencji 

sztuczna inteligencja nie może zmniejszyć nudy za pomocą technik motywacyjnych. W każdym razie 

nuda może nie zawsze być zła. Szereg ostatnich badań wykazało, że nuda w rzeczywistości pomaga 

promować kreatywne myślenie - w tym kierunku powinni iść ludzie. Po przejrzeniu niezliczonych 

artykułów na temat tego, jak sztuczna inteligencja zabiera pracę, ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że 

zadania, które wykonuje AI, same w sobie często są nudne i nie pozostawiają ludziom czasu na 

tworzenie. Nawet dzisiaj ludzie mogliby znaleźć produktywne, kreatywne miejsca pracy, gdyby 

naprawdę o tym pomyśleli. W przyszłości, jeśli ludzie naprawdę chcą sięgać po gwiazdy i robić inne 

niesamowite rzeczy, kreatywność będzie niezbędna, więc fakt, że sztuczna inteligencja nie może 

zmniejszyć nudy, jest w rzeczywistości dobrą rzeczą. 

Praca w warunkach przemysłowych 

Każde otoczenie przemysłowe może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa, bez względu na to, ile czasu, 

wysiłku i pieniędzy jest poświęcanych na problem, który opisuje siedem typowych zagrożeń 

bezpieczeństwa występujących w otoczeniu przemysłowym. Chociaż ludzie powodują wiele z tych 

problemów, a nuda je pogarsza, rzeczywiste środowisko, w którym ludzie pracują, powoduje bardzo 

wiele problemów. W poniższych sekcjach opisano, w jaki sposób automatyzacja może pomóc ludziom 

żyć dłużej i lepiej. 

Opracowywanie różnych poziomów automatyzacji 

Automatyzacja w warunkach przemysłowych jest znacznie starsza niż mogłoby się wydawać. Ludzie 

myślą o linii montażowej Henry'ego Forda jako punkcie wyjścia do automatyzacji . W rzeczywistości 

automatyzacja rozpoczęła się w 1104 r. n.e. w Wenecji (gdzie 16 000 pracowników było w stanie 

zbudować cały okręt w ciągu jednego dnia. Amerykanie powtórzyli ten wyczyn z nowoczesnymi 

statkami podczas II wojny światowej .  Więc automatyzacja istnieje od dawna. Od dawna nie ma 

sztucznej inteligencji, która może pomóc ludziom w procesie automatyzacji. W wielu przypadkach 

dzisiaj operator zaczyna od nakreślenia sposobu wykonania zadania, utworzenia zadania, a następnie 

przekazuje je do komputera. Przykładem jednego z kilku nowych rodzajów pracy jest Robot Process 

Automation (RPA), który pozwala człowiekowi szkolić oprogramowanie, aby działało w zastępstwie 

człowieka podczas pracy z aplikacjami (patrz https://www.arcusys.com/blog / the-tools-of-the-

przyszły-dzisiaj-co-jest-robot-automatyzacja-proces-sztuczna inteligencja-i uczenie maszynowe). Ten 

proces różni się od skryptu, takie jak użycie Visual Basic for Applications (VBA) w Office, ponieważ RPA 

nie jest specyficzne dla aplikacji i nie wymaga kodowania. Wiele osób dziwi się, że w rzeczywistości 

istnieje dziesięć poziomów automatyzacji, z których dziewięć może polegać na sztucznej inteligencji. 

Wybrany poziom to w zależności od zastosowania: 

1. Operator człowiek tworzy zadanie i przekazuje je komputerowi aby wprowadzić w życie. 

2. AI pomaga człowiekowi określić opcje pracy. 

3. AI określa najlepsze opcje pracy, a następnie pozwala człowiekowi zaakceptować lub odrzucić 

zalecenie. 



4. AI określa opcje, używa ich do zdefiniowania serii akcji, a następnie przekazuje listę akcji człowiekowi 

w celu zaakceptowania lub odrzucenia poszczególnych akcji przed ich wdrożeniem. 

5. AI określa opcje, definiuje serię działań, tworzy zadanie, a następnie prosi o akceptację przez 

człowieka przed przesłaniem zadania do komputera. 

6. AI automatycznie tworzy zadanie i przesyła je do kolejki zadań komputera, przy czym operator-

człowiek działa jako pośrednik na wypadek, gdyby wybrane zadanie wymagało zakończenia przed 

faktyczną realizacją. 

7. AI tworzy i wdraża zadanie, a następnie mówi operatorowi, co zrobił, w przypadku gdy zadanie 

wymaga korekty lub cofnięcia. 

8. Sztuczna inteligencja tworzy i realizuje pracę, mówiąc człowiekowi, co zrobiła tylko wtedy, gdy 

człowiek zapyta. 

9. Sztuczna inteligencja tworzy i wdraża zadanie bez przekazywania informacji zwrotnych, chyba że 

człowiek musi interweniować, na przykład gdy wystąpi błąd lub wynik nie jest zgodny z oczekiwaniami. 

10. AI inicjuje potrzebę pracy, zamiast czekać, aż człowiek powie jej, aby ją utworzyła. AI zapewnia 

informację zwrotną tylko wtedy, gdy człowiek musi interweniować, na przykład w przypadku 

wystąpienia błędu. AI może zapewniajć poziom korekcji błędów i zarządzają nieoczekiwanymi 

wynikami własnymi. 

Używanie więcej niż tylko robotów 

Myśląc o przemyśle, większość ludzi myśli o automatyzacji: roboty robią rzeczy. W rzeczywistości 

jednak społeczeństwo znajduje się w czwartej rewolucji przemysłowej; mieliśmy parę, masową 

produkcję, automatyzację, a teraz komunikację. AI wymaga informacji z różnego rodzaju źródeł, aby 

skutecznie wykonywać zadania. Wynika z tego, że im więcej informacji ustawienie przemysłowe może 

uzyskać z różnego rodzaju źródeł, tym lepsza może być sztuczna inteligencja (zakładając, że dane są 

również odpowiednio zarządzane). Mając to na uwadze, wszelkiego rodzaju ustawienia przemysłowe 

polegają teraz na silniku komunikacji przemysłowej (ICE) w celu koordynowania komunikacji między 

wszystkimi różnymi źródłami, których potrzebuje AI. 

Roboty wykonują większość rzeczywistej pracy w środowisku przemysłowym, ale potrzebujesz również 

czujników do oceny potencjalnych zagrożeń, takich jak burze. Koordynacja staje się jednak coraz 

ważniejsza dla zapewnienia skuteczności operacji. Na przykład zapewnienie, aby ciężarówki z 

surowcami dotarły we właściwym czasie, podczas gdy inne ciężarówki, które odciągają gotowe towary, 

są dostępne w razie potrzeby, są niezbędnymi zadaniami dla zapewnienia wydajnej pracy podłóg 

magazynowych. Sztuczna inteligencja musi wiedzieć o stanie konserwacji wszystkich urządzeń, aby 

zapewnić najlepszą opiekę (w celu zwiększenia niezawodności) oraz czasy, kiedy są one najmniej 

potrzebne (w celu poprawy wydajności). AI musiałaby również wziąć pod uwagę takie kwestie, jak koszt 

zasobów. Być może uzyskanie przewagi jest możliwe dzięki uruchomieniu niektórych urządzeń w 

godzinach wieczornych, gdy energia jest tańsza. 

Poleganie na samej automatyzacji 

Wczesne przykłady fabryk wolnych od człowieka obejmowały specjalne ustawienia, takie jak fabryki 

chipów, które wymagały wyjątkowo czystego środowiska. Jednak od samego początku automatyzacja 

się rozprzestrzeniła. Ze względu na zagrożenia dla ludzi i koszty wykorzystywania ludzi do wykonywania 

niektórych rodzajów zadań przemysłowych, dziś można znaleźć wiele instancji wspólnych fabryk, które 

w ogóle nie wymagają interwencji człowieka. Szereg technologii umożliwi w pewnym momencie 



wykonanie wszystkich zadań związanych z fabryką bez interwencji człowieka. Chodzi o to, że w końcu 

społeczeństwo będzie musiało znaleźć pracę, inną niż powtarzalne prace fabryczne, do wykonania 

przez ludzi. 

Tworzenie bezpiecznego środowiska 

Jedną z najczęściej wymienianych ról AI, oprócz automatyzacji zadań, jest ochrona ludzi na różne 

sposoby. Artykuły opisująz środowisko, w którym AI działa jako pośrednik, przyjmując uderzenie, które 

ludzie normalnie przyjęliby, gdy występuje problem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przybiera różne 

formy. Tak, sztuczna inteligencja sprawi, że praca w różnych środowiskach będzie bezpieczniejsza, ale 

pomoże także stworzyć zdrowsze środowisko i zmniejszyć ryzyko związane z typowymi zadaniami, w 

tym surfowaniem po Internecie. Poniższe sekcje zawierają przegląd sposobów, w jakie AI może 

zapewnić bezpieczniejsze środowisko. Biorąc pod uwagę rolę nudy w wypadkach od jazdy do pracy , 

nuda zwiększa liczbę wypadków wszelkiego rodzaju. W rzeczywistości za każdym razem, gdy ktoś ma 

wykonać zadanie, które wymaga dowolnego poziomu skupienia i zamiast tego działa w trybie sennym, 

wynik rzadko jest dobry. Problem jest tak poważny i znaczący, że można znaleźć wiele artykułów na 

ten temat, takich jak „Modelowanie ludzkiej nudy w pracy: sformułowania matematyczne i ramy 

probabilistyczne”. To, czy wypadek rzeczywiście się zdarzy (czy był blisko), zależy od losowej szansy. 

Wyobraź sobie, że faktycznie opracowujesz algorytmy, które pomogą określić prawdopodobieństwo 

wystąpienia wypadków spowodowanych nudą w określonych warunkach. 

Widząc AI w unikaniu problemów bezpieczeństwa 

Żadna sztuczna inteligencja nie może zapobiec wypadkom z przyczyn ludzkich, takich jak nuda. W 

najlepszym przypadku, gdy ludzie decydują się na przestrzeganie reguł, które AI pomaga stworzyć, AI 

może jedynie pomóc uniknąć potencjalnych problemów. W przeciwieństwie do robotów Asimova w 

żadnym środowisku nie ma ochrony opartej na trzech prawach; ludzie muszą pozostać bezpieczni. 

Mając to na uwadze, AI może pomóc w następujący sposób: 

* Zaproponuj rotację pracy (w miejscu pracy, w samochodzie, a nawet o godzinę w domu), aby zadania 

były interesujące 

* Monitoruj wydajność ludzi, aby lepiej sugerować przestoje z powodu zmęczenia lub innych 

czynników 

* Pomagaj ludziom w wykonywaniu zadań, aby połączyć inteligencję ludzką zapewniającą szybki czas 

reakcji AI 

* Zwiększ możliwości wykrywania ludzi, aby potencjalne problemy bezpieczeństwa stały się bardziej 

oczywiste 

* Przejmuj powtarzalne zadania, aby ludzie byli mniej skłonni i zmęczeni  i uczestniczyć w 

interesujących aspektach każdej pracy 

Zrozumienie, że sztuczna inteligencja nie może wyeliminować problemów związanych z 

bezpieczeństwem 

Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa oznacza możliwość patrzenia w przyszłość. Ponieważ przyszłość 

nie jest znana, potencjalne zagrożenia dla ludzi w danym momencie są również nieznane, ponieważ 

mogą wystąpić nieoczekiwane sytuacje. Nieoczekiwana sytuacja to taka, której pierwotni twórcy 

konkretnej strategii bezpieczeństwa nie przewidzieli. Ludzie są biegli w szukaniu nowych sposobów na 

znalezienie się w trudnej sytuacji, częściowo dlatego, że jesteśmy zarówno ciekawi, jak i kreatywni. 

Znalezienie metody przezwyciężenia bezpieczeństwa zapewnianego przez AI leży w naturze ludzkiej, 



ponieważ ludzie są dociekliwi; chcemy zobaczyć, co się stanie, jeśli spróbujemy - na ogół coś głupiego. 

Nieprzewidywalne sytuacje to nie jedyny problem, przed którym stoi AI. Nawet gdyby ktoś znalazł 

każdy możliwy sposób, w jaki człowiek mógłby stać się niebezpieczny, moc obliczeniowa wymagana do 

wykrycia zdarzenia i określenia kierunku działania byłaby astronomiczna. Sztuczna inteligencja 

działałaby tak wolno, że jej reakcja zawsze pojawiałaby się zbyt późno, aby coś zmienić. W związku z 

tym twórcy sprzętu bezpieczeństwa, który faktycznie wymaga AI do osiągnięcia wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa, muszą zmierzyć się z prawdopodobieństwem, a następnie zabezpieczyć się przed 

sytuacjami, które najprawdopodobniej się zdarzają 



Używanie AI w celu zaspokojenia potrzeb medycznych 

Medycyna jest skomplikowana. Istnieje powód, dla którego przeszkolenie lekarza może zająć 15 lub 

więcej lat, w zależności od specjalizacji. Do czasu, gdy system szkolny zapakuje do lekarza wystarczającą 

ilość informacji, by niemal pękł, większość innych osób jest już na rynku pracy od 11 lat (zważywszy, że 

większość z nich skończy z tytułem magistra lub licencjata). Tymczasem tworzenie nowych technologii, 

podejść itd. spiskuje, aby zadanie stało się jeszcze bardziej złożone. W pewnym momencie staje się 

niemożliwe, aby jedna osoba stała się biegła nawet w wąskiej specjalizacji. Oczywiście jest to główny 

powód, dla którego niezastąpiony człowiek potrzebuje konsekwentnej, logicznej i bezstronnej pomocy 

w postaci sztucznej inteligencji. Proces rozpoczyna się od pomocy lekarzowi w monitorowaniu 

pacjentów  w sposób, który ludzie po prostu uznaliby za niemożliwy, ponieważ liczba kontroli jest 

wysoka, potrzeba wykonania ich w określonej kolejności i w określony sposób jest krytyczna, a ryzyko 

błędu to monumentalny. Na szczęście ludzie mają dziś więcej niż kiedykolwiek możliwości 

samodzielnego wykonywania wielu zadań medycznych. Na przykład korzystanie z gier umożliwia 

pacjentowi samodzielne wykonanie niektórych zadań związanych z terapią, a jednocześnie uzyskanie 

wskazówek z aplikacji, która gwarantuje, że dana osoba wykona zadanie w sposób najbardziej 

odpowiedni do powrotu do zdrowia. Ulepszona protetyka i inne pomoce medyczne umożliwiają także 

ludziom większą niezależność od profesjonalnej pomocy. Tak jak naprawianie różnych urządzeń bez 

trudności okazuje się trudne, jeśli nie niemożliwe, ludzie czasami przeciwstawiają się analizie 

potrzebnej do zdiagnozowania problemów. Przeprowadzanie analiz na różne sposoby może pomóc 

lekarzowi znaleźć konkretny problem i rozwiązać go z większą łatwością. Dzisiaj lekarz może całkowicie 

wyposażyć pacjenta w urządzenie monitorujące, wykonać zdalne monitorowanie, a następnie polegać 

na sztucznej inteligencji w celu przeprowadzenia analizy wymaganej do zdiagnozowania problemu - 

wszystko to bez konieczności wizyty więcej niż jednej wizyty w gabinecie lekarskim ( ten wymagany do 

podłączenia urządzenia monitorującego). W rzeczywistości, w niektórych przypadkach, takich jak 

monitory glukozy, pacjent może nawet być w stanie kupić wymagane urządzenie w sklepie, aby wizyta 

w gabinecie lekarskim również stała się niepotrzebna. Oczywiście niektóre interwencje wymagają 

poddania pacjenta operacji lub innym zabiegom. Zrobotyzowane rozwiązanie może czasem wykonać 

to zadanie lepiej niż lekarz. W niektórych przypadkach rozwiązanie wspomagane przez robota zwiększa 

wydajność lekarza i pomaga skupić uwagę lekarza na obszarach, które może rozwiązać tylko człowiek. 

Zastosowanie różnych technologii sprawia, że diagnoza jest łatwiejsza, szybsza i dokładniejsza. Na 

przykład użycie sztucznej inteligencji może pomóc lekarzowi zlokalizować początek raka znacznie 

wcześniej niż lekarz mógłby wykonać to zadanie samodzielnie. 

Wdrożenie przenośnego monitorowania pacjenta 

Specjalista medyczny nie zawsze jest w stanie powiedzieć, co dzieje się ze zdrowiem pacjenta, po 

prostu słuchając jego serca, sprawdzając parametry witalne lub wykonując badanie krwi. Ciało nie 

zawsze wysyła użyteczne sygnały, które pozwalają lekarzowi na naukę czegokolwiek. Ponadto niektóre 

funkcje organizmu, takie jak poziom cukru we krwi, zmieniają się w czasie, dlatego konieczne jest stałe 

monitorowanie. Chodzenie do gabinetu lekarskiego za każdym razem, gdy potrzebujesz jednego z tych 

witamin sprawdzonych, okazałoby się czasochłonne i być może nie takie przydatne. Starsze metody 

określania niektórych cech ciała wymagały ręcznej, zewnętrznej interwencji ze strony pacjenta - proces 

podatny na błędy w najlepszym czasie. Z tych i wielu innych powodów sztuczna inteligencja może 

pomóc w monitorowaniu statystyk pacjenta w sposób skuteczny, mniej podatny na błędy i bardziej 

spójny, jak opisano w poniższych sekcjach. 

Noszenie pomocnych monitorów 



Wszystkie rodzaje monitorów należą do kategorii pomocnych. W rzeczywistości wiele z tych 

monitorów nie ma nic wspólnego z profesją medyczną, ale przynosi pozytywne wyniki dla twojego 

zdrowia. Zastanów się nad monitorem Moov , który monitoruje zarówno tętno, jak i  ruch 3D. AI dla 

tego urządzenia śledzi te statystyki i zapewnia porady, jak stworzyć lepszy trening. W rzeczywistości 

otrzymujesz porady dotyczące na przykład tego, jak twoje stopy uderzają o chodnik podczas biegania i 

czy musisz wydłużyć krok. Takie urządzenia mają na celu zapewnienie takiego treningu, który poprawi 

zdrowie bez ryzyka kontuzji. Pamiętaj, że jeśli urządzenie monitorujące typu zegarek jest zbyt duże, 

Motiv wytwarza pierścień, który monitoruje tę samą liczbę rzeczy, co Moov, ale w mniejszej obudowie. 

Ten pierścień śledzi nawet sposób snu, aby pomóc ci dobrze odpocząć. Pierścienie mają zwykle wiele 

zalet i wad. Oczywiście, jeśli Twoim jedynym celem jest monitorowanie tętna, możesz zdobyć 

urządzenia takie jak Apple Watch, które również zapewniają pewien poziom analizy za pomocą 

sztucznej inteligencji. Wszystkie te urządzenia współdziałają ze smartfonem, więc możesz ewentualnie 

połączyć dane z jeszcze innymi aplikacjami lub przesłać je lekarzowi w razie potrzeby. 

Poleganie na krytycznych monitorach do noszenia 

Problem z niektórymi ludzkimi chorobami polega na tym, że zmieniają się one stale, więc okresowe 

sprawdzanie tak naprawdę nie kończy pracy. Glukoza, statystyki mierzone przez diabetyków, to jedna 

statystyka należąca do tej kategorii. Im bardziej codziennie monitorujesz wzrost i spadek poziomu 

glukozy, tym łatwiej jest zmieniać leki i styl życia, aby kontrolować cukrzycę. Urządzenia takie jak 

K’Watch zapewniają takie ciągłe monitorowanie wraz z aplikacją, z której można skorzystać, aby 

uzyskać pomocne informacje na temat zarządzania cukrzycą. Oczywiście ludzie od lat stosują 

przerywany monitoring; to urządzenie zapewnia po prostu dodatkowy poziom monitorowania, który 

może sprawić, że cukrzyca może mieć wpływ na zmianę życia lub niewielką uciążliwość. Ciągłe 

monitorowanie czyjegoś poziomu cukru we krwi lub innych statystyk chorób przewlekłych może 

wydawać się przesadą, ale ma również praktyczne zastosowanie. Produkty takie jak Sentrian pozwalają 

ludziom używać danych zdalnych do przewidywania, że pacjent zachoruje przed faktycznym 

zdarzeniem. Wprowadzając zmiany w lekach i zachowaniu pacjenta przed zdarzeniem, Sentrian 

zmniejsza liczbę nieuniknionych hospitalizacji - znacznie poprawiając życie pacjenta i zmniejszając 

koszty leczenia. Niektóre urządzenia są naprawdę krytyczne, takie jak Kamizelka Defibrylatora 

Poręcznego (WDV), która nieustannie wykrywa stan twojego serca i zapewnia wstrząs, jeśli twoje serce 

przestanie działać prawidłowo. To krótkoterminowe rozwiązanie może pomóc lekarzowi zdecydować, 

czy potrzebujesz wszczepionej wersji tego samego urządzenia. Noszenie jednego ma swoje zalety i 

wady, ale z drugiej strony ciężko jest docenić szok dostępny w razie potrzeby, aby uratować życie. 

Największą wartością tego urządzenia jest monitorowanie, które zapewnia. Niektóre osoby tak 

naprawdę nie potrzebują wszczepialnego urządzenia, dlatego monitorowanie jest niezbędne, aby 

zapobiec niepotrzebnej operacji. 

Korzystanie z ruchomych monitorów 

Liczba i różnorodność monitorów zdrowia z obsługą AI na rynku dziś jest oszałamiający. Na przykład, 

możesz faktycznie kupić szczoteczkę do zębów z funkcją AI, która będzie monitorować twoje nawyki 

szczotkowania i zapewni ci porady na temat lepszej techniki szczotkowania. Kiedy się nad tym 

zastanowić, stworzenie takiego urządzenia wiąże się z pewnymi przeszkodami, z których przynajmniej 

dbanie o to, by obwód monitorujący był szczęśliwy w ludzkich ustach. Oczywiście niektórzy ludzie mogą 

uważać, że mycie zębów naprawdę nie ma wiele wspólnego z dobrym zdrowiem, ale tak jest. 

Tworzenie ruchomych monitorów zazwyczaj oznacza, że są one zarówno mniejsze, jak i mniej 

inwazyjne. Prostota jest również wymogiem w przypadku urządzeń zaprojektowanych do użytku przez 

osoby z niewielką lub żadną wiedzą medyczną. Jednym z urządzeń w tej kategorii jest 

elektrokardiogram do noszenia (EKG). Posiadanie EKG w gabinecie lekarskim oznacza podłączenie 



przewodów od pacjenta do półprzenośnego urządzenia, które wykonuje wymagane monitorowanie. 

QardioCore zapewnia EKG bez użycia przewodów, a osoba z ograniczoną wiedzą medyczną może z 

łatwością go użyć. Podobnie jak w przypadku wielu urządzeń, ten opiera się na smartfonie w celu 

zapewnienia potrzebnej analizy i nawiązania połączeń ze źródłami zewnętrznymi w razie potrzeby. 

Obecne urządzenia medyczne działają dobrze, ale nie są przenośne. Celem tworzenia aplikacji i 

wyspecjalizowanych urządzeń obsługujących AI jest uzyskanie bardzo potrzebnych danych, kiedy lekarz 

ich naprawdę potrzebuje, zamiast konieczności oczekiwania na te dane. Nawet jeśli nie kupujesz 

szczoteczki do zębów w celu monitorowania techniki lub EKG w celu monitorowania serca, fakt, że te 

urządzenia są małe, sprawne i łatwe w użyciu, oznacza, że w pewnym momencie możesz z nich 

skorzystać. 

Zwiększanie możliwości ludzi 

Wiele obecnych technik rozszerzania zdrowego zakresu życia ludzkiego (segmentu życia, w którym nie 

ma znaczącej choroby), a nie tylko zwiększanie liczby lat życia, zależy od tego, czy ludzie są w stanie 

poprawić swoje zdrowie na różne sposoby. Możesz znaleźć dowolną liczbę artykułów, które podają 30, 

40, a nawet 50 sposobów na rozszerzenie tego zdrowego asortymentu, ale często sprowadza się to do 

kombinacji prawidłowego odżywiania, wystarczającej ilości ćwiczeń i właściwego sposobu oraz 

dobrego snu. Oczywiście ustalenie, które jedzenie, ćwiczenia i technika snu są dla Ciebie najlepsze, jest 

prawie niemożliwe. W poniższych sekcjach omówiono sposoby, w jakie urządzenie z obsługą sztucznej 

inteligencji może różnicować posiadanie 60 dobrych lat i 80 lub więcej dobrych lat. (W rzeczywistości 

nie jest już trudno znaleźć artykuły, które omawiają ludzkie życie na 1000 lub więcej lat w przyszłości z 

powodu zmian technologicznych). 

Korzystanie z gier do terapii 

Konsola do gier może być potężnym i zabawnym narzędziem do fizykoterapii. Zarówno Nintendo Wii, 

jak i Xbox 360 znajdują zastosowanie w wielu różnych miejscach fizykoterapii. Celem tych gier jest 

zachęcenie ludzi do poruszania się w określony sposób. Podobnie jak w przypadku innych graczy, gra 

automatycznie nagradza prawidłowe ruchy pacjenta, ale pacjent również otrzymuje terapię w zabawny 

sposób. Ponieważ terapia staje się zabawą, pacjent jest bardziej skłonny to zrobić i szybciej wrócić do 

zdrowia. Oczywiście sam ruch, nawet podczas pracy z odpowiednią grą, nie zapewnia sukcesu. W 

rzeczywistości ktoś może rozwinąć nową kontuzję podczas grania w te gry. Dodatek Jintronix do 

sprzętu Xbox Kinect standaryzuje użycie tej konsoli do gier do terapii, zwiększając 

prawdopodobieństwo doskonałego wyniku. 

Biorąc pod uwagę zastosowanie egzoszkieletów 

Jednym z najbardziej złożonych przedsięwzięć AI jest zapewnienie wsparcia całemu ludzkiemu ciału. 

Tak się dzieje, gdy ktoś nosi egzoszkielet (zasadniczo robot do noszenia). AI wyczuwa ruchy (lub 

potrzebę ruchu) i zapewnia mocną reakcję na tę potrzebę. Wojsko przodowało w stosowaniu 

egzoszkieletów. Wyobraź sobie, że możesz biegać szybciej i przenosić znacznie większe obciążenia w 

wyniku noszenia egzoszkieletu. Oczywiście wojsko kontynuuje eksperymenty, które faktycznie są 

wykorzystywane do celów cywilnych. Egzoszkielet, który ostatecznie zobaczysz (a na pewno w pewnym 

momencie na pewno go zobaczysz), prawdopodobnie wywodzi się z wojska. Przemysł wdrożył również 

technologię egzoszkieletu. Pracownicy fabryki są obecnie narażeni na wiele chorób spowodowanych 

powtarzającymi się urazami stresowymi. Ponadto praca w fabryce jest niezwykle męcząca. Noszenie 

egzoszkieletu nie tylko zmniejsza zmęczenie, ale także zmniejsza liczbę błędów i zwiększa wydajność 

pracowników. Ludzie, którzy utrzymują swój poziom energii przez cały dzień, mogą zrobić więcej, 

mając znacznie mniejsze szanse na zranienie, uszkodzenie produktów lub zranienie kogoś innego. 



Egzoszkielety stosowane obecnie w przemyśle odzwierciedlają ich początki militarne. Poszukaj 

możliwości i wyglądu tych urządzeń do zmiany w przyszłość, która będzie bardziej przypominać 

egzoszkielety pokazywane w filmach takich jak Aliens. Przykłady tej technologii w świecie rzeczywistym 

są nieco mniej imponujące, ale nadal będą zyskiwać na funkcjonalności. Interesujące, jak użycie 

egzoszkieletów, aby sprawić, że zdolni ludzie będą jeszcze bardziej niewiarygodni, to to, co mogą 

umożliwić ludziom to, czego nie mogą zrobić, jest wręcz niesamowite. Na przykład niedawno 

opublikowany artykuł Smithsona omawia stosowanie egzoszkieletu, aby umożliwić chodzenie dziecku 

z porażeniem mózgowym. Jednak nie wszystkie egzoszkielety używane w zastosowaniach medycznych 

zapewniają dożywotnie użytkowanie. Na przykład egzoszkielet może pomóc ofierze udaru chodzić 

normalnie. Gdy osoba staje się bardziej zdolna, egzoszkielet zapewnia mniejsze wsparcie, dopóki 

użytkownik go nie potrzebuje. Niektórzy użytkownicy urządzenia nawet połączyli swój szkielet 

zewnętrzny z innymi produktami, takimi jak Alexa Amazona. Ogólnym celem noszenia egzoszkieletu 

nie jest przejście do Iron Mana. Zamiast tego ma na celu ograniczenie powtarzających się urazów 

stresowych i pomoc ludziom w wykonywaniu zadań, które obecnie okazują się zbyt męczące lub 

przekraczają granice ich ciała. Z medycznego punktu widzenia korzystanie z egzoszkieletu jest zaletą, 

ponieważ pozwala ludziom dłużej poruszać się, a mobilność jest niezbędna dla dobrego zdrowia. 

Zaspokajanie specjalnych potrzeb 

Pewnego razu utrata kończyny lub inna szczególna potrzeba oznaczały lata wizyt u lekarza, zmniejszone 

możliwości oraz krótsze i mniej szczęśliwe życie. Jednak lepsza protetyka i inne urządzenia, z których 

wiele obsługuje AI, sprawiły, że ten scenariusz przeszedł do przeszłości dla wielu osób. Obecnie 

niektórzy ludzie mogą biegać w maratonie lub wspinać się po skałach, nawet jeśli stracili swoje 

pierwotne nogi. Wiele osób uważa, że termin specjalne potrzeby jest równoważny z fizycznie lub 

umysłowo upośledzonym, a nawet niepełnosprawnym. Jednak prawie każdy ma jakieś szczególne 

potrzeby. Pod koniec długiego dnia ktoś z całkowicie normalnym wzrokiem może skorzystać z 

oprogramowania powiększającego, aby powiększyć tekst lub elementy graficzne. Oprogramowanie do 

tłumaczenia kolorów może pomóc osobom o normalnym widzeniu kolorów zobaczyć szczegóły, które 

nie są normalnie widoczne (przynajmniej dla kogoś, kto uważa się za normalne widzenie). Gdy ludzie 

się starzeją, zwykle potrzebują większej pomocy, aby słyszeć, widzieć, dotykać lub w inny sposób 

wchodzić w interakcje z typowymi przedmiotami. Podobnie pomoc w takich zadaniach, jak chodzenie, 

mogłaby trzymać kogoś z dala od domu opieki i we własnym domu przez całe życie. Chodzi o to, że 

korzystanie z różnego rodzaju technologii opartych na sztucznej inteligencji może znacznie pomóc 

każdemu w lepszym życiu, jak omówiono w poniższych sekcjach. 

Biorąc pod uwagę rozwiązania programowe 

Wiele osób korzystających dzisiaj z komputerów polega na rozwiązaniach programowych spełniających 

określone potrzeby. Jednym z najbardziej znanych z tych rozwiązań jest czytnik ekranu o nazwie Job 

Access With Speech (JAWS), który informuje o treści wyświetlanej przy użyciu wyrafinowanych metod. 

Jak można sobie wyobrazić, każda technika, na której opiera się zarówno analiza danych, jak i sztuczna 

inteligencja, warunkuje dane, interpretuje je, a następnie zapewnia wynik, prawdopodobnie pojawia 

się w oprogramowaniu JAWS, dzięki czemu każdy może zrozumieć możliwości i ograniczenia 

oprogramowania - rozwiązania oparte. Najlepszym sposobem, aby zobaczyć, jak to działa, jest 

pobranie i instalacja oprogramowania, a następnie używanie go z zasłoniętymi oczami do wykonywania 

określonych zadań w systemie. (Unikaj jednak wszystkiego, co Cię przerazi, ponieważ popełnisz błędy). 

Oprogramowanie ułatwień dostępu pomaga osobom o szczególnych potrzebach wykonywać 

niesamowite zadania. Może również pomóc innym zrozumieć, co to znaczy mieć specjalną potrzebę. 

Dostępnych jest znaczna liczba takich aplikacji, ale sprawdź Vischeck dla jednego przykładu. Pozwala 



to zobaczyć grafikę w taki sam sposób, w jaki widzą ją osoby z określonymi rodzajami ślepoty barw. 

Oczywiście pierwszą rzeczą, którą odkryjesz, jest to, że termin „daltonista” jest w rzeczywistości 

niepoprawny; ludzie z tymi warunkami widzą kolor w porządku. Kolor jest po prostu przesunięty na 

inny kolor, więc powiedzenie przesunięcia koloru jest prawdopodobnie lepszym terminem. 

Poleganie na rozszerzeniu sprzętowym 

Wiele rodzajów specjalnych potrzeb wymaga czegoś więcej niż tylko oprogramowania do 

odpowiedniego zaspokojenia. Jednak wiele innych rodzajów ulepszeń sprzętowych zaspokaja inne 

potrzeby, a zdecydowana większość wymaga pewnego poziomu sztucznej inteligencji do poprawnego 

działania. Rozważmy na przykład użycie systemów wzrokowych .Wczesne systemy opierały się na 

szablonie zamontowanym na monitorze. Quadriplegik mógł spojrzeć na poszczególne litery, które 

byłyby zbierane przez dwie kamery (po jednej z każdej strony monitora), a następnie wpisywane do 

komputera. W ten sposób pisząc polecenia, quadriplegic może wykonywać podstawowe zadania na 

komputerze. Niektóre z pierwszych systemów wzrokowych podłączonych do ramienia robota za 

pośrednictwem komputera. Ramię robota może wykonywać niezwykle proste, ale ważne czynności, 

takie jak pomoc użytkownikom w napiciu się lub podrapaniu nosa. Nowoczesne systemy faktycznie 

pomagają połączyć mózg użytkownika bezpośrednio z ramieniem robota, umożliwiając wykonywanie 

zadań takich jak jedzenie bez pomocy 

Widząc sztuczną inteligencję w protetyce 

Można znaleźć wiele przykładów sztucznej inteligencji wykorzystywanych w protetyce. Tak, istnieją 

pewne pasywne przykłady, ale większość nowszych wizji protetyki opiera się na podejściach 

dynamicznych, które wymagają sztucznej inteligencji. Jednym z bardziej zadziwiających przykładów 

protetyki z włączoną sztuczną inteligencją jest w pełni dynamiczna stopa stworzona przez Hugh Herr. 

Ta stopa i kostka działają tak dobrze, że Hugh rzeczywiście może wykonywać zadania takie jak 

wspinaczka po skałach. 

Dylemat moralny, który być może będziemy musieli rozważyć w przyszłości (na szczęście nie dzisiaj), 

polega na tym, że protetyka faktycznie pozwala swoim noszącym znacznie przewyższyć możliwości 

rodzimych ludzi. Na przykład w filmie Eon Flux Sithandra ma ręce na nogach. Ręce są zasadniczo 

rodzajem protezy przeszczepionej dla kogoś, kto miał normalne stopy. Powstaje pytanie, czy tego 

rodzaju proteza jest ważna, użyteczna, a nawet pożądana. W pewnym momencie grupa ludzi będzie 

musiała usiąść i ustalić, gdzie powinno zakończyć się stosowanie protez, aby utrzymać ludzi jako ludzi 

(zakładając, że postanowimy pozostać ludźmi i nie ewoluować w następną fazę). Oczywiście dziś nie 

spotkasz nikogo, kto ma ręce na nogach. 

Zakończenie analizy na nowe sposoby 

Używanie sztucznej inteligencji w sposób, który najbardziej odpowiada jej możliwościom, 

maksymalizuje potencjał lekarzy specjalistów w znaczący sposób. Dane do analizy jest jednym z 

obszarów, w którym AI przoduje. W rzeczywistości całe witryny poświęcone są roli AI we współczesnej 

medycynie. Samo zrobienie zdjęcia potencjalnego miejsca guza, a następnie wyświetlenie wyniku 

może wydawać się wszystkim, czego specjalista potrzebuje do postawienia świetnej diagnozy. Jednak 

większość technik uzyskiwania wymaganej migawki polega na przejściu przez tkankę, która nie jest 

częścią miejsca guza, a tym samym przesłania wyjście. Ponadto lekarz chce uzyskać najlepszą możliwą 

informację, obserwując guz w jego najmniejszych stadiach. Wykorzystanie sztucznej inteligencji nie 

tylko pomaga w przeprowadzeniu diagnozy, pomagając w identyfikacji guzów, które są małe i z większą 

dokładnością, ale także znacznie przyspiesza proces analizy. Czas ma kluczowe znaczenie w przypadku 

wielu chorób. Wzrost prędkości jest monumentalny, a kosztuje niewiele za korzystanie z tego nowego 



podejścia. W tym obszarze imponujące są możliwości wykrywania i szybkości sztucznej inteligencji, ale 

naprawdę istotna jest możliwość łączenia sztucznej inteligencji na różne sposoby w celu kompilacji 

danych w Internecie Rzeczy (IoT). Kiedy AI wykrywa stan u konkretnego pacjenta, może automatycznie 

sprawdzać zapisy pacjenta i wyświetlać odpowiednie informacje na ekranie ze zdiagnozowanymi 

skanami zmian  obrazowania medycznego. Teraz lekarz ma każdy ostatni kawałek stosownych 

informacji e dla pacjenta przed postawieniem diagnozy i rozważanie konkretnej ścieżki. 

Opracowywanie nowych technik chirurgicznych 

Roboty i AI rutynowo uczestniczą dziś w zabiegach chirurgicznych. W rzeczywistości niektóre operacje 

byłyby prawie niemożliwe bez użycia robotów i sztucznej inteligencji. Historia korzystania z tej 

technologii nie jest jednak długa. Pierwszy robot chirurgiczny Arthrobot pojawił się w 1983 roku. Mimo 

to wykorzystanie tych technologii ratujących życie zmniejszyło błędy, lepsze wyniki, skrócony czas 

gojenia i ogólnie wykonane tańszych operacji w dłuższej perspektywie. W poniższych sekcjach opisano 

wykorzystanie robotów i sztucznej inteligencji w różnych aspektach chirurgii. 

Sugestie chirurgiczne 

Możesz zobaczyć całą ideę sugestii chirurgicznych na wiele różnych sposobów. Na przykład sztuczna 

inteligencja może przeanalizować wszystkie dane dotyczące pacjenta i dostarczyć chirurgowi sugestii 

na temat najlepszych metod, jakie należy zastosować na podstawie danych tego pacjenta. Chirurg mógł 

wykonać to zadanie, ale zajęłoby to więcej czasu i może być przyczyną błędów, których AI nie popełni. 

AI nie męczy się ani nie przeoczy rzeczy; za każdym razem konsekwentnie przegląda wszystkie 

dostępne dane w ten sam sposób. Niestety, nawet z asystentem AI, podczas operacji zdarzają się 

niespodzianki, w których pojawia się kolejny poziom sugestii.  Lekarze mogą teraz mieć dostęp do 

urządzenia działającego na takich samych zasadach jak Alexa, Siri i Cortana (sztuczna inteligencja w 

urządzeniach, które możesz mieć we własnym domu). Nie, urządzenie nie przyjmie prośby lekarza o 

odtworzenie muzyki podczas operacji, ale chirurg może za pomocą urządzenia zlokalizować określone 

fragmenty informacji bez konieczności zatrzymywania się. Oznacza to, że pacjent otrzymuje korzyść w 

postaci drugiej opinii, aby poradzić sobie z nieprzewidzianymi powikłaniami podczas operacji. 

Pamiętaj, że w rzeczywistości urządzenie nie robi nic więcej niż udostępnianie istniejących badań 

opracowanych przez innych lekarzy w odpowiedzi na prośby chirurga; nie jest zaangażowane żadne 

prawdziwe myślenie. Przygotowanie się do operacji oznacza również analizę wszystkich skanów 

wykonywanych przez lekarzy nalegać na posiadanie. Szybkość to przewaga AI nad radiologiem. 

Produkty takie jak Enlitic , technologia deep lerning, może analizować skany radiologiczne w 

milisekundach - nawet 10.000 razy szybciej niż radiolog. Ponadto system jest o 50 procent lepszy w 

klasyfikacji guzów i ma niższy odsetek wyników fałszywie ujemnych (0 procent w porównaniu z 7 

procentami) niż ludzie. Inny produkt w tej kategorii, Arterys , może wykonać badanie serca w ciągu 6–

10 minut, a nie o zwykłej godzinie. Pacjenci też nie muszą tracić czasu na wstrzymywanie oddechu. O 

dziwo, system ten uzyskuje kilka wymiarów danych: anatomię serca 3-D, szybkość przepływu krwi i 

kierunek przepływu krwi, w tak krótkim czasie. 

Pomoc chirurgowi 

Obecnie większość robotów pomaga chirurgom, a nie zastępuje chirurga. Pierwszy robot-chirurg, 

system PUMA, pojawił się w 1986 roku. Przeprowadził niezwykle delikatną biopsję neurochirurgiczną, 

która jest operacją nielaparoskopową. Chirurgia laparoskopowa jest minimalnie inwazyjna, z jednym 

lub większą liczbą małych otworów służących do zapewnienia dostępu do narządu, takiego jak 

pęcherzyk żółciowy, w celu usunięcia lub naprawy. Pierwsze roboty nie były wystarczająco biegłe, aby 

wykonać to zadanie. Do 2000 r. System chirurgiczny da Vinci zapewnił możliwość wykonywania 

zrobotyzowanej operacji laparoskopowej przy użyciu systemu optycznego 3D. Chirurg kieruje ruchami 



robota, ale robot wykonuje operację. Podczas operacji chirurg ogląda obraz w wysokiej rozdzielczości 

i może lepiej widzieć operację niż przebywanie w pokoju osobiście. System da Vinci wykorzystuje 

również mniejsze otwory niż puszka chirurga, co zmniejsza ryzyko infekcji. Najważniejszym aspektem 

systemu chirurgicznego da Vinci jest jednak to, że konfiguracja zwiększa natywne możliwości chirurga. 

Na przykład, jeśli chirurg trzęsie się trochę podczas części procesu, system chirurgiczny da Vinci usuwa 

wstrząs - podobnie jak w przypadku funkcji przeciwwstrząsowych działających z aparatem. System 

wygładza również wibracje zewnętrzne. Konfiguracja systemu pozwala również chirurgowi wykonywać 

niezwykle delikatne ruchy - drobniejsze niż człowiek może wykonać natywnie, co czyni operację 

znacznie bardziej precyzyjną, niż chirurg mógłby wykonać sam… 

System chirurgiczny da Vinci jest złożonym i niezwykle elastycznym urządzeniem. FDA zatwierdziła go 

do operacji zarówno pediatrycznych, jak i dorosłych następujących typów: 

* Operacje urologiczne 

* Ogólne operacje laparoskopowe 

* Ogólne niekardiochirurgiczne operacje klatki piersiowej 

* Procedury kardiotomii wspomagane torakoskopowo 

Chodzi o to, by uwzględnić cały ten medyczny żargon, że da Vinci  ,system chirurgiczny może 

wykonywać wiele zadań bez udziału chirurga bezpośrednio.  

W pewnym momencie chirurdzy chirurgiczni staną się bardziej autonomiczni, utrzymując ludzi jeszcze 

dalej od pacjenta podczas operacji. W przyszłości nikt tak naprawdę nie wejdzie z pacjentem do 

czystego pokoju, zmniejszając w ten sposób ryzyko infekcji do prawie zera.  

Zastąpienie chirurga monitorowaniem 

W Gwiezdnych wojnach przez cały czas widać chirurgów-robotów. W rzeczywistości możesz 

zastanawiać się, czy są dostępni lekarze. Teoretycznie roboty mogą przejąć niektóre rodzaje operacji 

w przyszłości, ale możliwość ta jest jeszcze daleka. Roboty musiałyby nieco posunąć się naprzód w 

stosunku do aplikacji przemysłowych, które znajdziesz dzisiaj. Dzisiejsze roboty nie są wcale 

autonomiczne i wymagają interwencji człowieka w przypadku konfiguracji. Jednak sztuka chirurgii 

robotów robi postępy. Na przykład robot autonomiczny Smart Tissue (STAR) przewyższał ludzkich 

chirurgów podczas szycia jelita świni -pierwszy człowiek-chirurg-na-świecie. Lekarze nadzorowali STAR 

podczas operacji, ale robot faktycznie wykonał to zadanie samodzielnie, co stanowi ogromny krok 

naprzód w chirurgii robotycznej. 

Wykonywanie zadań za pomocą automatyzacji 

AI jest świetna w automatyzacji. Nigdy nie odbiega od procedury, nigdy się nie męczy i nigdy nie 

popełnia błędów, o ile procedura początkowa jest poprawna. W przeciwieństwie do ludzi, AI nigdy nie 

potrzebuje wakacji ani przerwy, ani nawet ośmiogodzinnego dnia (nie tak wielu też ma zawód lekarza). 

W związku z tym ta sama sztuczna inteligencja, która wchodzi w interakcje z pacjentem na śniadanie, 

zrobi to również na lunch i kolację. Na początku AI ma pewne znaczące zalety, jeśli patrzy się wyłącznie 

na podstawie spójności, dokładności i długowieczności (patrz pasek boczny „Odchylenie, współczucie 

i empatia” dla obszarów, w których AI jest niewystarczające). W poniższych sekcjach omówiono różne 

sposoby, w jakie sztuczna inteligencja może pomóc w automatyzacji poprzez lepszy dostęp do 

zasobów, takich jak dane. 

Praca z dokumentacją medyczną 



Głównym sposobem, w jaki AI pomaga w medycynie, jest dokumentacja medyczna. W przeszłości 

wszyscy używali papierowych zapisów do przechowywania danych pacjentów. Każdy pacjent może 

mieć również tablicę, której personel medyczny używa do codziennego rejestrowania informacji 

podczas pobytu w szpitalu. Różne wykresy zawierają dane pacjenta, a lekarz może również mieć 

notatki. Posiadanie wszystkich tych źródeł informacji w tak wielu różnych miejscach utrudniało 

śledzenie pacjenta w jakikolwiek znaczący sposób. Używanie sztucznej inteligencji wraz z 

komputerową bazą danych pomaga zapewnić dostępność, spójność i wiarygodność informacji. 

Produkty takie jak Google Deepmind Health umożliwiają personelowi wyszukiwanie informacji o 

pacjencie, aby zobaczyć wzorce w danych, które nie są oczywiste. Lekarze niekoniecznie współdziałają 

z rejestrami w taki sam sposób, jak wszyscy inni. Korzystanie z produktów takich jak IBM WatsonPaths 

pomaga lekarzom w interakcji z wszelkiego rodzaju danymi pacjentów w nowy sposób, aby 

podejmować lepsze decyzje diagnostyczne dotyczące zdrowia pacjenta. Medycyna polega na podejściu 

zespołowym, z wieloma osobami w różnym stopniu specjalności współpracujące ze sobą. Jednak każdy, 

kto obserwuje ten proces przez chwilę, szybko zdaje sobie sprawę, że ci ludzie nie komunikują się 

między sobą wystarczająco, ponieważ wszyscy są bardzo zajęci leczeniem pacjentów. Produkty takie 

jak CloudMedX wykorzystują wszystkie opinie wszystkich zaangażowanych stron i przeprowadzają na 

ich podstawie analizę ryzyka. W rezultacie oprogramowanie może pomóc zlokalizować potencjalnie 

problematyczne obszary, które mogłyby zmniejszyć prawdopodobieństwo dobrego wyniku leczenia 

pacjenta. Innymi słowy, ten produkt mówi trochę, co zrobiliby różni interesariusze, gdyby nie byli 

zanurzeni w opiece nad pacjentem. 

Przewidując przyszłość 

Niektóre naprawdę niesamowite oprogramowanie predykcyjne oparte na dokumentacji medycznej 

obejmuje CareSkore , który faktycznie używa algorytmów do określenia prawdopodobieństwa, że 

pacjent wymaga hospitalizacji. Wykonując to zadanie, personel szpitala może sprawdzić przyczyny 

potencjalnej readmisji i zająć się nimi przed opuszczeniem szpitala przez pacjenta, co zmniejsza 

prawdopodobieństwo readmisji. Wraz z tą strategią Zephyr Health pomaga lekarzom oceniać różne 

terapie i wybierać te, które mogą przynieść pozytywne wyniki - ponownie zmniejszając ryzyko, że 

pacjent będzie wymagał ponownej hospitalizacji. Pod pewnymi względami twoja genetyka tworzy 

mapę tego, co ci się przydarzy w przyszłości. W związku z tym wiedza na temat genetyki może zwiększyć 

twoje zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, pomagając ci prowadzić lepsze życie. Deep 

Genomics odkrywa, w jaki sposób mutacje w twojej genetyki wpływają na ciebie jako osobę. Mutacje 

nie zawsze muszą dawać wynik negatywny; niektóre mutacje faktycznie ulepszają ludzi, więc wiedza o 

mutacjach może być również pozytywnym doświadczeniem. 

Zwiększanie bezpieczeństwa procedur 

Lekarze potrzebują wielu danych, aby podejmować dobre decyzje. Jednak z uwagi na to, że dane są 

rozrzucone po całym miejscu, lekarze, którzy nie mają możliwości szybkiej analizy tych rozbieżnych 

danych, często podejmują błędne decyzje. Aby procedury były bezpieczniejsze, lekarz potrzebuje nie 

tylko dostępu do danych, ale także pewnych sposobów ich organizacji i analizy w sposób 

odzwierciedlający specjalizację lekarza. Jednym z takich produktów jest Oncora Medical ,który zbiera i 

organizuje dokumentację medyczną dla radiologów-onkologów. W rezultacie lekarze ci mogą 

dostarczyć odpowiednią ilość promieniowania we właściwe miejsca, aby uzyskać lepszy wynik przy 

niższym potencjale nieprzewidzianych skutków ubocznych. Lekarze mają również problemy z 

uzyskaniem niezbędnych informacji, ponieważ używane przez nich maszyny są zwykle drogie i 

ogromne. Innowator o imieniu Jonathan Rothberg postanowił to wszystko zmienić za pomocą Butterfly 

Network . Wyobraź sobie urządzenie wielkości iPhone'a, które może wykonywać zarówno MRI, jak i 

USG. Zdjęcie na stronie jest niesamowite. 



Tworzenie lepszych leków 

Wszyscy dziś narzekają na cenę leków. Tak, leki mogą robić niesamowite rzeczy dla ludzi, ale kosztują 

tyle, że niektórzy ludzie kończą z hipoteką na domach, aby je zdobyć. Częściowym problemem jest to, 

że testowanie zajmuje dużo czasu. Przeprowadzenie analizy tkanek w celu zaobserwowania efektów 

nowego leku może potrwać nawet rok. Na szczęście produkty takie jak 3Scan mogą znacznie skrócić 

czas potrzebny do uzyskania tej samej analizy tkanek nawet do jednego dnia. Oczywiście lepiej byłoby, 

gdyby firma farmaceutyczna lepiej wiedziała, które leki mogą działać, a które nie przed 

zainwestowaniem jakichkolwiek pieniędzy w badania. Atomwise  wykorzystuje ogromną bazę danych 

struktur molekularnych do przeprowadzania analiz, w których cząsteczki odpowiedzą na określoną 

potrzebę. W 2015 r. Naukowcy wykorzystali Atomwise do stworzenia leków, które sprawiłyby, że Ebola 

rzadziej infekuje innych. Analiza, której wykonanie zajęłoby ludzkim naukowcom miesiące, a może 

nawet lata, zajęło Atomwise zaledwie jeden dzień. Wyobraź sobie ten scenariusz w trakcie potencjalnie 

globalnej epidemii. Jeśli Atomwise może przeprowadzić analizę wymaganą do tego, aby wirus lub 

bakterie stały się zakaźne w ciągu jednego dnia, potencjalna epidemia mogłaby zostać ograniczona 

przed rozprzestrzenieniem się. Firmy farmaceutyczne produkują również ogromną liczbę leków. 

Przyczyną tej imponującej wydajności, oprócz opłacalności, jest to, że każda osoba jest trochę inna. 

Lek, który działa dobrze i nie wywołuje żadnych skutków ubocznych u jednej osoby, może nie działać 

wcale dobrze, a nawet może zaszkodzić innej osobie. Turbine umożliwia firmom farmaceutycznym 

przeprowadzanie symulacji narkotykowych, aby firmy farmaceutyczne mogły zlokalizować leki, które 

najprawdopodobniej będą współpracować z ciałem konkretnej osoby. Obecny nacisk Turbina dotyczy 

leczenia raka, ale łatwo jest zobaczyć, jak to samo podejście może działać w wielu innych obszarach. 

Leki mogą przybierać różne formy. Niektórzy ludzie myślą, że przychodzą tylko w postaci tabletek lub 

zastrzyków, ale twoje ciało wytwarza szeroką gamę leków w postaci mikrobiomów. Twoje ciało zawiera 

dziesięć razy więcej drobnoustrojów niż ludzkie komórki i wiele z nich jest niezbędnych do życia; szybko 

byście bez nich umarli. Whole Biom  stosuje wiele metod, aby te mikrobiomy działały lepiej dla Ciebie, 

tak że niekoniecznie potrzebujesz pigułki lub zastrzyku, aby coś wyleczyć. Niektóre firmy jeszcze nie 

zdały sobie sprawy ze swojego potencjału, ale prawdopodobnie w końcu to zrobią. Jedną z takich firm 

jest Recursion Pharmaceuticals, która wykorzystuje automatyzację do odkrywania sposobów 

stosowania znanych leków, leków bioaktywnych i farmaceutyków, które wcześniej nie zdobywały 

kwalifikacji w celu rozwiązania nowych problemów. Firma odniosła pewne sukcesy w pomocy w 

rozwiązywaniu rzadkich chorób genetycznych i ma na celu wyleczenie 100 chorób w ciągu następnych 

dziesięciu lat (oczywiście jest to niezwykle wysoki cel do osiągnięcia). 

Łączenie robotów i lekarzy 

Półautonomiczne roboty o ograniczonych możliwościach zaczynają się integrować ze społeczeństwem. 

Japonia używa tych robotów od jakiegoś czasu. Roboty pojawiają się również w Ameryce w postaci 

Rudy. W większości przypadków roboty te mogą wykonywać proste zadania, takie jak przypominanie 

ludziom o przyjmowaniu leków i graniu w proste gry, bez większych interwencji. Jednak w razie 

potrzeby lekarz lub inny pracownik medyczny może zabrać robota ze zdalnej lokalizacji i wykonywać 

bardziej zaawansowane zadania za pośrednictwem robota. Zastosowanie tego podejścia oznacza, że 

dana osoba otrzymuje natychmiastową pomoc, gdy jest to konieczne, zmniejszając potencjalne szkody 

dla pacjenta i utrzymując niskie koszty. Tego rodzaju roboty są już w powijakach, ale spodziewają się, 

że z czasem będą się poprawiać. Chociaż roboty te są narzędziami pomagającymi personelowi 

medycznemu i nie są w stanie zastąpić lekarza lub pielęgniarki w wielu specjalistycznych zadaniach, 

zapewniają stały nadzór, którego potrzebują pacjenci, oraz komfortową obecność. Ponadto roboty 

mogą zmniejszyć potrzebę zatrudniania ludzi do wykonywania wspólnych zadań, powtarzające się 



zadania (takie jak wydawanie tabletek, przypominanie i pomoc w chodzeniu), które roboty mogą 

wykonywać całkiem dobrze nawet teraz. 



Poleganie na sztucznej inteligencji w celu poprawy interakcji międzyludzkich 

Ludzie wchodzą w interakcje na wiele sposobów. W rzeczywistości niewiele osób zdaje sobie sprawę z 

tego, na ile różnych sposobów zachodzi komunikacja. Kiedy wiele osób myśli o komunikacji, myśli o 

pisaniu lub mówieniu. Jednak interakcja może przybierać wiele innych form, w tym kontakt wzrokowy, 

jakość tonów, a nawet zapach. Przykładem komputerowej wersji ulepszonej interakcji człowieka jest 

elektroniczny nos, który do wykonywania swoich zadań wykorzystuje kombinację elektroniki, 

biochemii i sztucznej inteligencji i został zastosowany w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych 

i badań.  Skoncentrujemy się jednak bardziej na standardowej komunikacji, w tym na mowie ciała. 

Lepiej rozumiesz, w jaki sposób sztuczna inteligencja może usprawnić komunikację między ludźmi za 

pomocą środków, które są tańsze niż budowanie własnego elektronicznego nosa. AI może również 

poprawić sposób, w jaki ludzie wymieniają się pomysłami. W niektórych przypadkach AI zapewnia 

zupełnie nowe metody komunikacji, ale w wielu przypadkach AI zapewnia subtelną (lub czasem nie tak 

subtelną) metodę ulepszania istniejących sposobów wymiany pomysłów. Ludzie polegają na wymianie 

pomysłów w celu tworzenia nowych technologii, korzystania z istniejących technologii lub zdobywania 

wiedzy na temat technologii potrzebnych do zwiększenia wiedzy jednostki. Pomysły są abstrakcyjne, 

co sprawia, że czasami ich wymiana jest szczególnie trudna, więc sztuczna inteligencja może zapewnić 

niezbędny pomost między ludźmi. Kiedyś, jeśli ktoś chciał przechowywać swoją wiedzę i dzielić się z 

kimś innym, zwykle polegał na pisaniu. W niektórych przypadkach mogą również usprawnić 

komunikację, korzystając z różnego rodzaju grafik. Jednak tylko niektóre osoby mogą korzystać z tych 

dwóch form mediów w celu zdobycia nowej wiedzy; wiele osób potrzebuje więcej, dlatego źródła 

online, takie jak YouTube (https://www.youtube.com/), stały się tak popularne. Co ciekawe, za pomocą 

sztucznej inteligencji możesz zwiększyć moc multimediów, która jest już znaczna, a ten rozdział 

pokazuje, jak to zrobić. Ostatnia część tego rozdziału pomaga zrozumieć, w jaki sposób sztuczna 

inteligencja może dać ci niemal nadludzką percepcję sensoryczną. Być może naprawdę chcesz ten 

elektroniczny nos; zapewnia znaczące korzyści w wykrywaniu zapachów, które są znacznie mniej 

aromatyczne niż ludzie mogą wąchać. Wyobraź sobie, że możesz wąchać na tym samym poziomie, co 

pies (który używa 100 milion receptorów aromatów, w porównaniu z 1 milionem receptorów 

aromatów, które posiadają ludzie). Okazuje się, że dwa sposoby pozwalają osiągnąć ten cel: użycie 

monitorów, do których człowiek uzyskuje pośredni dostęp, i bezpośrednia stymulacja ludzkiej percepcji 

zmysłowej. 

Opracowywanie nowych sposobów komunikacji 

Komunikacja obejmująca rozwinięty język początkowo odbywała się między ludźmi za pomocą słowa 

mówionego i pisanego. Jedynym problemem związanym z komunikacją mówioną jest to, że obie strony 

muszą pojawić się wystarczająco blisko siebie, aby porozmawiać. W związku z tym komunikacja 

pisemna jest pod wieloma względami lepsza, ponieważ umożliwia komunikację z opóźnieniem 

czasowym, która nie wymaga, aby obie strony się widziały. Trzy główne metody ludzkiej komunikacji 

niewerbalnej polegają na: 

Alfabecie : Abstrakcja składników ludzkich słów lub symboli 

Język: Łączenie ciągów słów lub symboli w celu tworzenia zdań lub przekazywania pomysłów w formie 

pisemnej 

Język ciała: rozszerzenie języka o kontekst 

Pierwsze dwie metody to bezpośrednie abstrakty słowa mówionego. Nie zawsze są łatwe do 

wdrożenia, ale ludzie robią to od tysięcy lat. Komponent języka ciała jest najtrudniejszy do wdrożenia, 

ponieważ próbujesz stworzyć abstrakcję fizycznego procesu. Pisanie pomaga przekazać mowę ciała 



przy użyciu określonej terminologii . Jednak słowo pisane nie jest wystarczające więc ludzie wzbogacają 

go symbolami, takimi jak emotikony i emoji . W poniższych sekcjach omówiono te kwestie bardziej 

szczegółowo. 

Tworzenie nowych alfabetów 

Wprowadzenie do tej sekcji omawia dwa nowe alfabety używane w erze komputerów: emotikony s) i 

emoji. Witryny, w których można znaleźć te dwa alfabety graficzne w Internecie, mogą wymienić ich 

setki. W większości ludzie potrafią interpretować te kultowe alfabety bez większego problemu, 

ponieważ przypominają mimikę twarzy, ale aplikacja nie ma ludzkiego poczucia sztuki, więc komputery 

często wymagają sztucznej inteligencji, aby dowiedzieć się, jakie emocje próbuje człowiek. przekazać 

za pomocą małych zdjęć. Na szczęście można znaleźć znormalizowane listy, takie jak wykres emoji 

Unicode . Oczywiście ustandaryzowana lista nie pomaga w tłumaczeniu. Emotikon jest starszą 

technologią i wiele osób stara się o tym zapomnieć (ale prawdopodobnie się nie uda). Emoji jest jednak 

nowe i wystarczająco ekscytujące. Możesz również polegać na sztucznej inteligencji Google'a, aby 

zmienić swoje selfie w emoji. Właśnie jeśli naprawdę nie chcesz przeszukiwać oficjalnego emoji 2666 

obsługiwanego przez Unicode (lub emoji 564 biliardów, które Google może wygenerować za pomocą 

Google Allo), możesz zasugerować Dango odpowiednie emoji dla. Ludzie stworzyli nowe alfabety, aby 

zaspokoić określone potrzeby od początku słowa pisanego. Emotikony i emoji reprezentują dwa z wielu 

alfabetów, na które można liczyć, że ludzie stworzą je w wyniku działania Internetu i sztucznej 

inteligencji. W rzeczywistości może wymagać AI, aby nadążyć za nimi wszystkimi. 

Automatyzacja tłumaczenia języka 

Świat zawsze miał problem z brakiem wspólnego języka. Tak, angielski stał się mniej więcej uniwersalny 

- do pewnego stopnia, ale wciąż nie jest całkowicie uniwersalny. Posługiwanie się tłumaczem między 

językami może być kosztowne, uciążliwe i podatne na błędy, więc tłumacze, chociaż są niezbędne w 

wielu sytuacjach, niekoniecznie są świetną odpowiedzią. Dla tych, którzy nie mają pomocy tłumacza, 

posługiwanie się innymi językami może być dość trudne, w tym przypadku aplikacje takie jak Tłumacz 

Google. Jedną z rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, jest to, że Tłumacz Google oferuje 

automatyczne wykrywanie języka dla Ciebie. Co ciekawe, ta funkcja działa w większości przypadków 

wyjątkowo dobrze. Częścią odpowiedzialności za tę funkcję jest system Google Neural Machine 

Translation (GNMT). Może w rzeczywistości patrzeć na całe zdania, aby je zrozumieć i zapewnić lepsze 

tłumaczenia niż aplikacje, które wykorzystują frazy lub słowa jako podstawę do stworzenia 

tłumaczenia. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że GNMT może tłumaczyć między językami, nawet 

jeśli nie ma konkretnego tłumacza, używając sztucznego języka, interlingua. Należy jednak pamiętać, 

że interlingua nie działa jako uniwersalny tłumacz; to bardziej uniwersalny most. Powiedz, że GNMT 

nie wie, jak tłumaczyć między chińskim a hiszpańskim. Może jednak tłumaczyć z chińskiego na angielski 

oraz z angielskiego na hiszpański. Budując sieć trójwymiarową reprezentującą te trzy języki 

(interlingua), GNMT jest w stanie stworzyć własne tłumaczenie między chińskim a hiszpańskim. 

Niestety ten system nie działa w przypadku tłumaczenia między chińskim a marsjańskim, ponieważ nie 

jest jeszcze dostępna metoda umożliwiająca zrozumienie i przetłumaczenie marsjańskiego na inny 

ludzki język. Ludzie nadal muszą stworzyć tłumaczenie podstawowe dla GNMT, aby wykonać swoją 

pracę. 

Włączanie mowy ciała 

Znaczna część ludzkiej komunikacji odbywa się z mową ciała, dlatego ważne jest używanie emotikonów 

i emoji. Jednak ludzie przyzwyczajają się do bezpośredniej pracy z kamerami w celu tworzenia filmów 

i innych form komunikacji, które nie wymagają pisania. W takim przypadku komputer mógłby 

potencjalnie wysłuchać ludzkiego wkładu, przetworzyć go na tokeny reprezentujące ludzką mowę, a 



następnie przetworzyć te tokeny w celu spełnienia żądania, podobnie jak w przypadku Alexa lub 

Google Home i ich podobnych. Niestety, zwykłe przetłumaczenie słowa mówionego na tokeny nie 

wystarczy, ponieważ cały problem komunikacji niewerbalnej pozostaje. W takim przypadku AI musi 

być w stanie bezpośrednio odczytać mowę ciała. Czytanie języka ciała polega na interpretacji tych 

ludzkich cech: 

*Postawa 

* Ruch głowy 

*Wyraz twarzy 

*Kontakt wzrokowy 

*Gesty 

Oczywiście istnieją inne cechy, ale nawet jeśli sztuczna inteligencja może zniszczyć te pięć obszarów, 

może znacznie przyczynić się do zapewnienia prawidłowej interpretacji mowy ciała. Oprócz języka 

ciała, obecne implementacje sztucznej inteligencji uwzględniają również cechy takie jak jakość tonalna, 

co sprawia, że niezwykle złożona sztuczna inteligencja wciąż nie jest bliska zrobienia tego, co robi ludzki 

mózg bez wysiłku. Gdy sztuczna inteligencja będzie w stanie odczytać język ciała, musi także zapewnić 

środki do wyjścia z niego podczas interakcji z ludźmi. Biorąc pod uwagę, że czytanie jest w powijakach, 

mechaniczna lub graficzna prezentacja języka ciała jest jeszcze mniej rozwinięta. Roboty uczące się 

mówić językiem ciała wskazują, że roboty mogą obecnie interpretować język ciała, a następnie 

odpowiednio reagować w kilku przypadkach. Obecnie roboty nie są w stanie tworzyć dobrych wyrazów 

twarzy, więc potrzebujemy emocji, aby postawić nas w spokoju z androidami 

Wymiana pomysłów 

AI nie ma pomysłów, ponieważ brakuje zarówno inteligencji intrapersonalnej, jak i umiejętności 

rozumienia. Jednak AI może umożliwić ludziom wymianę pomysłów w sposób, który tworzy całość 

większą niż suma jej części. W wielu przypadkach sztuczna inteligencja nie dokonuje żadnej wymiany. 

Ludzie biorący udział w tym procesie dokonują wymiany, polegając na sztucznej inteligencji w celu 

usprawnienia procesu komunikacji. Poniższe sekcje zawierają dodatkowe szczegóły dotyczące tego, jak 

ten proces zachodzi. 

Tworzenie połączeń 

Człowiek może wymieniać pomysły z innym człowiekiem, ale tylko tak długo, jak długo dwoje ludzi wie 

o sobie. Problem polega na tym, że wielu ekspertów w danej dziedzinie tak naprawdę się nie zna - a 

przynajmniej nie dość dobrze, by się komunikować. AI może przeprowadzać badania w oparciu o 

przepływ pomysłów dostarczanych przez człowieka, a następnie tworzyć połączenia z innymi ludźmi, 

którzy mają ten sam (lub podobny) przepływ pomysłów. Jednym ze sposobów, w jaki odbywa się to 

tworzenie komunikacji, są serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIn gdzie chodzi o tworzenie 

połączeń między ludźmi na podstawie szeregu kryteriów. Sieć osoby staje się środkiem, za pomocą 

którego sztuczna inteligencja głęboko w LinkedIn sugeruje inne potencjalne połączenia. Ostatecznie 

celem tych połączeń z perspektywy użytkownika jest uzyskanie dostępu do nowych zasobów ludzkich, 

nawiązywanie kontaktów biznesowych, tworzenie sprzedaży lub wykonywanie innych zadań, które 

LinkedIn umożliwia za pomocą różnych połączeń. Rozszerzanie komunikacji Aby skutecznie wymieniać 

pomysły, dwoje ludzi musi dobrze się komunikować. Jedynym problemem jest to, że ludzie czasami nie 

komunikują się dobrze, a czasem wcale się nie komunikują. Problemem jest nie tylko tłumaczenie słów, 

ale także pomysłów. Społeczne i osobiste uprzedzenia jednostek mogą wykluczać komunikację, 



ponieważ pomysł dla jednej grupy może w ogóle się nie tłumaczyć dla innej grupy. Na przykład przepisy 

w jednym kraju mogą zmusić kogoś do myślenia w jeden sposób, ale przepisy w innym kraju mogą 

skłonić drugiego człowieka do myślenia w zupełnie inny sposób. Teoretycznie AI może pomóc w 

komunikacji między różnymi grupami na wiele sposobów. Oczywiście tłumaczenie języka (przy 

założeniu, że tłumaczenie jest dokładne) jest jedną z tych metod. Jednak sztuczna inteligencja może 

dostarczyć wskazówek co do tego, co jest i nie jest akceptowalne kulturowo przez wstępne badania 

materiałów. Stosując kategoryzację, AI może również sugerować pomoce, takie jak alternatywna 

grafika itp., Aby pomóc w komunikacji odbywającej się w sposób, który pomaga obu stronom. 

Definiowanie trendów 

Ludzie często opierają pomysły na trendach. Jednak, aby zwizualizować sposób działania pomysłu, inne 

strony w ramach wymiany pomysłów muszą również dostrzegać te trendy, a komunikacja za pomocą 

tego rodzaju informacji jest niezwykle trudna. AI może wykonywać różne poziomy analizy danych i 

przedstawiać wyniki w formie graficznej. Sztuczna inteligencja może analizować dane na wiele 

sposobów i szybciej niż człowiek, dzięki czemu historia, którą opowiadają, jest tą, której potrzebujesz. 

Dane pozostają takie same; prezentacja i interpretacja zmiany danych. Badania pokazują, że ludzie 

lepiej odnoszą się do wyników graficznych niż wyników tabelarycznych, a wyniki graficzne 

zdecydowanie ułatwią dostrzeżenie trendów. Korzystanie z aplikacji opartych na sztucznej inteligencji 

może również ułatwić tworzenie odpowiedniego rodzaju wyników graficznych dla określonych 

wymagań. Nie wszyscy ludzie widzą grafikę dokładnie w ten sam sposób, dlatego dopasowanie rodzaju 

grafiki do odbiorców jest bardzo ważne 

Korzystanie z multimediów 

Większość ludzi uczy się, używając wielu zmysłów i wielu podejść. Drzwi do nauki, które działają dla 

jednej osoby, mogą zostawić inną całkowicie zdziwionąy. W związku z tym im więcej sposobów 

komunikowania pojęć i pomysłów, tym bardziej prawdopodobne jest, że inni ludzie zrozumieją, co ta 

osoba próbuje przekazać. Multimedia zwykle składają się z dźwięku, grafiki, tekstu i animacji, ale 

niektóre multimedia robią więcej. AI może pomóc w multimediach na wiele sposobów. Jednym z 

najważniejszych jest tworzenie lub tworzenie multimediów. Znajdziesz sztuczną inteligencję w 

aplikacjach, które pomagają we wszystkim, od opracowywania mediów do prezentacji mediów. Na 

przykład podczas tłumaczenia kolorów na obrazie sztuczna inteligencja może pomóc w wizualizacji 

efektów tych zmian szybciej niż próbowanie jednej kombinacji kolorów na raz (metoda brutalnej siły). 

Po wykorzystaniu multimediów do prezentacji pomysłów w więcej niż jednej formie osoby otrzymujące 

pomysły muszą przetworzyć informacje. Wtórne wykorzystanie AI polega na wykorzystaniu sieci 

neuronowych do przetwarzania informacji na różne sposoby. Kategoryzacja multimediów jest dziś 

niezbędnym zastosowaniem tej technologii. Jednak w przyszłości możesz spodziewać się użycia 

sztucznej inteligencji, aby pomóc w trójwymiarowej rekonstrukcji scen na podstawie zdjęć 2D. 

Wyobraź sobie, że policja może przejść przez wirtualne miejsce zbrodni z każdym wiernie uchwyconym 

szczegółem. Ludzie spekulowali, że różnego rodzaju multimedia pojawią się w nowych formach. Na 

przykład wyobraź sobie gazetę, która zapewnia dynamiczne wyświetlacze podobne do Harry'ego 

Pottera. Większość elementów technologii jest obecnie dostępnych, ale problem dotyczy rynku. Aby 

technologia odniosła sukces, musi mieć rynek - to znaczy sposób na opłacenie się. 

Upiększanie ludzkiej percepcji zmysłowej 

Jednym ze sposobów, w jaki AI naprawdę przoduje w poprawie interakcji międzyludzkich, jest 

ulepszanie ludzi na jeden z dwóch sposobów: pozwalając im używać ich rodzimych zmysłów do pracy 

z rozszerzonymi danymi lub przez powiększanie natywnych zmysłów, aby robić więcej. W poniższych 

sekcjach omówiono oba podejścia do poprawy odczuwania ludzi, a tym samym poprawy komunikacji. 



Przesunięcie spektrum danych 

Podczas gromadzenia różnego rodzaju informacji ludzie często stosują technologie, które filtrują lub 

zmieniają spektrum danych w odniesieniu do koloru, dźwięku lub zapachu. Człowiek nadal korzysta z 

natywnych funkcji, ale niektóre technologie zmieniają dane wejściowe tak, aby działały z tą natywną 

funkcją. Jednym z najczęstszych przykładów przesunięcia widma jest astronomia, w której przesuwanie 

i filtrowanie światła umożliwia ludziom widzenie elementów astronomicznych, takich jak mgławica, w 

sposób, którego gołym okiem nie jest w stanie - i tym samym poprawiając nasze zrozumienie 

wszechświata. Ręczne przesuwanie i filtrowanie kolorów, dźwięków i zapachów może jednak wymagać 

dużo czasu, a wyniki mogą rozczarować, nawet jeśli są wykonywane fachowo - w tym przypadku w grę 

wchodzi sztuczna inteligencja. AI może wypróbować różne kombinacje znacznie szybciej niż człowiek i 

łatwiej zlokalizować potencjalnie przydatne kombinacje, ponieważ AI wykonuje to zadanie w spójny 

sposób. Jednak najbardziej intrygująca technika odkrywania naszego świata różni się całkowicie od 

oczekiwań większości ludzi. Co jeśli możesz poczuć zapach koloru lub dźwięk? Występowanie 

synestezji, która polega na użyciu jednego zmysłu do interpretacji danych wejściowych z innego 

zmysłu, jest dobrze udokumentowane u ludzi. Ludzie używają AI, aby badać efekt .Ciekawe 

zastosowanie tej technologii  ma jednak stworzyć warunki, w których inni ludzie mogą faktycznie 

używać synestezji jako innego środka widzenia. Na wypadek, gdybyś chciał zobaczyć, jak działa 

synestezja, sprawdź aplikację ChoiceMap pod adresem https://choicemap.co/. 

Zwiększanie ludzkich zmysłów 

Jako alternatywę do korzystania z zewnętrznej aplikacji do przenoszenia spektrum danych i 

udostępniania w ten sposób przesuniętych danych do użytku przez ludzi, możesz wzmocnić ludzkie 

zmysły. Przy rozszerzaniu urządzenie, zewnętrzne lub wszczepione, umożliwia człowiekowi 

bezpośrednie przetwarzanie danych sensorycznych w nowy sposób. Wiele osób postrzega te nowe 

możliwości jako tworzenie cyborgów . Pomysł jest stary: użyj narzędzia, dzięki którym ludzie stają się 

coraz bardziej skuteczni w wykonywaniu szeregu zadań. W tym scenariuszu ludzie otrzymują dwie 

formy rozszerzenia: fizyczną i intelektualną. Fizyczne powiększanie ludzkich zmysłów odbywa się już na 

wiele sposobów i gwarantuje wzrost, gdy ludzie stają się bardziej otwarci na różnego rodzaju implanty. 

Na przykład okulary noktowizyjne umożliwiają obecnie ludziom widzenie w nocy, a wysokiej klasy 

modele zapewniają widzenie kolorów kontrolowane przez specjalnie zaprojektowany procesor. W 

przyszłości powiększanie / wymiana oczu może pozwolić ludziom zobaczyć dowolną część widma 

kontrolowaną przez myśl, dzięki czemu ludzie zobaczą tylko tę część widma, która jest potrzebna do 

wykonania określonego zadania. Zwiększanie inteligencji wymaga bardziej inwazyjnych środków, ale 

także obiecuje, że ludzie będą mogli ćwiczyć znacznie większe możliwości. W przeciwieństwie do AI, 

Intelligence Augmentation (IA) ma ludzkiego aktora w centrum przetwarzania. Człowiek zapewnia 

kreatywność i zamiary, których obecnie brakuje sztucznej inteligencji. 

 



Przeprowadzanie analizy danych dla AI 

Gromadzenie danych nie jest nowoczesnym zjawiskiem; ludzie gromadzili dane od stuleci. Bez względu 

na to, czy informacje pojawiają się w formie tekstowej, czy liczbowej, ludzie zawsze doceniali sposób, 

w jaki dane opisują otaczający świat, i używają ich do przemieszczania cywilizacji do przodu. Dane mają 

wartość samą w sobie. Korzystając z jego treści, ludzkość może się uczyć, przekazywać krytyczne 

informacje potomkom (nie trzeba wymyślać koła na nowo) i skutecznie działać w świecie. Ludzie 

ostatnio dowiedzieli się, że dane zawierają więcej niż informacje powierzchniowe. Jeśli dane mają 

odpowiednią formę numeryczną, możesz zastosować specjalne techniki opracowane przez 

matematyków i statystów, zwane technikami analizy danych, i wyciągnąć z nich jeszcze więcej wiedzy. 

Ponadto, poczynając od prostej analizy danych, można wyodrębnić istotne informacje i dane 

tematyczne do bardziej zaawansowanych analiz za pomocą algorytmów uczenia maszynowego 

zdolnych do przewidywania przyszłości, klasyfikowania informacji i skutecznego podejmowania 

decyzji. Analiza danych i uczenie maszynowe umożliwiają przekraczanie wcześniejszych limitów 

wykorzystania danych w celu opracowania inteligentniejszej sztucznej inteligencji. W tym rozdziale 

przedstawiono analizę danych. Pokazuje, jak wykorzystywać dane jako narzędzie edukacyjne do 

rozwiązywania trudnych problemów związanych z AI, takich jak sugerowanie klientowi odpowiedniego 

produktu, rozumienie języka mówionego, tłumaczenie angielskiego na niemiecki, automatyzacja jazdy 

samochodem i wiele innych. 

Definiowanie analizy danych 

Obecna era nazywana jest erą informacji, nie tylko dlatego, że jesteśmy tak bogaci w dane, ale także 

dlatego, że społeczeństwo osiągnęło pewną dojrzałość w analizowaniu i wydobywaniu z niej informacji. 

Firmy takie jak Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook i Microsoft, które oparły swoją działalność 

na danych, są uważane za pięć najbardziej wartościowych firm na świecie. Takie firmy nie tylko 

gromadzą i przechowują przechowywane dane dostarczane przez ich cyfrowe procesy; wiedzą też, jak 

uczynić ją tak cenną jak ropa naftowa, stosując precyzyjną i rozbudowaną analizę danych. Google na 

przykład rejestruje dane z Internetu w ogóle, a także z własnej wyszukiwarki. Być może spotkałeś się z 

mantrą „dane to nowa ropa” w wiadomościach, czasopismach lub na konferencjach. Z oświadczenia 

wynika, że dane mogą uczynić firmę bogatą, a do tego potrzeba umiejętności i ciężkiej pracy. Chociaż 

wielu zastosowało tę koncepcję i sprawiło, że okazała się ona niesamowicie skuteczna, to Clive Humbly, 

brytyjski matematyk, po raz pierwszy zrównał dane z ropą naftową, biorąc pod uwagę jego 

doświadczenie z danymi konsumentów w sektorze detalicznym. Humbly jest znany z tego, że należy do 

założycieli brytyjskiej firmy marketingowej Dunnhumby, a także do programu kart lojalnościowych 

Tesco. W 2006 r. Humbly podkreślił również, że dane to nie tylko pieniądze, które spadają z nieba; 

wymaga wysiłku, aby były użyteczne. Tak jak nie możesz natychmiast użyć nierafinowanego oleju, 

ponieważ musi on zostać zmieniony w coś innego w wyniku procesów chemicznych, które zamieniają 

go w gaz, tworzywa sztuczne lub inne chemikalia, tak więc dane muszą ulec znacznym 

przekształceniom, aby uzyskać wartość. Najbardziej podstawowe transformacje danych nazywane są 

analizą danych i można je uznać za podstawowe transformacje chemiczne, które olej przechodzi w 

rafinerii, zanim stanie się cennym paliwem lub produktami z tworzyw sztucznych. Za pomocą samej 

analizy danych możesz położyć podwaliny pod bardziej zaawansowane procesy analizy danych, które 

możesz zastosować do danych. Analiza danych, w zależności od kontekstu, odnosi się do dużej liczby 

możliwych operacji na danych, czasami specyficznych dla niektórych branż lub zadań. Możesz podzielić 

wszystkie te transformacje na cztery duże i ogólne rodziny, które dają wyobrażenie o tym, co dzieje się 

podczas analizy danych: 

* Przekształcanie: Zmienia wygląd danych. Termin transformacja odnosi się do różnych procesów, 

chociaż najczęstszym jest umieszczanie danych w uporządkowanych wierszach i kolumnach w formacie 



macierzowym (zwanym także transformacją pliku płaskiego). Na przykład nie można skutecznie 

przetwarzać danych towarów zakupionych w supermarkecie przed umieszczeniem każdego klienta w 

jednym wierszu i dodaniem produktów zakupionych do pojedynczych kolumn w tym wierszu jako 

wpisy liczbowe zawierające ilości lub wartość pieniężną. Przekształcanie może również obejmować 

wyspecjalizowane przekształcenia numeryczne, takie jak przeskalowanie, za pomocą którego zmienia 

się średnią lub wartości minimalne i maksymalne szeregu liczbowego, aby dostosować go do 

algorytmu. 

* Oczyszczanie: Naprawia niedoskonałe dane. W zależności od sposobu pozyskiwania danych mogą 

wystąpić różne problemy, takie jak brak informacji, skrajny zasięg lub po prostu nieprawidłowe 

wartości. Na przykład dane w supermarkecie mogą powodować błędy, gdy towary mają nieprawidłowe 

ceny. Niektóre dane są kontradyktoryjne, co oznacza, że zostały stworzone, aby zepsuć wszelkie 

wnioski. Na przykład produkt może zawierać fałszywe recenzje w Internecie, które zmieniają jego 

pozycję. Oczyszczanie pomaga w usuwaniu przeciwnych przykładów z danych i zapewnia wiarygodność 

wniosków. 

* Kontrola: Sprawdza poprawność danych. Analiza danych to praca głównie ludzka, choć 

oprogramowanie odgrywa dużą rolę. Ludzie mogą łatwo rozpoznać wzorce i dostrzec dziwne elementy 

danych. Z tego powodu analiza danych generuje wiele statystyk danych i zapewnia przydatną 

wizualizację, taką jak Health InfoScape firmy MIT Senseable Cities i General Electric, która pomaga 

uchwycić treści informacyjne na pierwszy rzut oka. Na przykład możesz zobaczyć, jak choroby łączą się 

ze sobą na podstawie danych przetworzonych z 72 milionów rekordów. 

* Modelowanie: Chwyta związek między elementami obecnymi w danych. Aby wykonać to zadanie, 

potrzebujesz narzędzi zaczerpniętych ze statystyk, takich jak korelacje, testy t, regresja liniowa i wiele 

innych, które mogą ustalić, czy wartość naprawdę różni się od innej, czy tylko jest z nią powiązana. Na 

przykład, analizując wydatki w supermarkecie, możesz stwierdzić, że osoby kupujące pieluchy również 

kupują piwo. Analiza statystyczna wykazuje, że te dwa produkty są powiązane wielokrotnie w tych 

samych koszach.  

Analiza danych nie jest magią. Transformacje, czyszczenie, inspekcja i modelowanie wykonuje się za 

pomocą sumowania i mnożenia masy na podstawie rachunku macierzowego (który jest niczym innym 

jak długimi sekwencjami sumowania i mnożenia, których wiele osób uczy się w szkole). Arsenał analizy 

danych zapewnia również narzędzia statystyczne, takie jak średnia i wariancja, które opisują rozkład 

danych lub zaawansowane narzędzia, takie jak analiza korelacji i regresji liniowej, które ujawniają, czy 

można powiązać ze sobą zdarzenia lub zjawiska (takie jak kupowanie pieluch i piwa ) na podstawie 

dowodów. 

Zrozumienie, dlaczego analiza jest ważna 

Analiza danych jest niezbędna dla AI. W rzeczywistości żadna współczesna sztuczna inteligencja nie jest 

możliwa bez wizualizacji, czyszczenia, przekształcania i modelowania danych, zanim zaawansowane 

algorytmy nie wejdą do procesu i nie zamieniają ich w informacje o jeszcze większej wartości niż 

wcześniej. Na początku, kiedy AI składało się wyłącznie z rozwiązań algorytmicznych i systemów 

eksperckich, naukowcy i eksperci starannie przygotowali dane, aby je zasilić. Dlatego na przykład, jeśli 

ktoś chciałby, aby algorytm sortował informacje, ekspert danych umieścił dane na listach 

(uporządkowane sekwencje elementów danych) lub w innych strukturach danych, które mogłyby 

odpowiednio zawierać informacje i umożliwić ich pożądaną manipulację. W tym czasie eksperci od 

danych gromadzili i organizowali dane, tak aby ich zawartość i forma były dokładnie zgodne z 

oczekiwaniami, ponieważ zostały one utworzone w tym konkretnym celu. Manipulowanie znanymi 

danymi w określonej formie stanowiło poważne ograniczenie, ponieważ tworzenie danych wymagało 



dużo czasu i energii; w związku z tym algorytmy otrzymały mniej informacji niż jest obecnie 

dostępnych. Dzisiaj uwaga została przeniesiona z tworzenia danych na przygotowanie danych przy 

użyciu analizy danych. Chodzi o to, że różne źródła już wytwarzają dane w tak dużych ilościach, że 

można znaleźć to, czego potrzebujesz, bez konieczności tworzenia specjalnych danych dla zadania. Na 

przykład wyobraź sobie, że chcesz, aby AI kontrolowała drzwi Twojego zwierzaka, aby wpuszczać koty 

i psy, ale nie pozwalać innym zwierzętom. Współczesne algorytmy AI uczą się na podstawie danych 

specyficznych dla zadania, co oznacza przetwarzanie dużej liczby zdjęć pokazujących przykłady psów, 

kotów i innych zwierząt. Najprawdopodobniej przyjedzie taki ogromny zestaw zdjęć z Internetu, może 

z serwisów społecznościowych lub wyszukiwań obrazów. Wcześniej wykonanie podobnego zadania 

oznaczało, że algorytmy wykorzystywałyby tylko kilka konkretnych danych wejściowych dotyczących 

na przykład kształtów, rozmiarów i charakterystycznych cech zwierząt. Niedobór danych oznaczał, że 

mogliby wykonać tylko kilka ograniczonych zadań. W rzeczywistości nie istnieją przykłady sztucznej 

inteligencji, która może zasilać drzwi dla zwierząt domowych przy użyciu klasycznych algorytmów lub 

systemów eksperckich. Analiza danych przychodzi na ratunek nowoczesnym algorytmom poprzez 

dostarczanie informacji o obrazach pobranych z Internetu. Dzięki analizie danych AI może odkryć 

rozmiary, różnorodność, liczbę kolorów, słowa użyte w tytułach obrazów i tak dalej. Jest to część 

kontroli danych i, w tym przypadku, jest to konieczne do ich wyczyszczenia i przekształcenia. Na 

przykład analiza danych może pomóc w wykryciu zdjęcia zwierzęcia błędnie oznaczonego kota (nie 

chcesz mylić AI) i pomóc przekształcić obrazy w taki sam format kolorów (na przykład odcienie szarości) 

i ten sam rozmiar. 

Ponowne rozważenie wartości danych 

Wraz z eksplozją dostępności danych na urządzeniach cyfrowych , dane nabierają nowych niuansów 

wartości i użyteczności wykraczających poza początkowy zakres nauczania (nauczania) i przekazywania 

wiedzy (przekazywanie danych). Obfitość danych, gdy są one przekazywane do analizy danych, zyskuje 

nowe funkcje, które odróżniają je od informacyjnych: 

* Dane lepiej opisują świat, prezentując szeroki wachlarz faktów, a bardziej szczegółowo, podając 

niuanse dla każdego faktu. Stało się tak obfite, że obejmuje każdy aspekt rzeczywistości. Możesz użyć 

go do ujawnienia, jak nawet pozornie niezwiązane ze sobą rzeczy i fakty faktycznie się ze sobą wiążą. 

* Dane pokazują, w jaki sposób fakty kojarzą się ze zdarzeniami. Możesz wyprowadzić ogólne zasady i 

dowiedzieć się, jak świat się zmieni lub przekształci, biorąc pod uwagę pewne przesłanki. Gdy ludzie 

działają w określony sposób, dane zapewniają również pewną zdolność przewidywania. 

Pod pewnymi względami dane zapewniają nam nowe supermoce. Chris Anderson, poprzedni redaktor 

naczelny Wired, omawia, w jaki sposób duże ilości danych mogą pomóc w odkryciach naukowych poza 

metodą naukową. Autor opiera się na przykładzie osiągnięć Google w branży reklamowej i 

tłumaczeniowej, w których Google osiągnął znaczącą pozycję nie poprzez stosowanie określonych 

modeli lub teorii, ale raczej przez zastosowanie algorytmów do uczenia się na podstawie danych. 

Podobnie jak w reklamie, dane naukowe (takie jak z fizyki czy biologii) mogą wspierać innowacje, które 

pozwalają naukowcom podchodzić do problemów bez hipotez, zamiast uwzględniać różnice 

występujące w dużych ilościach danych i wykorzystywać algorytmy odkrywania. Galileo Galilei polegał 

na metodzie naukowej, aby stworzyć podstawy współczesnej fizyki i astronomii. Większość wczesnych 

postępów opiera się na obserwacjach i kontrolowanych eksperymentach, które określają przyczyny 

tego, jak i dlaczego coś się dzieje. Zdolność do innowacji przy użyciu samych danych stanowi przełom 

w sposobie, w jaki rozumiemy świat. W przeszłości naukowcy przeprowadzili niezliczone obserwacje i 

dokonali wielu dedukcji, aby opisać fizykę wszechświata. Ten ręczny proces pozwolił ludziom znaleźć 

podstawowe prawa świata, w którym żyjemy. Analiza danych, łącząc obserwacje wyrażone jako dane 



wejściowe i wyjściowe, pozwala nam określić, jak rzeczy działają i zdefiniować, dzięki uczeniu 

maszynowemu, przybliżonym regułom lub prawom, naszego świata bez konieczności uciekania się do 

ręcznych obserwacji i wniosków. Proces jest teraz szybszy i bardziej automatyczny. 

Definiowanie uczenia maszynowego 

Szczytem analizy danych jest uczenie maszynowe. Możesz z powodzeniem zastosować uczenie 

maszynowe tylko wtedy, gdy analiza danych zapewni prawidłowe wprowadzanie danych. Jednak tylko 

uczenie maszynowe może powiązać szereg wyników i danych wejściowych, a także skutecznie określić 

zasady działania za nimi. Analiza danych koncentruje się na zrozumieniu danych i manipulowaniu nimi, 

tak aby stały się one bardziej użyteczne i zapewniały wgląd w świat, podczas gdy uczenie maszynowe 

ściśle koncentruje się na pobieraniu danych z danych i opracowywaniu działającej, wewnętrznej 

reprezentacji świata, którą można wykorzystać do celów praktycznych . Uczenie maszynowe umożliwia 

ludziom wykonywanie takich zadań, jak przewidywanie przyszłości, znaczące klasyfikowanie rzeczy i 

podejmowanie najlepszej racjonalnej decyzji w danym kontekście. Główną ideą uczenia maszynowego 

jest to, że można przedstawić rzeczywistość za pomocą funkcji matematycznej, której algorytm nie zna 

z góry, ale którą może odgadnąć po obejrzeniu niektórych danych. Możesz wyrazić rzeczywistość i całą 

jej trudną złożoność w kategoriach nieznanych funkcji matematycznych, które algorytmy uczenia 

maszynowego znajdują i udostępniają. Ta koncepcja jest podstawową ideą wszystkich rodzajów 

algorytmów uczenia maszynowego. Uczenie się w uczeniu maszynowym jest czysto matematyczne i 

kończy się na powiązaniu pewnych danych wejściowych z niektórymi wynikami. Nie ma to nic 

wspólnego ze zrozumieniem tego, czego nauczył się algorytm (analiza danych buduje zrozumienie do 

pewnego stopnia), dlatego proces uczenia się jest często opisywany jako szkolenie, ponieważ algorytm 

jest szkolony, aby dopasować poprawną odpowiedź (wynik) do każdego oferowanego pytania 

(wejście). Pomimo braku celowego zrozumienia i bycia po prostu procesem matematycznym, uczenie 

maszynowe może okazać się przydatne w wielu zadaniach. Zapewnia aplikacji AI moc robienia 

najbardziej racjonalnych rzeczy w określonym kontekście, gdy uczenie się odbywa się przy użyciu 

właściwych danych. Poniższe sekcje opisują bardziej szczegółowo, w jaki sposób uczenie maszynowe 

działa, jakie korzyści można uzyskać i jakie są ograniczenia korzystania z uczenia maszynowego w 

aplikacji. 

Zrozumienie działania uczenia maszynowego 

Wiele osób jest przyzwyczajonych do tego, że aplikacje zaczynają się od funkcji, akceptują dane jako 

dane wejściowe, a następnie zapewniają wynik. Na przykład programista może utworzyć funkcję o 

nazwie Add(), która przyjmuje dwie wartości jako dane wejściowe, takie jak 1 i 2. Wynik Add() wynosi 

3. Wyjściem tego procesu jest wartość. W przeszłości napisanie programu oznaczało zrozumienie 

funkcji służącej do manipulowania danymi w celu uzyskania określonego wyniku przy użyciu 

określonych danych wejściowych. Uczenie maszynowe zmienia ten proces. W tym przypadku wiesz, że 

masz dane wejściowe, takie jak 1 i 2. Wiesz również, że pożądany wynik to 3. Jednak nie wiesz, jaką 

funkcję zastosować, aby utworzyć pożądany wynik. Szkolenie zapewnia algorytm uczącego się z 

wszelkiego rodzaju przykładami pożądanych danych wejściowych i oczekiwanych wyników z tych 

danych. Następnie uczący się używa tych danych wejściowych do utworzenia funkcji. Innymi słowy, 

szkolenie to proces, w którym algorytm uczący się odwzorowuje elastyczną funkcję na dane. Dane 

wyjściowe to zazwyczaj prawdopodobieństwo pewnej klasy lub wartości liczbowej. Aby dać 

wyobrażenie o tym, co dzieje się w procesie szkolenia, wyobraź sobie, że dziecko uczy się odróżniać 

drzewa od innych obiektów. Zanim dziecko może to zrobić w sposób niezależny, nauczyciel przedstawia 

dziecku pewną liczbę obrazów drzewa, wraz ze wszystkimi faktami, które odróżniają drzewo od innych 

obiektów świata. Takimi faktami mogą być takie cechy, jak materiał drzewa (drewno), jego części (pień, 

gałęzie, liście lub igły, korzenie) oraz lokalizacja (zasadzona w glebie). Dziecko tworzy wyobrażenie o 



tym, jak wygląda drzewo, porównując wyświetlanie cech drzewa z obrazami innych, różnych 

przedmiotów, takich jak meble wykonane z drewna, ale które nie mają wspólnych cech z drzewem. 

Klasyfikator uczenia maszynowego działa tak samo. Buduje swoje zdolności poznawcze, tworząc 

matematyczne sformułowanie, które obejmuje wszystkie podane cechy w sposób, który tworzy 

funkcję, która może odróżnić jedną klasę od drugiej. Udawaj, że istnieje sformułowanie matematyczne, 

zwane także funkcją celu, wyrażającą cechy drzewa. W takim przypadku klasyfikator uczący się może 

szukać swojej reprezentacji jako repliki lub aproksymacji (inna funkcja, która działa podobnie). 

Zdolność do wyrażenia takiego matematycznego sformułowania jest zdolnością do reprezentacji 

klasyfikatora. Z matematycznego punktu widzenia można wyrazić proces reprezentacji w uczeniu 

maszynowym za pomocą równoważnego odwzorowania terminów. Mapowanie ma miejsce, gdy 

odkryjesz budowę funkcji, obserwując jej wyniki. Skuteczne mapowanie w uczeniu maszynowym jest 

podobne do dziecka internalizującego ideę obiektu. Dziecko w skuteczny sposób rozumie abstrakcyjne 

reguły wywodzące się z faktów o świecie, tak że na przykład gdy dziecko zobaczy drzewo, natychmiast 

je rozpoznaje. Taka reprezentacja (abstrakcyjne reguły wyprowadzone z faktów ze świata 

rzeczywistego) jest możliwa, ponieważ algorytm uczenia ma wiele wewnętrznych parametrów 

(składających się z wektorów i macierzy wartości), które są równe pamięci algorytmu dla pomysłów, 

które są odpowiednie dla jego działania mapowania, które łączy cechy klas odpowiedzi. Wymiary i 

rodzaj parametrów wewnętrznych ograniczają rodzaj funkcji docelowych, których algorytm może się 

nauczyć. Mechanizm optymalizacji w algorytmie zmienia parametry od nich na początkowe wartości 

podczas nauki reprezentowania ukrytej funkcji celu. Podczas optymalizacji algorytm wyszukuje 

możliwe warianty kombinacji parametrów, aby znaleźć taki, który pozwala na prawidłowe mapowanie 

między funkcjami i klasami podczas treningu. Ten proces ocenia wiele potencjalnych funkcji 

docelowych spośród tych, które algorytm uczenia może odgadnąć. Zbiór wszystkich potencjalnych 

funkcji, które algorytm uczenia może odkryć, to przestrzeń hipotez. Możesz nazwać wynikowy 

klasyfikator z jego ustawionymi parametrami hipotezą, w uczeniu maszynowym można powiedzieć, że 

algorytm ustawił parametry do replikacji funkcji docelowej i jest teraz gotowy do zdefiniowania 

poprawnych klasyfikacji (fakt wykazany później). Przestrzeń hipotez musi zawierać wszystkie warianty 

parametrów wszystkich algorytmów uczenia maszynowego, które chcesz spróbować odwzorować na 

nieznaną funkcję podczas rozwiązywania problemu z klasyfikacją. Różne algorytmy mogą mieć różne 

przestrzenie hipotez. Najważniejsze jest to, że przestrzeń hipotez zawiera funkcję celu (lub jej 

przybliżenie, która jest inną, ale podobną funkcją, ponieważ w końcu wszystko, czego potrzebujesz, to 

coś, co działa). 

Możesz sobie wyobrazić tę fazę jako czas, w którym dziecko eksperymentuje z wieloma różnymi 

kreatywnymi pomysłami, gromadząc wiedzę i doświadczenia (analogię do podanych cech) w celu 

stworzenia wizualizacji drzewa. Oczywiście rodzice są zaangażowani w tę fazę i zapewniają odpowiedni 

wkład środowiskowy. W uczeniu maszynowym ktoś musi podać odpowiednie algorytmy uczenia się, 

podać niektóre parametry, które nie są możliwe do nauczenia (zwane hiperparametrami), wybrać 

zestaw przykładów do nauki i wybrać funkcje towarzyszące przykładom. Tak jak dziecko nie zawsze 

może nauczyć się odróżniać dobro od zła, jeśli jest pozostawione samemu sobie na świecie, tak 

algorytmy uczenia maszynowego potrzebują ludzi, aby uczyć się z powodzeniem. 

Zrozumienie zalet uczenia maszynowego 

Obecnie AI i uczenie maszynowe są używane w wielu aplikacjach. Jedynym problemem jest to, że 

technologia działa tak dobrze, że nie wiesz, że ona w ogóle istnieje. W rzeczywistości możesz być 

zaskoczony, gdy wiele urządzeń w domu korzysta już z obu technologii. Obie technologie zdecydowanie 

pojawiają się w twoim samochodzie i miejscu pracy. W rzeczywistości zastosowania zarówno sztucznej 

inteligencji, jak i uczenia maszynowego w milionach - wszystko to bezpiecznie poza zasięgiem wzroku, 



nawet jeśli mają dość dramatyczny charakter. Oto tylko kilka sposobów wykorzystania sztucznej 

inteligencji: 

* Wykrywanie oszustw: Otrzymujesz telefon od wystawcy karty kredytowej z pytaniem, czy dokonałeś 

określonego zakupu. Firma wydająca karty kredytowe nie jest wścibska; po prostu ostrzega Cię o fakcie, 

że ktoś może dokonać zakupu przy użyciu Twojej karty. Sztuczna inteligencja osadzona w kodzie 

wystawcy karty kredytowej wykryła nieznany wzorzec wydatków i powiadomiła o tym kogoś. 

* Planowanie zasobów: Wiele organizacji musi efektywnie planować wykorzystanie zasobów. Na 

przykład szpital może być zmuszony ustalić, gdzie umieścić pacjenta na podstawie jego potrzeb, 

dostępności wykwalifikowanych ekspertów i czasu, jaki lekarz spodziewa się w szpitalu. 

* Złożona analiza: ludzie często potrzebują pomocy przy złożonej analizie, ponieważ istnieje dosłownie 

zbyt wiele czynników do rozważenia. Na przykład ten sam zestaw objawów może wskazywać na więcej 

niż jeden problem. Lekarz lub inny ekspert może potrzebować pomocy w postawieniu diagnozy w 

odpowiednim czasie, aby uratować życie pacjenta.  

* Automatyzacja: każda forma automatyzacji może skorzystać z dodania sztucznej inteligencji do 

obsługi nieoczekiwanych zmian lub zdarzeń. Problem z niektórymi rodzajami automatyzacji dzisiaj 

polega na tym, że nieoczekiwane zdarzenie, takie jak obiekt w niewłaściwym miejscu, może faktycznie 

spowodować zatrzymanie automatyzacji. Dodanie sztucznej inteligencji do automatyzacji może 

pozwolić automatyzacji na obsługę nieoczekiwanych zdarzeń i kontynuowanie działania tak, jakby nic 

się nie stało. 

* Obsługa klienta: Linia obsługi klienta, do której dzwonisz dzisiaj, może nie mieć ludzi. Automatyzacja 

jest wystarczająco dobra, aby śledzić skrypty i korzystać z różnych zasobów, aby obsłużyć większość 

pytań. Przy dobrym odbiciu głosu (zapewnionym również przez sztuczną inteligencję) możesz nawet 

nie być w stanie powiedzieć, że rozmawiasz z komputerem.  

* Systemy bezpieczeństwa: Wiele systemów bezpieczeństwa stosowanych obecnie w różnego rodzaju 

maszynach opiera się na sztucznej inteligencji, która przejmuje kontrolę nad pojazdem w czasach 

kryzysu. Na przykład wiele automatycznych układów hamowania opiera się na sztucznej inteligencji, 

aby zatrzymać samochód na podstawie wszystkich danych wejściowych, które może zapewnić pojazd, 

takich jak kierunek poślizgu. 

* Wydajność maszyny: AI może pomóc kontrolować maszynę w taki sposób, aby uzyskać maksymalną 

wydajność. AI kontroluje wykorzystanie zasobów, aby system nie przekroczył prędkości ani innych 

celów. Każda uncja mocy jest wykorzystywana dokładnie w razie potrzeby, aby zapewnić pożądane 

usługi. 

Ta lista nawet nie zaczyna drapać powierzchni. AI można znaleźć na wiele innych sposobów. Jednak 

przydatne jest również przeglądanie zastosowań uczenia maszynowego poza normalnym królestwem, 

które wielu uważa za dziedzinę sztucznej inteligencji. Oto kilka zastosowań uczenia maszynowego, 

których możesz nie kojarzyć z AI: 

* Kontrola dostępu: W wielu przypadkach kontrola dostępu to propozycja tak lub nie. Karta 

inteligentna pracownika zapewnia dostęp do zasobu w taki sam sposób, w jaki ludzie używali kluczy od 

stuleci. Niektóre zamki umożliwiają ustawianie godzin i dat, dla których dostęp jest dozwolony, ale 

gruboziarnista kontrola nie odpowiada na wszystkie potrzeby. Korzystając z uczenia maszynowego, 

możesz ustalić, czy pracownik powinien uzyskać dostęp do zasobu na podstawie roli i potrzeb. Na 

przykład pracownik może uzyskać dostęp do pokoju szkoleniowego, gdy szkolenie odzwierciedla rolę 

pracownika. 



* Ochrona zwierząt: ocean może wydawać się wystarczająco duży, aby pozwolić zwierzętom i statkom 

na wspólne zamieszkanie bez problemu. Niestety co roku wiele zwierząt ginie podstatkami. Algorytm 

uczenia maszynowego może pozwolić statkom unikać zwierząt, ucząc się dźwięków i cech zarówno 

zwierzęcia, jak i statku. 

* Przewidywanie czasów oczekiwania: większość ludzi nie lubi czekać, gdy nie ma pojęcia, jak długo to 

potrwa. Uczenie maszynowe pozwala aplikacji na określenie czasu oczekiwania na podstawie 

poziomów zatrudnienia, obciążenia personelu, złożoności problemów, które personel próbuje 

rozwiązać, dostępności zasobów i tak dalej. 

Bycie przydatnym: przyziemność 

Mimo że filmy sugerują, że sztuczna inteligencja z pewnością zrobi ogromny plusk, a czasami zdarza 

się, że w prawdziwym życiu widać niesamowite zastosowania AI, większość zastosowań AI jest 

przyziemna, a nawet nudna. Na przykład w ostatnim artykule opisano, w jaki sposób Verizon używa 

języka R do uczenia maszynowego do analizy danych o naruszeniach bezpieczeństwa i automatyzacji 

corocznych raportów bezpieczeństwa . Czynność wykonania tej analizy jest nudna w porównaniu z 

innymi rodzajami aktywności AI, ale Verizon oszczędza pieniądze, wykonując analizę przy użyciu R, a 

wyniki są również lepsze. 

Określanie limitów uczenia maszynowego 

Uczenie maszynowe polega na algorytmach do analizy ogromnych zestawów danych. Obecnie uczenie 

maszynowe nie jest w stanie zapewnić sztucznej inteligencji, jaką prezentują filmy. Nawet najlepsze 

algorytmy nie potrafią myśleć, czuć, wykazywać żadnej formy samoświadomości ani ćwiczyć wolnej 

woli. Uczenie maszynowe pozwala wykonywać analizy predykcyjne znacznie szybciej niż jakikolwiek 

inny człowiek. W rezultacie uczenie maszynowe może pomóc ludziom pracować wydajniej. Zatem 

obecny stan sztucznej inteligencji polega na przeprowadzaniu analiz, ale ludzie muszą nadal brać pod 

uwagę implikacje tej analizy i podejmować wymagane decyzje moralne i etyczne. Zasadniczo uczenie 

maszynowe stanowi tylko część uczenia się sztucznej inteligencji, a ta część nie jest prawie gotowa do 

stworzenia sztucznej inteligencji takiej, jaką widzisz w filmach. Głównym punktem pomieszania uczenia 

się z inteligencją jest założenie, że po prostu dlatego, że maszyna staje się lepsza w swojej pracy 

(uczenie się), jest również świadoma (inteligencja). Nic nie obsługuje tego poglądu uczenia 

maszynowego. To samo zjawisko występuje, gdy ludzie zakładają, że komputer celowo powoduje dla 

nich problemy. Komputer nie może przypisywać emocji i dlatego działa tylko na podstawie 

dostarczonych danych wejściowych i instrukcji zawartych w aplikacji, aby je przetworzyć. Prawdziwa 

sztuczna inteligencja pojawi się w końcu, gdy komputery będą w stanie naśladować sprytną 

kombinację używaną przez naturę: 

* Genetyka: powolne uczenie się z pokolenia na pokolenie 

* Nauczanie: szybkie uczenie się ze zorganizowanych źródeł 

* Eksploracja: spontaniczne uczenie się za pośrednictwem mediów i interakcji z innymi 

Oprócz tego, że uczenie maszynowe składa się z matematyki, funkcje zoptymalizowane do określonego 

celu, inne słabości ujawniają ograniczenia uczenia maszynowego. Musisz wziąć pod uwagę trzy ważne 

ograniczenia: 

* Reprezentacja: Reprezentowanie niektórych problemów za pomocą funkcji matematycznych nie jest 

łatwe, szczególnie w przypadku złożonych problemów, takich jak naśladowanie ludzkiego mózgu. W 



tej chwili uczenie maszynowe może rozwiązać pojedyncze, specyficzne problemy, które odpowiadają 

na proste pytania, takie jak „Co to jest to?" i „ile to kosztuje?” i „Co dalej?” 

* Przeuczenie: algorytmy uczenia maszynowego mogą się dowiedzieć, co Cię interesuje, ale tak 

naprawdę nie. Dlatego ich wewnętrzne funkcje w większości zapamiętują dane bez uczenia się na ich 

podstawie. Przeuczenie występuje, gdy algorytm uczy się zbyt wiele na podstawie danych, aż do 

utworzenia funkcji i reguł, które w rzeczywistości nie istnieją. 

* Brak skutecznego uogólnienia z powodu ograniczonych danych: Algorytm uczy się tego, czego go 

uczysz. Jeśli podasz algorytm ze złymi lub dziwnymi  danymi, zachowuje się w nieoczekiwany sposób. 

Jeśli chodzi o reprezentację, jeden algorytm uczący się może nauczyć się wielu różnych rzeczy, ale nie 

każdy algorytm nadaje się do określonych zadań. Niektóre algorytmy są na tyle ogólne, że mogą grać 

w szachy, rozpoznawać twarze na Facebooku i diagnozować raka u pacjentów. Algorytm redukuje dane 

wejściowe i oczekiwane wyniki tych danych wejściowych do funkcji w każdym przypadku, ale funkcja 

ta jest specyficzna dla rodzaju zadania, które ma wykonywać algorytm. Sekretem uczenia 

maszynowego jest uogólnienie. Jednak wraz z uogólnieniem pojawiają się problemy z nadmiernym 

dopasowaniem i stronniczością danych. Celem jest uogólnienie funkcji wyjściowej, aby działała na 

danych wykraczających poza przykłady szkoleniowe. Weźmy na przykład filtr antyspamowy. Powiedz, 

że twój słownik zawiera 100 000 słów (mały słownik). Ograniczony zestaw danych szkoleniowych 

obejmujący 4000 lub 5000 kombinacji słów musi tworzyć uogólnioną funkcję, która może następnie 

znaleźć spam w 2 ^ 100 000 kombinacji, które funkcja zobaczy podczas pracy z rzeczywistymi danymi. 

W takich warunkach algorytm wydaje się uczyć zasad języka, ale w rzeczywistości nie radzi sobie 

dobrze. 

Algorytm może poprawnie reagować na sytuacje podobne do tych, które są wykorzystywane do jego 

szkolenia, ale w zupełnie nowych sytuacjach nie będzie miał pojęcia. Lub może wykazywać uprzedzenia 

w nieoczekiwany sposób ze względu na rodzaj danych wykorzystywanych do szkolenia. Na przykład 

Microsoft wyszkolił AI, Tay, aby rozmawiać z ludźmi na Twitterze i uczyć się na ich odpowiedziach. 

Niestety, interakcje stały się szalone, ponieważ użytkownicy narażali Tay na mowę nienawiści, budząc 

obawy o dobroć dowolnej sztucznej inteligencji napędzanej technologią uczenia maszynowego. 

Problem polegał na tym, że algorytm uczenia maszynowego był zasilany złymi, niefiltrowanymi danymi 

(Microsoft nie użył odpowiedniej analizy danych do czyszczenia i odpowiednio zrównoważyć dane 

wejściowe), co przewyższyło wynik. Overfitting wybrał niewłaściwy zestaw funkcji do reprezentowania 

świata w sposób ogólny, zgodnie z potrzebami, aby uniknąć dostarczania wyników niezgodnych, takich 

jak mowa nienawiści. Inne sztucznej inteligencji przeszkolone do rozmowy z ludźmi, takie jak 

nagradzane Mitsuku, nie są narażone takie same ryzyko jak Tay, ponieważ ich nauka jest ściśle 

kontrolowana i nadzorowana przez analizę danych i ocenę człowieka. 

Zastanawianie się, jak uczyć się na danych 

Wszystko w uczeniu maszynowym obraca się wokół algorytmów. Algorytm to procedura lub formuła 

używana do rozwiązania problemu. Domena problemowa wpływa na rodzaj potrzebnego algorytmu, 

ale podstawowa zasada jest zawsze taka sama: rozwiązać jakiś problem, np. Prowadzić samochód lub 

grać w Domino. W pierwszym przypadku problemy są złożone i liczne, ale ostatecznym problemem jest 

doprowadzenie pasażera z jednego miejsca do drugiego bez awarii samochodu. Podobnie, celem gry 

w Domino jest zwycięstwo. Nauka odbywa się na wiele różnych sposobów, w zależności od algorytmu 

i jego celów. Możesz podzielić algorytmy uczenia maszynowego na trzy główne grupy, w zależności od 

ich celu: 

*Nadzorowana nauka 



* Uczenie się bez nadzoru 

* Nauka przez wzmocnienie 

W poniższych sekcjach omówiono różne rodzaje algorytmów bardziej szczegółowo wykorzystywane 

przez uczenie maszynowe. 

Nadzorowana nauka 

Uczenie nadzorowane ma miejsce, gdy algorytm uczy się na podstawie danych przykładowych i 

powiązanych odpowiedzi docelowych, które mogą składać się z wartości liczbowych lub etykiet ciągów, 

takich jak klasy lub znaczniki, w celu późniejszego przewidzenia poprawnej odpowiedzi po podaniu 

nowych przykładów. Podejście nadzorowane jest podobne do uczenia się przez człowieka pod 

nadzorem nauczyciela. Nauczyciel podaje dobre przykłady do zapamiętania przez ucznia, a następnie 

uczeń czerpie ogólne zasady z tych konkretnych przykładów. Musisz rozróżnić problemy regresji, 

których celem jest wartość liczbowa, i problemy z klasyfikacją, których celem jest zmienna jakościowa, 

taka jak klasa lub znacznik. Zadanie regresji może określać średnie ceny domów w rejonie Bostonu, a 

przykładem zadania klasyfikacji jest rozróżnianie rodzajów kwiatów tęczówki na podstawie ich miarki 

płatków i płatków. 

Uczenie się bez nadzoru 

Uczenie się bez nadzoru ma miejsce, gdy algorytm uczy się na podstawie prostych przykładów bez 

żadnej powiązanej odpowiedzi, pozostawiając algorytm samemu określając wzorce danych. Ten typ 

algorytmu ma tendencję do przekształcania danych w coś innego, na przykład nowe funkcje, które 

mogą reprezentować klasę lub nową serię nieskorelowanych wartości. Uzyskane dane są bardzo 

przydatne w zapewnianiu ludziom wglądu w znaczenie oryginalnych danych i nowych przydatnych 

danych wejściowych do nadzorowanych algorytmów uczenia maszynowego. Uczenie się bez nadzoru 

przypomina metody stosowane przez ludzi w celu ustalenia, że niektóre obiekty lub zdarzenia należą 

do tej samej klasy, takie jak obserwowanie stopnia podobieństwa między obiektami. Niektóre systemy 

polecające, które można znaleźć w Internecie w postaci automatyzacji marketingu, oparte są na tego 

rodzaju nauczaniu. Algorytm automatyzacji marketingu czerpie swoje sugestie z tego, co kupiłeś w 

przeszłości. Zalecenia oparte są na oszacowaniu, do której grupy klientów najbardziej przypominasz, a 

następnie na podstawie tej grupy możesz wyciągnąć prawdopodobne preferencje. 

Uczenie się przez wzmocnienie 

Uczenie się przez wzmocnienie następuje, gdy przedstawisz algorytm  przykładu pozbawionu etykiet, 

jak w przypadku nauki bez nadzoru. Można jednak dołączyć do przykładu pozytywną lub negatywną 

informację zwrotną zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez algorytm. Uczenie się przez 

wzmocnienie jest powiązane z aplikacjami, dla których algorytm musi podejmować decyzje (więc 

produkt ma charakter nakazowy, a nie tylko opisowy, jak w przypadku uczenia bez nadzoru), a decyzje 

niosą za sobą konsekwencje. W ludzkim świecie przypomina naukę metodą prób i błędów. Błędy 

pomagają ci się uczyć, ponieważ mają dodaną karę (koszt, stratę czasu, żal, ból itd.), Ucząc cię, że 

pewne działanie jest mniej prawdopodobne niż inne. Ciekawy przykład uczenia się przez wzmocnienie 

pojawia się, gdy komputery same uczą się grać w gry wideo. W tym przypadku aplikacja przedstawia 

algorytm z przykładami konkretnych sytuacji, takich jak utknięcie gracza w labiryncie podczas unikania 

wroga. Aplikacja informuje algorytm o wynikach podejmowanych działań, a uczenie się odbywa się, 

starając się unikać tego, co odkrywa jako niebezpieczne i dążyć do przetrwania. 



Wykorzystanie uczenia maszynowego w AI 

Uczenie się było ważną częścią AI od samego początku, ponieważ AI może naśladować ludzki poziom 

inteligencji. Osiągnięcie poziomu mimikry, który faktycznie przypomina uczenie się, zajęło dużo czasu 

i różnych podejść. Obecnie uczenie maszynowe może pochwalić się quasi-ludzkim poziomem uczenia 

się w określonych zadaniach, takich jak klasyfikacja obrazów lub przetwarzanie dźwięku, i stara się 

osiągnąć podobny poziom uczenia się w wielu innych zadaniach. Uczenie maszynowe nie jest 

całkowicie zautomatyzowane. Nie możesz powiedzieć komputerowi, żeby przeczytał książkę i 

oczekujesz, że cokolwiek zrozumie. Automatyzacja oznacza, że komputery mogą nauczyć się 

programować w celu wykonywania zadań zamiast czekać na ludzi, aby je zaprogramowali. Obecnie 

automatyzacja wymaga dużej ilości danych wybranych przez człowieka, a także analizy i szkolenia 

danych (ponownie pod nadzorem człowieka). To tak, jakby wziąć dziecko za rękę i pokierować jego 

pierwszym krokiem. Ponadto uczenie maszynowe ma inne ograniczenia, które są podyktowane 

sposobem uczenia się na podstawie danych. Każda rodzina algorytmów ma określone sposoby 

wykonywania zadań, a ten rozdział opisuje te metody. Celem jest zrozumienie, w jaki sposób AI 

podejmuje decyzje i prognozy. Podobnie jak w przypadku odkrywania człowieka za kurtyną w 

Czarnoksiężniku z Krainy Oz, w tym rozdziale odkrywasz maszynę i operatora stojącego za AI. Niemniej 

jednak nadal możesz cieszyć się niesamowitym uczuciem, widząc cudowne osiągnięcia, jakie może 

zapewnić uczenie maszynowe. 

Podążanie wieloma różnymi drogami do nauki 

Tak jak istoty ludzkie mają różne sposoby uczenia się od świata, tak naukowcy, którzy podeszli do 

problemu uczenia się AI, wybrali różne drogi. Każdy wierzył w konkretny przepis na inteligencję 

mimiczną. Do tej pory żaden pojedynczy model nie okazał się lepszy od innych. Twierdzenie o braku 

darmowego lunchu o konieczności zapłaty za każdą korzyść jest w pełni skuteczne. Każdy z tych 

wysiłków okazał się skuteczny w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Ponieważ algorytmy są 

abstrakcyjne (patrz pasek boczny „Brak darmowego lunchu”), żaden algorytm nie jest lepszy od 

drugiego, chyba że udowodniono to w konkretnym, praktycznym problemie Poniższe sekcje zawierają 

dodatkowe informacje na temat tej koncepcji używania różnych metod do nauki . 

Odkrywanie pięciu głównych podejść do uczenia się AI 

Algorytm jest rodzajem kontenera. Zapewnia pudełko do przechowywania metody rozwiązania 

określonego rodzaju problemu. Algorytmy przetwarzają dane przez szereg dobrze zdefiniowanych 

stanów. Stany nie muszą być deterministyczne, ale mimo to są zdefiniowane. Celem jest stworzenie 

wyniku, który rozwiąże problem. W niektórych przypadkach algorytm odbiera dane wejściowe, które 

pomagają zdefiniować dane wyjściowe, ale zawsze koncentruje się na danych wyjściowych. Algorytmy 

muszą wyrażać przejścia między stanami przy użyciu dobrze zdefiniowanego i formalnego języka 

zrozumiałego dla komputera. W przetwarzaniu danych i rozwiązywaniu problemu algorytm definiuje, 

poprawia i wykonuje funkcję. Funkcja jest zawsze specyficzna dla rodzaju problemu rozwiązywanego 

przez algorytm. Jak opisano w rozdziale „Unikanie sztucznej inteligencji” w Rozdziale 1, każde z pięciu 

plemion ma inną technikę i strategię rozwiązywania problemów, które skutkują unikalnymi 

algorytmami. Połączenie tych algorytmów powinno ostatecznie doprowadzić do nadrzędnego 

algorytmu, który będzie w stanie rozwiązać dany problem. Poniższe sekcje zawierają przegląd pięciu 

głównych technik algorytmicznych. 

Rozumowanie symboliczne 

Jedna z najwcześniejszych grup, symboliści, wierzyli, że wiedzę można uzyskać, operując symbolami 

(znakami oznaczającymi pewne znaczenie lub wydarzenie) i wywodząc od nich reguły. Łącząc złożone 



systemy reguł, można uzyskać logiczną dedukcję wyniku, który chciałbyś poznać, w ten sposób 

symboliści ukształtowali swoje algorytmy, aby tworzyć reguły z danych. W symbolicznym rozumowaniu 

dedukcja poszerza sferę ludzkiej wiedzy, podczas gdy indukcja podnosi poziom wiedzy ludzkiej. 

Indukcja zwykle otwiera nowe pola eksploracji, podczas gdy dedukcja bada te pola. 

Połączenia wzorowane na neuronach mózgu 

Koneksjoniści są chyba najbardziej znanym z pięciu grup. Ta grupa stara się odtwarzać funkcje mózgu 

za pomocą krzemu zamiast neuronów. Zasadniczo każdy z neuronów (stworzony jako algorytm 

modelujący rzeczywisty odpowiednik) rozwiązuje niewielką część problemu, a równoległe użycie wielu 

neuronów rozwiązuje problem jako całość. Zastosowanie propagacji wstecznej lub wstecznej 

propagacji błędów ma na celu określenie warunków, w których błędy są usuwane z sieci zbudowanych 

tak, aby przypominały ludzkie neurony, poprzez zmianę wag (jak wiele danych wejściowych w wyniku) 

i stronniczości (które cechy są wybrano) sieci. Celem jest kontynuacja zmiany wag i odchyleń, aż do 

momentu, gdy rzeczywista moc wyjściowa będzie zgodna z mocą docelową. W tym momencie sztuczny 

neuron strzela i przekazuje swój roztwór do następnego neuronu w linii. 

Rozwiązanie stworzone przez tylko jeden neuron jest tylko częścią całego rozwiązania. Każdy neuron 

przekazuje informacje do następnego neuronu w linii, dopóki grupa neuronów nie wytworzy 

ostatecznego wyniku. Taka metoda okazała się najbardziej skuteczna w zadaniach podobnych do 

ludzkich, takich jak rozpoznawanie przedmiotów, rozumienie języka pisanego i mówionego oraz 

rozmawianie z ludźmi. 

Algorytmy ewolucyjne testujące zmienność 

Ewolucjoniści polegają na zasadach ewolucji w celu rozwiązywania problemów. Innymi słowy, strategia 

ta opiera się na przetrwaniu najsilniejszych (usunięcie wszelkich rozwiązań, które nie pasują do 

pożądanej wydajności). Funkcja sprawności określa żywotność każdej funkcji w rozwiązaniu problemu. 

Korzystając ze struktury drzewa, metoda rozwiązania szuka najlepszego rozwiązania na podstawie 

danych wyjściowych funkcji. Zwycięzca każdego poziomu ewolucji może zbudować funkcje następnego 

poziomu. Chodzi o to, że następny poziom zbliży się do rozwiązania problemu, ale może nie rozwiązać 

go całkowicie, co oznacza, że potrzebny jest kolejny poziom. Ta szczególna grupa w dużej mierze opiera 

się na rekursji i językach, które silnie wspierają rekursję w celu rozwiązania problemów. Ciekawym 

rezultatem tej strategii są ewoluujące algorytmy: jedna generacja algorytmów faktycznie tworzy 

następną generację. 

Wnioskowanie bayesowskie 

Grupa naukowców, zwana Bayesianami, dostrzegła, że niepewność była kluczowym aspektem, na 

który należy uważać, i że nauka nie była zapewniona, ale raczej miała miejsce jako ciągła aktualizacja 

poprzednich przekonań, które stawały się coraz bardziej dokładne. To spostrzeżenie skłoniło Bayesian 

do przyjęcia metod statystycznych, a zwłaszcza pochodnych z twierdzenia Bayesa, które pomagają 

obliczyć prawdopodobieństwa w określonych warunkach (na przykład, widząc kartę określonego 

ziarna, wartość początkową dla pseudolosowej sekwencji, losowane z talii po trzech innych kartach 

tego samego materiału siewnego). 

Systemy uczące się przez analogię 

Analogizatorzy wykorzystują maszyny jądra do rozpoznawania wzorców w danych. Rozpoznając 

wzorzec jednego zestawu danych wejściowych i porównując go ze wzorcem znanego wyjścia, możesz 

stworzyć rozwiązanie problemu. Celem jest wykorzystanie podobieństwa w celu ustalenia najlepszego 

rozwiązania problemu. Jest to rodzaj rozumowania, który determinuje, że użycie konkretnego 



rozwiązania działało w danych okolicznościach w pewnym momencie; dlatego stosowanie tego 

rozwiązania w podobnych okolicznościach powinno również działać. Jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych wyników tego plemienia są systemy polecające. Na przykład, gdy kupujesz produkt 

na Amazon, system rekomendacji wymyśla inne powiązane produkty, które możesz chcieć kupić. 

Ostatecznym celem uczenia maszynowego jest połączenie technologii i strategii przyjętych przez pięć 

plemion w celu stworzenia jednego algorytmu (algorytmu nadrzędnego), który może nauczyć się 

wszystkiego. Oczywiście osiągnięcie tego celu jest daleko. Mimo to naukowcy tacy jak Pedro Domingos  

obecnie pracują do tego celu. 

Zagłębianie się w trzy najbardziej obiecujące metody uczenia się AI 

Późniejsze sekcje tego zawierają informacje na temat podstawowych algorytmów wybranych przez 

Bayesian, symbolistów i koneksjonistów. Grupy te reprezentują obecną i przyszłą granicę uczenia się 

na podstawie danych, ponieważ wywodzi się z nich jakikolwiek postęp w kierunku sztucznej inteligencji 

podobnej do człowieka, przynajmniej do czasu nowego przełomu z nowymi, bardziej niesamowitymi i 

potężnymi algorytmami uczenia się. Scenariusz uczenia maszynowego jest z pewnością znacznie 

większa niż te trzy algorytmy, ale w tym rozdziale skupiono się na tych trzech plemionach z powodu 

ich obecnej roli w sztucznej inteligencji. Oto streszczenie podejść : 

* Naïve Bayes: Ten algorytm może być dokładniejszy niż lekarz w diagnozowaniu niektórych chorób. 

Ponadto ten sam algorytm może wykrywać spam i przewidywać nastroje na podstawie tekstu. Jest 

również szeroko stosowany w branży internetowej do łatwego przetwarzania dużych ilości danych. 

* Sieci bayesowskie (forma wykresu): Ten wykres przedstawia złożoność świata pod względem 

prawdopodobieństwa. 

* Drzewa decyzyjne: Algorytm drzewa decyzyjnego najlepiej reprezentuje symbolistów. Drzewo 

decyzyjne ma długą historię i wskazuje, w jaki sposób sztuczna inteligencja może podejmować decyzje, 

ponieważ przypomina serię zagnieżdżonych decyzji, które można narysować jako drzewo (stąd nazwa). 

Te typy algorytmów są dalej podzielone na podkategorie. Na przykład drzewa decyzyjne są 

klasyfikowane jako drzewa regresji, drzewa klasyfikacyjne, drzewa wzmocnione, agregowane 

bootstrap i las rotacyjny. Możesz nawet zagłębić się w podtypy podkategorii. Losowy klasyfikator lasu 

jest rodzajem agregacji bootstrap, a stamtąd jest jeszcze więcej poziomów. Po przekroczeniu 

poziomów zaczniesz widzieć rzeczywiste algorytmy, które liczą się w tysiącach. Krótko mówiąc, ta 

książka zawiera przegląd nieskończenie bardziej złożonego tematu, który może wymagać wielu tomów 

do omówienia w najdrobniejszych szczegółach. Na wynos jest uchwycenie rodzaju algorytmu i nie 

popadanie w szczegóły. 

W oczekiwaniu na kolejny przełom 

W latach 80. XX wieku, kiedy systemy eksperckie rządziły sceną  sztucznej inteligencji, większość 

naukowców i praktyków uważała uczenie maszynowe za niewielką gałąź sztucznej inteligencji, która 

koncentrowała się na uczeniu się, jak najlepiej odpowiadać na proste prognozy ze środowiska 

(reprezentowane przez dane) przy użyciu optymalizacji. Obecnie uczenie maszynowe ma przewagę nad 

sztuczną inteligencją, przewyższając systemy eksperckie w wielu aplikacjach i opracowaniach 

badawczych, oraz zasilając aplikacje sztucznej inteligencji, które naukowcy wcześniej uważali za 

niemożliwe przy takim poziomie dokładności i wydajności. Sieci neuronowe, rozwiązanie 

zaproponowane przez łączników, umożliwiły przełom w ciągu ostatnich kilku lat, wykorzystując 

połączenie zwiększonej pojemności sprzętowej, bardziej odpowiednich danych oraz wielu naukowców 

takich jak Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio i wielu inni Możliwości oferowane przez 



algorytmy sieci neuronowej (nowe markowe głębokie uczenie się z powodu zwiększonej złożoności) 

rosną z dnia na dzień. Częste doniesienia prasowe opowiadają o nowych osiągnięciach w zakresie 

rozumienia audio, rozpoznawania obrazów i filmów, tłumaczenia języka, a nawet czytania warg. 

(Chociaż głębokie uczenie się nie ma wydajności HAL9000, zbliża się do ludzkiej wydajności) Ulepszenia 

są wynikiem intensywnego finansowania od dużych i małych firm w celu zaangażowania badaczy oraz 

dostępności potężnego oprogramowania, takiego jak Google TensorFlow  i Microsoft Computational 

Network Toolkit, CNTK ,  które zapewnia zarówno naukowcom, jak i praktykom dostęp do technologii. 

Poszukaj jeszcze bardziej sensacyjnych innowacji AI w najbliższej przyszłości. Oczywiście badacze 

zawsze mogli ponownie uderzyć w ścianę, jak to miało miejsce w poprzednich zimach AI. Nikt nie może 

wiedzieć, czy AI osiągnie poziom ludzki przy użyciu obecnej technologii, czy ktoś odkryje główny 

algorytm, jak przewiduje Pedro Domingos, które rozwiążą wszystkie problemy związane z AI (niektóre 

z nich musimy jeszcze sobie wyobrazić). Niemniej uczenie maszynowe z pewnością nie jest modą 

napędzaną szumem; pozostanie tutaj, w obecnej, ulepszonej formie lub w postaci nowych algorytmów. 

Poznawanie prawdy w prawdopodobieństwach 

Niektóre strony internetowe uważają, że statystyki i uczenie maszynowe to dwie zupełnie różne 

technologie. Na przykład, gdy czytasz blog o nazwie Statystyka vs. uczenie maszynowe, walcz! , masz 

wrażebue, że te dwie technologie są nie tylko różne, ale wręcz wrogo nastawieni do siebie. Chociaż 

statystyki pokazują bardziej teoretyczne podejście do problemów, podczas gdy uczenie maszynowe 

opiera się wyłącznie na danych, statystyki i uczenie maszynowe mają ze sobą wiele wspólnego. 

Ponadto statystyki reprezentują jedną z pięciu grup (szkół myślenia), które umożliwiają uczenie 

maszynowe. Statystyki często wykorzystują prawdopodobieństwa - które są sposobem wyrażenia 

niepewności co do wydarzeń na świecie - podobnie jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja (w 

większym stopniu niż czysta statystyka). Nie wszystkie problemy są jak gry w szachy lub Go, które 

pozwalają ci podjąć dużą, ale ograniczoną liczbę działań, kiedy zdecydujesz się je podjąć. Jeśli chcesz 

nauczyć się poruszać robotem w korytarzu wypełnionym ludźmi lub mieć samochód z własnym 

napędem z powodzeniem uczestniczącym w przejeździe, musisz wziąć pod uwagę, że plany (takie jak 

przejście z punktu A do punktu B) nie zawsze mają jeden wynik i że wiele wyników jest podatnych na 

osiadanie, każdy z innym prawdopodobieństwem. W pewnym sensie prawdopodobieństwo wspiera 

systemy AI w ich rozumowaniu, zapewniając wsparcie w podejmowaniu decyzji i dokonując, jak się 

wydaje, najlepszych, najbardziej racjonalnych wyborów pomimo niepewności. Niepewność może 

istnieć z różnych powodów, a SI należy uświadomić poziom niepewności poprzez skuteczne 

wykorzystanie prawdopodobieństwa: 

1. Niektóre sytuacje nie są pewne, ponieważ mają charakter losowy. Podobne sytuacje są z natury 

stochastyczne. Na przykład w grach karcianych nie możesz mieć pewności, jaką kartę będziesz mieć po 

tym, jak krupier tasuje i rozdaje karty. 

2. Nawet jeśli sytuacja nie jest przypadkowa, nieprzestrzeganie wszystkich jej aspektów (niekompletna 

obserwacja) powoduje niepewność co do tego, jak wszystko się potoczy. Na przykład robot idący 

korytarzem zatłoczonym ludźmi nie może znać zamierzonego kierunku każdej osoby (nie może czytać 

w ich myślach), ale może sformułować przypuszczenie na podstawie częściowej obserwacji ich 

zachowania. Jak przy każdym zgadywaniu, robot ma szansę mieć rację i się mylić. 

3. Ograniczenia w sprzęcie rejestrującym dane światowe (zwane czujnikami) i przybliżenia w 

przetwarzaniu danych mogą sprawić, że wyniki uzyskane z takich danych będą niepewne. Pomiary 

często są obarczone błędami ze względu na stosowane narzędzia i sposób wykonywania pomiaru. 

Ponadto ludzie są często narażeni na uprzedzenia poznawcze i łatwo padają ofiarą złudzeń lub 



martwych punktów. Podobnie AI jest ograniczona jakością odbieranych danych. Przybliżenia i błędy 

wprowadzają niepewność do każdego algorytmu. 

Określanie  co prawdopodobieństwo może zrobić 

Prawdopodobieństwo mówi ci o prawdopodobieństwie zdarzenia i wyrażasz je jako liczbę. Na przykład, 

jeśli rzucisz monetę w powietrze, nie wiesz, czy wyląduje ona jako orzeł czy reszka, ale możesz określić 

prawdopodobieństwo obu wyników. Prawdopodobieństwo zdarzenia mierzy się w zakresie od 0 (brak 

prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia) do 1 (pewność wystąpienia zdarzenia). Wartości 

pośrednie, takie jak 0,25, 0,5 i 0,75, mówią, że zdarzenie nastąpi z pewną częstotliwością, gdy spróbuje 

się wystarczająco dużo razy. Jeśli pomnożysz prawdopodobieństwo przez liczbę całkowitą 

reprezentującą liczbę prób, które zamierzasz spróbować, otrzymasz oszacowanie, ile razy zdarzenie 

powinno zdarzyć się średnio, jeśli wszystkie próby zostaną wypróbowane. Na przykład, jeśli zdarzenie 

wystąpi z prawdopodobieństwem p = 0,25 i spróbujesz 100 razy, najprawdopodobniej będziesz 

świadkiem, że zdarzenie to nastąpi 0,25 * 100 = 25 razy. Tak się składa, że wynikiem p = 0,25 jest 

prawdopodobieństwo wybrania określonego koloru przy losowym wybieraniu karty z talii kart. 

Francuskie karty do gry stanowią klasyczny przykład wyjaśniania prawdopodobieństw. Talia zawiera 52 

karty równo podzielone na cztery kolory: trefl i piki, które są czarne, oraz karo i kier, które są czerwone. 

Jeśli więc chcesz ustalić prawdopodobieństwo wybrania asa, musisz wziąć pod uwagę, że istnieją cztery 

asy różnych kolorów. Odpowiedź pod względem prawdopodobieństwa wynosi p = 4/52 = 0,077. 

Prawdopodobieństwa wynoszą od 0 do 1; żadne prawdopodobieństwo nie może przekroczyć takich 

granic. Prawdopodobieństwa definiujesz empirycznie na podstawie obserwacji. Po prostu policz, ile 

razy wydarzenie ma miejsce w odniesieniu do wszystkich wydarzeń, które Cię interesują. Załóżmy na 

przykład, że chcesz obliczyć prawdopodobieństwo, ile razy zdarzy się oszustwo podczas transakcji 

bankowych lub ile razy ludzie zapadną na określoną chorobę w danym kraju. Po obejrzeniu zdarzenia 

możesz oszacować prawdopodobieństwo z nim związane, zliczając liczbę jego wystąpienia i dzieląc 

przez całkowitą liczbę zdarzeń. 

Możesz policzyć liczbę przypadków oszustwa lub choroby, używając zarejestrowanych danych (głównie 

pobranych z baz danych), a następnie podziel tę liczbę przez całkowitą liczbę dostępnych ogólnych 

zdarzeń lub obserwacji. Dlatego dzielisz liczbę oszustw przez liczbę transakcji w ciągu roku lub liczysz 

liczbę osób, które zachorowały w ciągu roku w stosunku do liczby ludności określonego obszaru. 

Wynikiem jest liczba z zakresu od 0 do 1, którą można wykorzystać jako podstawowe 

prawdopodobieństwo dla określonego zdarzenia w określonych okolicznościach. 

Zliczanie wszystkich wystąpień zdarzenia nie zawsze jest możliwe, dlatego musisz wiedzieć o 

próbkowaniu. Próbkowanie, które jest czynnością opartą na pewnych oczekiwaniach 

prawdopodobieństwa, pozwala zaobserwować niewielką część większego zestawu zdarzeń lub 

obiektów, a jednocześnie być w stanie określić prawidłowe prawdopodobieństwa zdarzenia, a także 

dokładne miary, takie jak pomiary ilościowe lub jakościowe klasy związane z zestawem obiektów. Na 

przykład jeśli chcesz śledzić sprzedaż samochodów w Stanach Zjednoczonych w ostatnim miesiącu, nie 

musisz śledzić każdej sprzedaży w tym kraju. Korzystając z próbki obejmującej sprzedaż od kilku 

sprzedawców samochodów w całym kraju, możesz określić miary ilościowe, takie jak średnia cena 

sprzedanego samochodu lub miary jakościowe, takie jak najczęściej sprzedawany model samochodu. 

Biorąc pod uwagę wcześniejszą wiedzę 

Prawdopodobieństwo ma sens pod względem czasu i przestrzeni, ale niektóre inne warunki również 

wpływają na prawdopodobieństwo pomiaru. Kontekst jest ważny. Gdy oszacujesz 

prawdopodobieństwo zdarzenia, możesz (czasem błędnie) wierzyć, że możesz zastosować obliczone 

prawdopodobieństwo do każdej możliwej sytuacji. Terminem wyrażającym to przekonanie jest 



prawdopodobieństwo a priori, co oznacza ogólne prawdopodobieństwo zdarzenia. Na przykład, gdy 

rzucisz monetą, jeśli moneta jest uczciwa, prawdopodobieństwo a priori orła wynosi około 50 procent 

(gdy zakładasz również istnienie niewielkiego prawdopodobieństwa wylądowania monety na jej 

krawędzi). Bez względu na to, ile razy rzucisz monetą, w przypadku nowego rzutu 

prawdopodobieństwo dla głów wynosi nadal około 50 procent. Jednak w niektórych innych sytuacjach, 

jeśli zmienisz kontekst, prawdopodobieństwo a priori nie jest już ważne, ponieważ wydarzyło się coś 

subtelnego i to zmieniło. W takim przypadku możesz wyrazić to przekonanie jako 

prawdopodobieństwo a posteriori, które jest prawdopodobieństwem a priori po tym, jak coś się 

zmieniło. Na przykład prawdopodobieństwo, że dana osoba jest kobietą, wynosi z grubsza około 50 

procent. Jednak prawdopodobieństwo może się znacznie różnić, jeśli weźmie się pod uwagę tylko 

określone przedziały wiekowe, ponieważ kobiety zwykle żyją dłużej, a po pewnym wieku starsza grupa 

wiekowa zawiera więcej kobiet niż mężczyzn. Jako kolejny przykład związany z płcią, kobiety na ogół 

przewyższają mężczyzn na głównych uniwersytetach. Dlatego, biorąc pod uwagę te dwa konteksty, 

prawdopodobieństwo a posteriori jest inne niż oczekiwane z góry. Pod względem rozkładu płci natura 

i kultura mogą stwarzać inne prawdopodobieństwo a posteriori. Poniższe sekcje pomagają bardziej 

szczegółowo zrozumieć przydatność prawdopodobieństwa. 

Prawdopodobieństwo warunkowe i Naïve Bayes 

Możesz wyświetlić przypadki, takie jak związane z płcią, wymienione w poprzedniej sekcji jako 

prawdopodobieństwo warunkowe i wyrażaj to jako p (y | x), które odczytujesz jako 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia y, biorąc pod uwagę, że wystąpiło x. 

Prawdopodobieństwa warunkowe są bardzo potężnym narzędziem do uczenia maszynowego i 

sztucznej inteligencji. W rzeczywistości, jeśli prawdopodobieństwo a priori może się tak bardzo zmienić 

z powodu pewnych okoliczności, znajomość możliwych okoliczności może zwiększyć twoje szanse na 

prawidłowe przewidywanie zdarzenia, obserwując przykłady - co jest dokładnie tym, co ma robić 

uczenie maszynowe. Na przykład, jak wspomniano wcześniej, oczekiwanie, że przypadkowa osoba 

będzie mężczyzną lub kobietą, wynosi na ogół 50 procent. Ale co, jeśli dodasz dowód, że włosy tej 

osoby są długie lub krótkie? Możesz oszacować prawdopodobieństwo posiadania długich włosów na 

35 procent populacji; jednak jeśli obserwujesz tylko populację kobiet, prawdopodobieństwo wzrasta 

do 60 procent. Jeśli odsetek jest tak wysoki w populacji kobiet, w przeciwieństwie do 

prawdopodobieństwa a priori, algorytm uczenia maszynowego, zwany Naïve Bayes, wymaga danych 

wejściowych wskazujących, czy włosy danej osoby są długie, czy krótkie. W rzeczywistości algorytm 

Naïve Bayes korzysta ze zwiększenia szansy na poprawną prognozę, znając okoliczności otaczające 

prognozę. Wszystko zaczyna się od wielebnego Bayesa i jego rewolucyjnego twierdzenia o 

prawdopodobieństwach. W rzeczywistości, jak zauważono gdzie indziej, w książce jedno z plemion 

uczących się maszyn nosi imię jego (Bayesianie). Bayesianie stosują różne metody statystyczne do 

rozwiązywania problemów, wszystkie oparte na obserwacji prawdopodobieństwa pożądanego wyniku 

we właściwym kontekście, przed i po zaobserwowaniu samego wyniku. 

W oparciu o te obserwacje rozwiązują problem wschodu słońca (szacując prawdopodobieństwo, że 

Słońce wstanie jutro), łącząc kolejne obserwacje i stale aktualizując swoje oszacowanie 

prawdopodobieństwa wschodu Słońca proporcjonalnie do liczby razy, gdy byli świadkami długich serii 

o świtach wcześniej. Badacze danych mają duże oczekiwania w zakresie opracowania zaawansowanych 

algorytmów opartych na prawdopodobieństwie bayesowskim. Magazyn MIT Technology Review 

wspomina o uczeniu maszynowym Bayesian jako o nowej technologii, która zmieni nasz świat. Jednak 

twierdzenie Bayesa o fundamentach nie jest wcale takie skomplikowane (choć może być trochę 

sprzeczne z intuicją, jeśli normalnie bierze się pod uwagę, jak większość ludzi, tylko 

prawdopodobieństwa a priori bez uwzględnienia prawdopodobieństwa a posteriori). 



Biorąc pod uwagę twierdzenie Bayesa 

Oprócz bycia prezbiteriańskim pastorem, wielebny Thomas Bayes był także statystykiem i filozofem, 

który sformułował swoje twierdzenie w pierwszej połowie XVIII wieku. Twierdzenie nigdy nie zostało 

opublikowane, gdy żył. Jego publikacja zrewolucjonizowała teorię prawdopodobieństwa, 

wprowadzając ideę prawdopodobieństwa warunkowego wspomnianą w poprzednim rozdziale. Dzięki 

twierdzeniu Bayesa przewidywanie prawdopodobieństwa bycia mężczyzną lub kobietą staje się 

łatwiejsze, jeśli dowodem jest to, że dana osoba ma długie włosy. Oto formuła stosowana przez 

Thomasa Bayesa: 

P (B | E) = P (E | B) * P (B) / P (E) 

Wielebny Bayes nie wymyślił Naïve Bayes; sformułował jedynie twierdzenie. W rzeczywistości nie ma 

pewności co do przypisania algorytmu. Po raz pierwszy pojawił się w podręczniku w 1973 r. Bez 

odniesienia do jego twórcy i przeszedł niezauważony przez ponad dekadę, dopóki w 1990 r. naukowcy 

nie zauważyli, jak wykonuje niewiarygodnie dokładne prognozy, jeśli jest zasilany wystarczająco 

dokładnymi danymi. Czytanie formuły przy użyciu poprzedniego przykładu jako danych wejściowych 

może zapewnić lepsze zrozumienie formuły sprzecznej z intuicją: 

P (B | E): Prawdopodobieństwo przekonania (B) na podstawie zestawu dowodów (E) 

(prawdopodobieństwo wsteczne). Czytaj wiarę jako alternatywny sposób wyrażenia hipotezy. W tym 

przypadku hipoteza jest taka, że osoba jest kobietą, a dowodem są długie włosy. Znając 

prawdopodobieństwo takiego przekonania, dane dowody mogą pomóc w przewidywaniu płci danej 

osoby e. 

P (E | B): Prawdopodobieństwo posiadania długich włosów, gdy osoba jest płci żeńskiej. Termin ten 

odnosi się do prawdopodobieństwa dowodów w podgrupie, co samo w sobie jest 

prawdopodobieństwem warunkowym. W tym przypadku liczba wynosi 60 procent, co przekłada się na 

wartość 0,6 we wzorze (wcześniejsze prawdopodobieństwo). 

P (B): Ogólne prawdopodobieństwo bycia kobietą; to znaczy prawdopodobieństwo przekonania a 

priori. W takim przypadku prawdopodobieństwo wynosi 50 procent lub  wartość 0,5 

(prawdopodobieństwo). 

P (E): Ogólne prawdopodobieństwo posiadania długich włosów. Oto kolejne prawdopodobieństwo a 

priori, tym razem związane z zaobserwowanymi dowodami. W tym wzorze prawdopodobieństwo 

wynosi 35 procent, co stanowi wartość 0,35 (dowód). 

Jeśli rozwiążesz poprzedni problem za pomocą formuły Bayesa i wartości, które wyróżniłeś, wynikiem 

będzie 06. * 0,5 / 0,35 = 0,857. Jest to wysoki odsetek prawdopodobieństwa, co prowadzi do 

potwierdzenia, że biorąc pod uwagę takie dowody, osoba ta jest prawdopodobnie kobietą. Innym 

częstym przykładem, który może podnieść brwi i który jest rutynowo spotykany w podręcznikach i 

czasopismach naukowych, jest pozytywny test medyczny. Jest to dość interesujące dla lepszego 

zrozumienia, w jaki sposób prawdopodobieństwa wcześniejsze i późniejsze mogą się bardzo zmienić w 

różnych okolicznościach. Powiedz, że martwisz się, że masz rzadką chorobę występującą u 1% 

populacji. Zdajesz test, a wyniki są pozytywne. Testy medyczne nigdy nie są idealnie dokładne, a 

laboratorium mówi ci, że gdy jesteś chory, test jest pozytywny w 99 procentach przypadków, podczas 

gdy jesteś zdrowy, test będzie negatywny w 99 procentach przypadków. Teraz, korzystając z tych 

danych, od razu uważasz, że jesteś chory, biorąc pod uwagę wysoki odsetek pozytywnych testów, gdy 

dana osoba jest chora (99 procent). Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. W tym przypadku liczby, 

które należy podłączyć do twierdzenia Bayesa, są następujące: 



0,99 jako P (E | B) 

0,01 jako P (B) 

0,01 * 0,99 + 0,99 * 0,01 = 0,0198 jako P (E) 

Obliczenia wynoszą wtedy 0,01 * 0,99 / 0,0198 = 0,5, co odpowiada jedynie 50-procentowemu 

prawdopodobieństwu zachorowania. W końcu twoje szanse na zachorowanie są większe niż się 

spodziewałeś. Możesz się zastanawiać, jak to możliwe. Faktem jest, że liczba osób widzących 

pozytywną odpowiedź z testu jest następująca: 

Kto jest chory i otrzymuje prawidłową odpowiedź z testu: Ta grupa jest prawdziwie pozytywna i 

stanowi 99 procent z 1 procent 

populacja, która zachoruje. Kto nie jest chory i dostaje złą odpowiedź z testu: ta grupa to 1 procent z 

99 procent populacji, która otrzymuje pozytywną odpowiedź, mimo że nie jest chora Ponownie jest to 

mnożenie 99 procent i 1 procent. Ta grupa odpowiada wynikom fałszywie dodatnim. Jeśli spojrzysz na 

problem z tej perspektywy, staje się jasne, dlaczego. Ograniczając kontekst do osób, które otrzymają 

pozytywną odpowiedź na test, prawdopodobieństwo bycia w grupie prawdziwych pozytywnych jest 

takie samo jak prawdopodobieństwo bycia w fałszywych pozytywnych. 

Wyobrażanie świata jako wykresu 

Twierdzenie Bayesa może pomóc ci wydedukować, jak prawdopodobne jest, że coś się wydarzy w 

określonym kontekście, w oparciu o ogólne prawdopodobieństwa samego faktu i dowodów, które 

badasz, w połączeniu z prawdopodobieństwem dowodów, biorąc pod uwagę ten fakt. Rzadko 

pojedynczy materiał dowodowy zmniejszy wątpliwości i zapewni wystarczającą pewność prognozy, aby 

zapewnić, że tak się stanie. Jako prawdziwy detektyw, aby osiągnąć pewność, musisz zebrać więcej 

dowodów i sprawić, by poszczególne elementy współpracowały podczas dochodzenia. Zauważenie, że 

dana osoba ma długie włosy, nie wystarczy, aby ustalić, czy dana osoba jest kobietą czy mężczyzną. 

Dodanie danych o wzroście i wadze może zwiększyć pewność siebie. Algorytm Naïve Bayes pomaga 

uporządkować wszystkie zebrane dowody i uzyskać bardziej solidne prognozy z większym 

prawdopodobieństwem bycia poprawnym. Zebrane dowody rozpatrywane osobno nie mogą uchronić 

Cię przed ryzykiem niepoprawnego przewidywania, ale wszystkie zebrane dowody mogą osiągnąć 

bardziej ostateczne rozwiązanie. Poniższy przykład pokazuje, jak działają rzeczy w klasyfikacji Naïve 

Bayes. Jest to stary, znany problem, ale reprezentuje on możliwości, których można oczekiwać od AI. 

Zbiór danych pochodzi z artykułu „Indukcja drzew decyzyjnych” Johna Rossa Quinlana. Quinlan jest 

informatykiem, który przyczynił się do rozwoju innego algorytmu uczenia maszynowego,  drzewa 

decyzyjne w fundamentalny sposób, ale jego przykład działa dobrze z każdym rodzajem algorytmu 

uczenia się. Problem wymaga od AI odgadnięcia najlepszych warunków do gry w tenisa, biorąc pod 

uwagę warunki pogodowe. Zestaw funkcji opisanych przez Quinlan jest następujący: 

Perspektywy: słonecznie, pochmurno lub deszczowo 

Temperatura: chłodna, łagodna lub gorąca 

Wilgotność: wysoka lub normalna 

Wietrznie: prawda lub fałsz 

Poniższa tabela zawiera pozycje bazy danych użyte w przykładzie: 

Widok:  Temperatura : Wilgotność : Wietrznie : Gra  



Słonecznie : Gorąco : Wysoka : Fałsz : Nie 

Słonecznie : Gorąco : Wysoka :Prawda : Nie 

Pochmurno : Gorąco :  Wysoka : Fałsz : Tak 

Desczowo : Łagodna : Wyska : Fałsz :  Tak 

Deszczowo : Chłodno :  Normalna : Fałsz : Tak 

Deszczowo : Chłodno : Normalna : Prawda : Nie 

Pochmurno : Chłodno Normalna : Prawda : Tak 

Słonecznie : Łagodna : Wysoka : Fałsz : Nie 

Słonecznie : Chłodno :  Normalna : Fałsz :  Tak 

Deszczowo :  Łagodna : Normalna :  Fałsz : Tak 

Słonaczenie : Łagodna : Normalna :  Prawda : Tak 

Pochmurno :  Łagodna  : Wysoka :  Prawda : Tak 

Pochmurno : Gorąco :  Normalna : Fałsz  : Tak 

Deszczowo : Łagodna : Wysoka : Prawda : Nie 

Możliwość gry w tenisa zależy od czterech argumentów pokazanych na rysunku 

 

 

Rezultatem tego przykładu nauki AI jest decyzja, czy grać w tenisa, biorąc pod uwagę warunki 

pogodowe (dowody). Używanie samego widoku (słonecznie, pochmurno lub deszczowo) nie wystarczy, 

ponieważ temperatura i wilgotność mogą być zbyt wysokie lub wiatr może być silny. Argumenty te 

reprezentują rzeczywiste warunki, które mają wiele przyczyn lub przyczyny, które są ze sobą 

powiązane. Algorytm Naïve Bayes ma umiejętność prawidłowego zgadywania, gdy istnieje wiele 

przyczyn. Algorytm oblicza wynik na podstawie prawdopodobieństwa podjęcia konkretnej decyzji i 

pomnożony przez prawdopodobieństwo dowodów związanych z tą decyzją. Na przykład, aby ustalić, 

czy grać w tenisa, gdy pogoda jest słoneczna, ale wiatr jest silny, algorytm oblicza wynik dla pozytywnej 

odpowiedzi, mnożąc ogólne prawdopodobieństwo gry (9 rozegranych gier z 14 wystąpień) przez 

prawdopodobieństwo dzień jest słoneczny (2 z 9 rozegranych gier) i wietrzne warunki podczas gry w 

tenisa (3 z 9 rozegranych gier). Te same zasady obowiązują w przypadku negatywnym (który ma różne 

prawdopodobieństwa, że nie będzie grał w określonych warunkach): 



prawdopodobieństwo gry: 9/14 * 2/9 * 3/9 = 0,05 

prawdopodobieństwo braku gry: 5/14 * 3/5 * 3/5 = 0,13 

Ponieważ wynik prawdopodobieństwa jest wyższy, algorytm decyduje, że bezpieczniej jest nie grać w 

takich warunkach. Oblicza takie prawdopodobieństwo poprzez zsumowanie dwóch wyników i 

podzielenie obu wyników przez ich sumę: 

prawdopodobieństwo gry: 0,05 / (0,05 + 0,13) = 0,278 

prawdopodobieństwo braku gry: 0,13 / (0,05 + 0,13) = 0,722 

Możesz dodatkowo rozszerzyć Naïve Bayes, aby reprezentował relacje bardziej złożone niż szereg 

czynników wskazujących na prawdopodobieństwo wyniku za pomocą sieci bayesowskiej, która składa 

się z wykresów pokazujących, jak zdarzenia wpływają na siebie nawzajem. Wykresy bayesowskie mają 

węzły reprezentujące zdarzenia i łuki pokazujące, które zdarzenia wpływają na inne, wraz z tabelą 

prawdopodobieństw warunkowych, które pokazują, jak relacja działa pod względem 

prawdopodobieństwa. Rysunek pokazuje słynny przykład sieci bayesowskiej zaczerpniętej z pracy 

naukowej z 1988 r. „Lokalne obliczenia z prawdopodobieństwami na strukturach graficznych i ich 

zastosowaniu w systemach eksperckich” autorstwa Lauritzena, Steffena L. i Davida J. Spiegelhaltera, 

opublikowanych przez Journal of the Royal Statistics Society 

 

 

Przedstawiona sieć nazywa się Asia. Pokazuje możliwe stany pacjenta i co go powoduje. Na przykład, 

jeśli pacjent ma duszność, może to być skutek gruźlicy, raka płuc lub zapalenia oskrzeli. Wiedza, czy 

pacjent pali, przebywa w Azji, czy ma nieprawidłowe wyniki badań rentgenowskich (daje pewność 

pewnych dowodów, a priori w języku bayesowskim) pomaga ustalić rzeczywiste (późniejsze) 

prawdopodobieństwo wystąpienia którejkolwiek z patologii w wykres. Sieci bayesowskie, choć 

intuicyjne, mają za sobą złożoną matematykę i są potężniejsze niż prosty algorytm Naïve Bayesa, 



ponieważ naśladują świat jako sekwencję przyczyn i skutków opartych na prawdopodobieństwie. Sieci 

bayesowskie są tak skuteczne, że można je wykorzystać do przedstawienia każdej sytuacji. Mają różne 

zastosowania, takie jak diagnozy medyczne, łączenie niepewnych danych pochodzących z wielu 

czujników, modelowanie ekonomiczne i monitorowanie złożonych systemów, takich jak samochód. Na 

przykład, ponieważ jazda w ruchu drogowym może wiązać się ze złożonymi sytuacjami z wieloma 

pojazdami, konsorcjum Analysis of MassIve Data STreams (AMIDST), we współpracy z producentem 

samochodów Daimler, opracowało sieć Bayesian, która może rozpoznawać manewry innych pojazdów 

i zwiększać bezpieczeństwo jazdy.  

Rosnące drzewa, które można sklasyfikować 

Drzewo decyzyjne to inny rodzaj kluczowego algorytmu uczenia maszynowego, który wpływa na 

implementację sztucznej inteligencji i uczenie się. Algorytmy drzewa decyzyjnego nie są nowe, ale mają 

długą historię. Pierwszy tego rodzaju algorytm pochodzi z lat 70. XX wieku (z wieloma późniejszymi 

wariantami). Gdy weźmie się pod uwagę eksperymenty i oryginalne badania, użycie drzew decyzyjnych 

sięga jeszcze wcześniej - nawet wstecz. Jako główny algorytm symboliczny drzewa decyzyjne cieszą się 

dużą popularnością, ponieważ są intuicyjnym rodzajem algorytmu. Łatwo jest przełożyć dane 

wyjściowe na reguły, a tym samym ułatwić zrozumienie wyników przez ludzi. Drzewa decyzyjne są 

również niezwykle łatwe w użyciu. Wszystkie te cechy sprawiają, że są one skutecznym i atrakcyjnym 

bez zastanowienia w stosunku do modeli, które wymagają złożonych transformacji macierzy danych 

wejściowych lub niezwykle dokładnego strojenia hiperparametrów. Symbolizm to podejście oparte na 

sztucznej inteligencji oparte na logicznych stwierdzeniach i szerokim zastosowaniu dedukcji. Odliczenie 

poszerza wiedzę z czego wiemy i indukcja formułuje ogólne zasady, zaczynając od dowodów. 

Prognozowanie wyników przez podział danych 

Jeśli masz grupę miar i chcesz opisać je za pomocą pojedynczej liczby, użyj średniej arytmetycznej 

(sumując wszystkie miary i dzieląc przez liczbę miar). W podobny sposób, jeśli masz grupę klas lub cech 

(na przykład masz zestaw danych zawierający zapisy wielu ras psów lub rodzajów produktów), możesz 

użyć najczęstszej klasy w grupie, aby przedstawić je wszystkie, który nazywa się trybem. Tryb jest 

kolejną miarą statystyczną, taką jak średnia, ale zawiera wartość (miarę lub klasę), która pojawia się 

najczęściej. Zarówno średnia, jak i tryb starają się zgłosić liczbę lub klasę, która zapewnia największą 

pewność odgadnięcia następnego elementu grupy, ponieważ powodują one najmniej błędów. W 

pewnym sensie są to predyktory, które uczą się odpowiedzi na podstawie istniejących danych. Drzewa 

decyzyjne wykorzystują środki i tryby jako predyktory, dzieląc zestaw danych na mniejsze zbiory, 

których środki lub tryby są najlepszymi możliwymi predyktorami dla danego problemu. 

Podział problemu w celu łatwego znalezienia rozwiązania jest również powszechną strategią w wielu 

algorytmach dziel i zwyciężaj. Podobnie jak w przypadku armii wroga w bitwie, jeśli możesz rozdzielić 

wroga i walczyć z nim pojedynczo, możesz osiągnąć łatwiejsze zwycięstwo. Wykorzystując próbkę 

obserwacji jako punkt wyjścia, algorytm wyszukuje reguły, które generowały klasy wyjściowe (lub 

wartości liczbowe podczas pracy z problemem regresji), dzieląc macierz wejściową na coraz mniejsze 

partycje, dopóki proces nie uruchomi reguły zatrzymywania . Takie cofanie się od reguł ogólnych do 

ogólnych jest typowe dla ludzkiej dedukcji, traktowanej przez logikę i filozofię. W kontekście uczenia 

maszynowego takie odwrotne rozumowanie uzyskuje się poprzez przeszukanie wszystkich możliwych 

sposobów podzielenia szkolenia w próbie i zdecydowanie, w zachłanny sposób, zastosować podział, 

który maksymalizuje pomiary statystyczne na wynikowych partycjach. Algorytm jest chciwy, gdy 

zawsze dokonuje wyboru, aby zmaksymalizować wynik w bieżącym etapie procesu optymalizacji, 

niezależnie od tego, co może się wydarzyć w kolejnych krokach. W rezultacie chciwy algorytm może 

nie osiągnąć globalnej optymalizacji. Podział występuje w celu egzekwowania prostej zasady: każda 



partycja danych początkowych musi ułatwiać przewidywanie wyniku docelowego, który 

charakteryzuje się innym i bardziej korzystnym rozkładem klas (lub wartości) niż pierwotna próbka. 

Algorytm tworzy partycje, dzieląc dane. Określa podział danych, najpierw oceniając funkcje. Następnie 

ocenia wartości funkcji, które mogą przynieść maksymalne ulepszenie specjalnej miary statystycznej - 

to znaczy miary, która odgrywa rolę funkcji kosztu w drzewie decyzyjnym. Wiele pomiarów 

statystycznych określa, jak wykonać podziały w drzewie decyzyjnym. Wszyscy trzymają się idei, że 

podział musi poprawić się na oryginalnej próbce lub innym możliwym podziale, jeśli dzięki temu 

przewidywanie jest bezpieczniejsze. Do najczęściej używanych pomiarów należą zanieczyszczenie gini, 

przyrost informacji i redukcja wariancji (w przypadku problemów z regresją). Pomiary te działają 

podobnie, dlatego ta część ł koncentruje się na pozyskiwaniu informacji, ponieważ jest to najbardziej 

intuicyjny pomiar i pokazuje, w jaki sposób drzewo decyzyjne może wykryć zwiększoną zdolność 

predykcyjną (lub zmniejszone ryzyko) w najprostszy sposób dla pewnego podziału. Ross Quinlan 

stworzył algorytm drzewa decyzyjnego na podstawie zdobywanie informacji (ID3) w latach 

siedemdziesiątych XX wieku i wciąż jest dość popularny dzięki niedawno zaktualizowanej wersji do 

C4.5. Zdobywanie informacji zależy od wzoru na entropię informacyjną (opracowany przez Claude'a 

Shannona, amerykańskiego matematyka i inżyniera znanego jako ojciec teorii informacji), uogólnione 

sformułowanie, które opisuje oczekiwaną wartość z informacji zawartych w komunikacie: 

Entropia Shannona E = -Σ (p (i) × log2 (p (i))) 

W formule rozważasz wszystkie klasy pojedynczo i sumujesz wynik mnożenia każdej z nich. W 

mnożeniu, które musi przyjąć każda klasa, p (i) jest prawdopodobieństwem dla tej klasy (wyrażonym 

w zakresie od 0 do 1), a log2 jest logarytmem podstawowym 2. Zaczynając od próbki, w której chcesz 

sklasyfikować dwie klasy o tym samym prawdopodobieństwie (rozkład 50/50), maksymalną możliwą 

entropią jest Entropy = -0,5 * log2 (0,5) -0,5 * log2 (0,5) = 1,0. Jednak gdy algorytm drzewa decyzyjnego 

wykryje funkcję, która może podzielić zestaw danych na dwie partycje, gdzie rozkład dwóch klas wynosi 

40/60, średnia entropia informacyjna zmniejsza się: 

Entropia = -0,4 * log2 (0,4) -0,6 * log2 (0,6) = 0,97 

Zanotuj sumę entropii dla wszystkich klas. Przy zastosowaniu podziału 40/60 suma jest mniejsza niż 

teoretyczne maksimum 1 (pomniejszenie entropii). Pomyśl o entropii jako o pomiarze bałaganu w 

danych: im mniej bałaganu, tym więcej porządku i łatwiej odgadnąć właściwą klasę. Po pierwszym 

podziale algorytm próbuje dalej podzielić uzyskane partycje przy użyciu tej samej logiki zmniejszania 

entropii. Stopniowo dzieli każdą kolejną partycję danych, aż nie jest już możliwe dzielenie, ponieważ 

podpróbka jest pojedynczym przykładem lub ponieważ spełnia regułę zatrzymania. Reguły 

zatrzymywania są ograniczeniami ekspansji drzewa. Reguły te działają, biorąc pod uwagę trzy aspekty 

partycji: początkowy rozmiar partycji, wynikowy rozmiar partycji i informacje uzyskiwane przez 

podział. Reguły zatrzymywania są ważne, ponieważ algorytmy drzewa decyzyjnego przybliżają dużą 

liczbę funkcji; jednak szum i błędy danych mogą z łatwością wpływać na ten algorytm. W konsekwencji, 

w zależności od próby, niestabilność i wariancja uzyskanych szacunków wpływa na prognozy drzewa 

decyzyjnego. 

Podejmowanie decyzji na podstawie drzew 

Jako przykład użycia drzewa decyzyjnego, w tej sekcji wykorzystano ten sam zestaw danych Ross 

Quinlan, który omówiono we wcześniejszej części. Korzystanie z tego zestawu danych pozwala nam 

przedstawić i opisać algorytm ID3, specjalny rodzaj drzewa decyzyjnego znalezionego w artykule 

„Indukcja drzew decyzyjnych”, wspomniany wcześniej. Zbiór danych jest dość prosty, składa się tylko 

z 14 obserwacji w odniesieniu do warunków pogodowych, a wyniki wskazują, czy gra w tenisa jest 

odpowiednia. Przykład zawiera cztery funkcje: wygląd, temperaturę, wilgotność i wiatr, wszystkie 



wyrażone za pomocą klas jakościowych zamiast pomiarów (można wyrazić liczbowo temperaturę, 

wilgotność i siłę wiatru), aby przekazać bardziej intuicyjne zrozumienie, w jaki sposób cechy pogody 

odnoszą się do wynik. Po przetworzeniu tych funkcji przez algorytm można reprezentować zestaw 

danych za pomocą schematu drzewiastego, jak pokazano na rysunku  

 

Jak pokazano na rysunku, można sprawdzić i odczytać zestaw reguł, dzieląc zestaw danych w celu 

utworzenia części w których prognozy są łatwiejsze, patrząc na najczęstszą klasę (w tym przypadku 

wynik, czyli grę w tenisa). Aby odczytać węzły drzewa, po prostu zacznij od najwyższego węzła, który 

odpowiada oryginalnym danym szkoleniowym; następnie zacznij czytać zasady. Zauważ, że każdy 

węzeł ma dwie pochodne: lewa gałąź oznacza, że górna reguła jest prawdziwa (podana jako tak w 

kwadratowym polu), a prawa oznacza, że jest fałszywa (podana jako nie w kwadratowym polu). Po 

prawej stronie pierwszej reguły widoczna jest ważna reguła końcowa (liść terminalu), w kółku, 

informująca o pozytywnym wyniku, Tak, który można odczytać jako grać w tenisa = prawda. Według 

tego węzła, gdy prognoza nie jest słoneczna (słońce) lub deszczowa (deszcz), można grać. (Liczby pod 

liściem terminala pokazują cztery przykłady potwierdzające tę regułę i zero zaprzeczające jej.) Zauważ, 

że możesz zrozumieć regułę lepiej, jeśli wynik po prostu stwierdził, że gdy prognoza jest zachmurzona, 

gra jest możliwa. Często reguły drzewa decyzyjnego nie są od razu używane i musisz je zinterpretować 

przed użyciem. Są jednak wyraźnie zrozumiałe (i znacznie lepsze niż wektor współczynników wartości). 

Po lewej drzewo postępuje zgodnie z innymi zasadami związanymi z wilgotnością. Ponownie, po lewej 

stronie, gdy wilgotność jest wysoka i słońce jest słoneczne, większość końcowych liści jest ujemna, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy wiatr nie jest silny. Kiedy eksplorujesz gałęzie po prawej stronie, zobaczysz, że 

drzewo ujawnia, że gra jest zawsze możliwa, gdy wiatr nie jest silny lub gdy wiatr jest silny, ale nie pada. 

Przycinanie zarośniętych drzew 

Mimo że zestaw danych dotyczących gry w tenisa w poprzedniej sekcji ilustruje orzechy i piny drzewa 

decyzyjnego, ma niewielki potencjał probabilistyczny, ponieważ proponuje zestaw działań 

deterministycznych (nie ma sprzecznych instrukcji). Trening z prawdziwymi danymi zwykle nie 

obejmuje tak ostrych zasad, zapewniając w ten sposób miejsce na dwuznaczność i 

prawdopodobieństwo oczekiwanego wyniku. Drzewa decyzyjne mają w swoich szacunkach więcej 

wariancji niż stronniczości. Aby mniej dopasować dane, w przykładzie określono, że minimalny podział 

musi obejmować co najmniej pięć przykładów; przycina także drzewo. Przycinanie ma miejsce, gdy 



drzewo jest w pełni dorosłe. Zaczynając od liści, przykład przycina drzewo gałęzi, wykazując niewielką 

poprawę w zmniejszaniu zdobywania informacji. Początkowo pozwalając drzewu się rozwijać, 

tolerowane są gałęzie z niewielką poprawą, ponieważ mogą odblokować bardziej interesujące gałęzie 

i liście. Prześledzenie od liści do korzenia i zachowanie tylko gałęzi, które mają pewną wartość 

predykcyjną, zmniejsza wariancję modelu, co powoduje, że wynikające z tego reguły są uciążliwe. W 

przypadku drzewa decyzyjnego przycinanie jest jak burza mózgów. Po pierwsze, kod generuje 

wszystkie możliwe konsekwencje drzewa (jak w przypadku pomysłów podczas burzy mózgów). Po 

drugie, gdy zakończy się burza mózgów, kod zachowuje tylko to, co naprawdę działa. 



Poprawa sztucznej inteligencji dzięki głębokiemu uczeniu się 

Gazety, czasopisma biznesowe, sieci społecznościowe i nietechniczne strony internetowe mówią to 

samo: AI to fajne rzeczy i zrewolucjonizuje świat dzięki głębokiej nauce. Sztuczna inteligencja to 

znacznie większa dziedzina niż uczenie maszynowe, a głębokie uczenie się to tylko niewielka część 

uczenia maszynowego. Ważne jest, aby rozróżnić szumy używane do zwabienia inwestorów i pokazać, 

co ta technologia może zrobić, co jest ogólnym celem tej części. Ta część pomoże zrozumieć głębokie 

uczenie się z praktycznego i technicznego punktu widzenia oraz zrozumieć, co można osiągnąć w 

najbliższym czasie, badając jego możliwości i ograniczenia. Rozpoczyna się historią i podstawami sieci 

neuronowych. Następnie przedstawia aktualny stan wynikający ze splotowych sieci neuronowych, 

rekurencyjnych sieci neuronowych (zarówno w przypadku nadzorowanego uczenia się), jak i 

generatywnych sieci przeciwników (rodzaj uczenia się bez nadzoru). 

Kształtowanie sieci neuronowych podobnych do ludzkiego mózgu 

Poniższe sekcje przedstawiają rodzinę algorytmów uczenia się, które czerpią inspirację z działania 

mózgu. Są to sieci neuronowe, podstawowy algorytm plemienia łączników, który najlepiej naśladuje 

neurony w ludzkich mózgach na mniejszą skalę. Łączność to podejście oparte na uczeniu maszynowym 

oparte na neuronauce, a także przykład biologicznie połączonych sieci. 

Przedstawiamy neuron 

Ludzki mózg ma miliony neuronów, które są komórkami, które odbierają, przetwarzają i przekazują 

sygnały elektryczne i chemiczne. Każdy neuron posiada jądro z włóknami, które działają jako dane 

wejściowe, dendryty, które odbierają sygnały z innych neuronów, oraz jedno włókno wyjściowe, akson, 

który kończy się synapsami przeznaczonymi do komunikacji zewnętrznej. Neurony łączą się z innymi 

neuronami i przesyłają informacje między nimi za pomocą substancji chemicznych, podczas gdy 

informacje w samym neuronie są przetwarzane elektrycznie.. Odwrotna inżynieria przetwarzania 

sygnałów przez mózg pomaga łącznikom w definiowaniu sieci neuronowych opartych na analogiach 

biologicznych i ich składnikach, przy użyciu terminów mózgowych, takich jak neurony, aktywacja i 

połączenia jako nazw operacji matematycznych. Sieci neuronowe przypominają serię mnożenia i 

sumowania, gdy sprawdzasz ich formuły matematyczne. Jednak algorytmy te są niezwykle skuteczne 

w rozwiązywaniu złożonych problemów, takich jak rozpoznawanie obrazu i dźwięku lub tłumaczenie 

języka maszynowego. Używając specjalistycznego sprzętu, mogą szybko wykonywać obliczenia 

predykcyjne. 

Począwszy od cudownego perceptronu 

Algorytmem rdzenia sieci neuronowej jest neuron (zwany także jednostką). Wiele neuronów 

ułożonych w połączoną strukturę tworzy sieć neuronową, przy czym każdy neuron łączy się z wejściami 

i wyjściami innych neuronów. Tak więc neuron może wprowadzać dane z przykładów lub przekazywać 

wyniki innych neuronów, w zależności od swojej lokalizacji w sieci neuronowej. Frank Rosenblatt z 

Cornell Aeronautical Laboratory stworzył pierwszy przykład tego rodzaju neuronu, perceptron, kilka 

dekad temu. Opracował perceptron w 1957 r. Pod patronatem Laboratorium Badań Marynarki 

Wojennej Stanów Zjednoczonych (NRL). Rosenblatt był zarówno psychologiem, jak i pionierem w 

dziedzinie sztucznej inteligencji. Biegły w kognitywistyce, jego pomysłem było stworzenie komputera, 

który mógłby uczyć się metodą prób i błędów, tak jak robi to człowiek. Perceptron był po prostu 

sprytnym sposobem na prześledzenie linii oddzielającej w prostej przestrzeni utworzonej przez dane 

wejściowe, jak pokazano na rysunku, w której masz dwie cechy (w tym przypadku rozmiar i poziom 

udomowienia zwierzęcia) ), aby rozróżnić dwie klasy (psy i koty w tym przykładzie). Formuła 

perceptronowa tworzy linię w przestrzeni kartezjańskiej, w której przykłady mniej lub bardziej idealnie 



dzielą się na grupy. Podejście jest podobne do Naive Bayesa, opisanego w rozdziale 10, który sumuje 

prawdopodobieństwa warunkowe pomnożone przez ogólne w celu sklasyfikowania. 

 

Perceptron nie zdawał sobie sprawy z pełnych oczekiwań twórcy lub zwolenników finansów. Wkrótce 

wykazał ograniczoną pojemność, nawet w specjalizacji rozpoznawania obrazów. Ogólne rozczarowanie 

zapaliło pierwszą zimę AI i porzucenie łączności do 1980 roku. Jednak niektóre badania kontynuowano 

pomimo utraty funduszy. 

Później eksperci próbowali stworzyć bardziej zaawansowany perceptron i udało im się. Neurony w sieci 

neuronowej są dalszą ewolucją perceptronu: jest ich wiele, łączą się ze sobą i naśladują nasze neurony, 

gdy aktywują się pod pewnym bodźcem. Obserwując funkcje ludzkiego mózgu, naukowcy zauważyli, 

że neurony odbierają sygnały, ale nie zawsze uwalniają swój własny sygnał. Uwolnienie sygnału zależy 

od ilości odbieranego sygnału. Kiedy neuron otrzymuje wystarczającą liczbę bodźców, wyzwala 

odpowiedź; w przeciwnym razie milczy. W podobny sposób neurony algorytmiczne po otrzymaniu 

danych sumują je i wykorzystują funkcję aktywacji do oceny wyniku. Jeśli odbierany sygnał wejściowy 

osiąga określony próg, neuron przekształca i przekazuje wartość wejściową; w przeciwnym razie po 

prostu umiera. Sieci neuronowe używają specjalnych funkcji zwanych funkcjami aktywacyjnymi do 

odpalenia wyniku. Wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że są kluczowym składnikiem sieci neuronowej, 

ponieważ umożliwiają sieci rozwiązywanie złożonych problemów. Są jak drzwi, pozwalające na 

przejście lub zatrzymanie sygnału. Nie pozwalają jednak po prostu na przejście sygnału; przekształcają 

to w użyteczny sposób. Na przykład głębokie uczenie się nie jest możliwe bez skutecznych funkcji 

aktywacyjnych, takich jak Rectified Linear Unit (ReLU), dlatego funkcje aktywacyjne są ważnym 

aspektem tej historii. 



Naśladowanie uczenia się mózgu  

W sieci neuronowej należy najpierw wziąć pod uwagę architekturę, czyli rozmieszczenie elementów 

sieci neuronowej. W poniższych sekcjach omówiono zagadnienia dotyczące architektury sieci 

neuronowej. 

Biorąc pod uwagę proste sieci neuronowe 

W przeciwieństwie do innych algorytmów, które mają ustalony potok, który określa sposób, w jaki 

algorytmy odbierają i przetwarzają dane, sieci neuronowe wymagają, abyś decydował o sposobie 

przepływu informacji poprzez ustalenie liczby jednostek (neuronów) i ich rozmieszczenia w warstwach 

zwanych architekturą sieci neuronowej, ponieważ pokazane na rysunku. 

 

 

Rysunek pokazuje prostą architekturę sieci neuronowej. Zauważ, jak warstwy filtrują i przetwarzają 

informacje w sposób progresywny. Jest to sygnał zwrotny, ponieważ dane przekazują jeden kierunek 

do sieci. 

Połączenia łączą wyłącznie jednostki w jednej warstwie z jednostkami w następnej warstwie 

(informacje przepływają od lewej do prawej). Nie ma połączeń między jednostkami w tej samej 

warstwie lub z jednostkami poza kolejną warstwą. Ponadto informacja przesuwa się do przodu (od 

lewej do prawej). Przetwarzane dane nigdy nie wracają do poprzednich warstw neuronów. Korzystanie 

z sieci neuronowej przypomina korzystanie z warstwowego systemu filtrowania wody: 

Wlewasz wodę z góry, a woda jest filtrowana na dole. Woda nie ma możliwości powrotu; po prostu 

idzie do przodu i prosto w dół, i nigdy z boku. W ten sam sposób sieci neuronowe wymuszają przepływ 

danych przez sieć i mieszanie się ze sobą, zgodnie z architekturą sieci. Dzięki wykorzystaniu najlepszej 

architektury do mieszania elementów sieć neuronowa tworzy nowe złożone elementy na każdej 

warstwie i pomaga osiągnąć lepsze przewidywania. Niestety nie można ustalić najlepszej architektury 

bez empirycznego wypróbowania różnych rozwiązań i sprawdzenia, czy dane wyjściowe pomagają 

przewidzieć wartości docelowe po przepłynięciu przez sieć. Czasami pojęcia można lepiej zrozumieć, 

jeśli zostaną bezpośrednio przetestowane w rzeczywistości. Google oferuje sieć neuronową , w której 



faktycznie możesz przetestować, jak działa sieć neuronowa w intuicyjny sposób, co robisz dodając lub 

usuwając warstwy i zmieniając rodzaje aktywacji. 

Odkrywanie sekretu leży w wadze 

Sieci neuronowe mają różne warstwy, z których każda ma swoją własną wagę. Wagi reprezentują siłę 

połączenia między neuronami w sieci. Gdy waga połączenia między dwiema warstwami jest niewielka, 

oznacza to, że sieć zrzuca wartości przepływające między nimi i sygnalizuje, że wybranie tej trasy raczej 

nie wpłynie na ostateczną prognozę. Podobnie duża wartość dodatnia lub ujemna wpływa na wartości 

otrzymywane przez następną warstwę, a tym samym określa pewne prognozy. To podejście jest 

analogiczne do komórek mózgowych, które nie są samodzielne, ale łączą się z innymi komórkami. W 

miarę wzrostu doświadczenia połączenia między neuronami mają tendencję do osłabiania lub 

wzmacniania w celu aktywacji lub dezaktywacji określonej komórki sieci mózgowej regiony, powodując 

inne przetwarzanie lub działanie (reakcja na niebezpieczeństwo, na przykład, jeśli przetworzone 

informacje sygnalizują sytuację zagrażającą życiu). Każda kolejna warstwa jednostek sieci neuronowej 

stopniowo przetwarza wartości zaczerpnięte z cech, jak w przypadku przenośnika taśmowego. Gdy sieć 

przesyła dane, dociera do każdej jednostki jako zsumowana wartość wytworzona przez wartości 

obecne w poprzedniej warstwie i ważona przez połączenia w obecnej warstwie. Gdy dane otrzymane 

z innych neuronów przekroczą pewien próg, funkcja aktywacji zwiększa wartość przechowywaną w 

jednostce; w przeciwnym razie tłumi sygnał, zmniejszając go. Po przetworzeniu funkcji aktywacji wynik 

jest gotowy do przejścia do następnej warstwy  połączenia. Kroki te powtarzają się dla każdej warstwy, 

aż wartości osiągną koniec, a otrzymasz wynik. Wagi połączeń zapewniają nowy sposób miksowania i 

komponowania danych wejściowych, tworząc nowe funkcje poprzez kreatywne miksowanie 

przetworzonych danych wejściowych ze względu na wagi i funkcje aktywacji. Aktywacja czyni również 

nieliniową wynikową rekombinację danych wejściowych odbieranych przez połączenia. Oba te 

składniki sieci neuronowej umożliwiają algorytmowi naukę złożonych funkcji celu, które reprezentują 

związek między cechami wejściowymi a wynikiem docelowym. 

Zrozumienie roli propagacji wstecznej 

Uczenie się odbywa się w ludzkim mózgu z powodu tworzenia i modyfikacji synaps między neuronami, 

w oparciu o bodźce otrzymane w wyniku prób i błędów. Sieci neuronowe zapewniają sposób na 

odtworzenie tego procesu jako formuły matematycznej zwanej propagacją wsteczną. Oto jak ta 

architektura połączonych ze sobą jednostek obliczeniowych może rozwiązać problemy: jednostki 

otrzymują przykład, a jeśli nie zgadną poprawnie, przywracają problem w systemie istniejących wag za 

pomocą propagacji wstecznej i naprawiają go, zmieniając niektóre wartości. Ten proces trwa wiele 

iteracji, zanim sieć neuronowa będzie mogła się uczyć. Iteracje w sieci neuronowej nazywane są 

epokami, nazwą, która idealnie pasuje, ponieważ sieć neuronowa może wymagać dni lub tygodni 

treningu, aby nauczyć się skomplikowanych zadań. Matematyka propagacji wstecznej jest dość 

zaawansowana i wymaga znajomości pojęć takich jak pochodne. Propagacja wsteczna jako koncepcja 

jest wystarczająco intuicyjna, aby uchwycić i przekazać, ponieważ przypomina to, co ludzie robią, 

wykonując zadanie przy użyciu iterowanych przybliżonych prób i błędów. Od czasu pojawienia się 

algorytmu propagacji wstecznej w latach 70. deweloperzy naprawiali go wiele razy i obecnie dyskutują, 

czy go przemyśleć. Propagacja wsteczna jest istotą teraźniejszego renesansu AI. W przeszłości 

usprawnienia procesu uczenia się każdej sieci neuronowej skutkowały nowymi aplikacjami i 

ponownym zainteresowaniem tą techniką. Również obecna rewolucja głębokiego uczenia się, która 

polega na ożywieniu sieci neuronowych (porzuconych na początku lat 90.), wynikała z kluczowych 

postępów w sposobie uczenia się sieci neuronowych na podstawie ich błędów. 

Przedstawiamy Deep Learning 



Po propagacji wstecznej kolejna poprawa sieci neuronowych doprowadziła do głębokiego uczenia się. 

Badania kontynuowano pomimo zimy AI, a sieci neuronowe pokonały problemy techniczne, takie jak 

zanikający gradient, który ogranicza wymiarowość sieci neuronowych. Programiści potrzebowali 

większych sieci neuronowych, aby rozwiązać niektóre problemy, tak duże, że były nie do pomyślenia 

w latach 80. Ponadto naukowcy zaczęli wykorzystywać zmiany w procesorach i procesorach 

graficznych (procesory graficzne lepiej znane z zastosowania w grach). Znikający gradient występuje, 

gdy próbujesz przesłać sygnał przez sieć neuronową, a sygnał szybko zanika do wartości bliskich zeru; 

nie może już przejść przez funkcje aktywacyjne. Dzieje się tak, ponieważ sieci neuronowe są 

powielonymi łańcuchami. Każde zwielokrotnienie poniżej zera szybko zmniejsza wartości, a funkcje 

aktywacyjne potrzebują wystarczająco dużych wartości, aby przepuścić sygnał. Im dalej są warstwy 

neuronu od wyjścia, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaną zablokowane w aktualizacjach, 

ponieważ sygnały są zbyt małe, a funkcje aktywacyjne je zatrzymają. W rezultacie sieć przestaje się 

uczyć jako całość lub uczy się w niewiarygodnie wolnym tempie. Nowe rozwiązania pomagają uniknąć 

problemu zanikającego gradientu i wielu innych problemów technicznych, umożliwiając tworzenie 

większych głębokich sieci w przeciwieństwie do prostszych płytkich sieci z przeszłości. Głębokie sieci są 

możliwe dzięki badaniom naukowców z University of Toronto w Kanadzie, takich jak Geoffrey Hinton, 

którzy nalegali na pracę w sieciach neuronowych, nawet gdy wydawały się najbardziej staromodnym 

podejściem do uczenia maszynowego. Procesory graficzne to potężne macierze i jednostki 

obliczeniowe wektorowe niezbędne do propagacji wstecznej. Technologie te sprawiają, że szkolenia 

sieci neuronowych są osiągalne w krótszym czasie i są dostępne dla większej liczby osób. Badania 

otworzyły także świat nowych aplikacji. Sieci neuronowe mogą uczyć się na ogromnych ilościach 

danych i korzystaj z dużych zbiorów danych (obrazów, tekstu, transakcji i danych w mediach 

społecznościowych), tworząc modele, które stale działają lepiej, w zależności od przepływu danych, 

którymi je karmisz. Duzi gracze, tacy jak Google, Facebook, Microsoft i IBM, zauważyli nowy trend, a 

od 2012 r. Zaczęli przejmować firmy i zatrudniać ekspertów (Hinton współpracuje teraz z Google; 

LeCun, twórca Convolutional Neural Networks, kieruje badaniami AI na Facebooku) w nowej dziedzinie 

głębokiego uczenia się. Projekt Google Brain, prowadzony przez Andrew Ng i Jeffa Deana, zgromadził 

16 000 komputerów, aby obliczyć sieć głębokiego uczenia o ponad miliardach wag, umożliwiając w ten 

sposób bez nadzoru naukę z filmów na YouTube. Sieć komputerowa może nawet określić, czym jest 

kot sam, bez żadnej interwencji człowieka 

Wyjaśnienie różnicy w głębokim uczeniu się 

Głębokie uczenie się może wydawać się tylko większą siecią neuronową, która działa na większej liczbie 

komputerów - innymi słowy, po prostu przełomem w matematyce i technologii obliczeniowej, który 

udostępnia takie większe sieci. Jednak coś głęboko jakościowego zmieniło się w głębokim uczeniu się 

w porównaniu z płytkimi sieciami neuronowymi. To coś więcej niż zmiana paradygmatu genialnych 

technologii w pracy. Dogłębne uczenie się przenosi paradygmat uczenia maszynowego z tworzenia 

funkcji (funkcji, które ułatwiają uczenie się i które trzeba tworzyć przy użyciu analizy danych) na uczenie 

się funkcji (złożone funkcje tworzone automatycznie na podstawie rzeczywistych funkcji). 

Taki aspekt nie mógłby zostać wykryty w inny sposób podczas korzystania z mniejszych sieci, ale staje 

się widoczny, gdy używasz wielu warstw sieci neuronowej i dużej ilości danych. Kiedy patrzysz w głąb 

głębokiego uczenia się, możesz być zaskoczony znalezieniem wielu starych technologii, ale, co 

zadziwiające, wszystko działa tak, jak nigdy wcześniej. Ponieważ badacze w końcu wymyślili, jak 

sprawić, by niektóre proste rozwiązania Goodola ze sobą współpracowały, duże zbiory danych mogą 

automatycznie filtrować, przetwarzać i przekształcać dane. Na przykład nowe aktywacje, takie jak 

ReLU, nie są wcale takie nowe; są znane od perceptronu. Również zdolności rozpoznawania obrazów, 

które początkowo uczyniły głębokie uczenie się tak popularnymi, nie są nowe. Początkowo głębokie 



uczenie się osiągnęło duży rozmach dzięki sieciom neuronowym konwergencji (CNN). Sieci odkryte w 

latach 80. XX wieku przez francuskiego naukowca Yanna LeCuna, sieci takie przynoszą teraz 

zadziwiające wyniki, ponieważ używają wielu warstw neuronowych i dużej ilości danych. To samo 

dotyczy technologii, która pozwala maszynie zrozumieć ludzką mowę lub tłumaczyć z jednego języka 

na inny; to dziesięciolecia starej technologii, do której badacz powrócił i zaczął pracować nad nowym 

paradygmatem głębokiego uczenia. Oczywiście część różnicy stanowią również dane (więcej o tym 

później), zwiększone użycie procesorów graficznych i sieci komputerowe. Wraz z równoległością 

(więcej komputerów umieszczonych w klastrach i działających równolegle) procesory graficzne 

pozwalają tworzyć większe sieci i skutecznie trenować je na większej ilości danych. Szacuje się, że 

procesor graficzny wykonuje pewne operacje 70 razy szybciej niż jakikolwiek procesor, co pozwala na 

skrócenie czasu szkolenia dla sieci neuronowych z tygodni do dni lub nawet godzin. 

Znajdowanie jeszcze inteligentniejszych rozwiązań 

Głebokie uczenie się wpływa na skuteczność AI w rozwiązywaniu problemów z rozpoznawaniem 

obrazu, tłumaczeniem maszynowym i rozpoznawaniem mowy, które początkowo były rozwiązywane 

przez klasyczną sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Ponadto przedstawia nowe i korzystne 

rozwiązania 

* Ciągłe uczenie się przy użyciu uczenia się online 

* Rozwiązania wielokrotnego użytku wykorzystujące uczenie się metodą transferu 

* Więcej demokratyzacji AI przy użyciu platform open source 

* Proste, proste rozwiązania wykorzystujące kompleksowe uczenie się 

Korzystanie z nauki online 

Sieci neuronowe są bardziej elastyczne niż inne algorytmy uczenia maszynowego i mogą kontynuować 

trening, pracując nad prognozami i klasyfikacjami. Ta zdolność pochodzi z algorytmów 

optymalizacyjnych, które umożliwiają uczenie się sieci neuronowych, które mogą pracować 

wielokrotnie na małych próbkach przykładów (nazywanych uczeniem wsadowym) lub nawet na 

pojedynczych przykładach (zwanych uczeniem online). Sieci do głębokiego uczenia się mogą budować 

swoją wiedzę krok po kroku i być otwarci na nowe informacje, które mogą nadejść (np. Umysł dziecka, 

który jest zawsze otwarty na nowe bodźce i doświadczenia edukacyjne). Na przykład, aplikacja do 

głębokiego uczenia się na stronie mediów społecznościowych może zostać przeszkolona w zakresie 

obrazów kotów. Gdy ludzie publikują zdjęcia kotów, aplikacja rozpoznaje je i oznacza je odpowiednią 

etykietą. 

Kiedy ludzie zaczynają publikować zdjęcia psów w sieci społecznościowej, sieć neuronowa nie musi 

ponownie uruchamiać szkolenia; można kontynuować, ucząc się obrazów psów. Ta funkcja jest 

szczególnie przydatna do radzenia sobie ze zmiennością danych internetowych. Sieć głębokiego 

uczenia się może być otwarta na nowości i dostosowywać swoje wagi, aby sobie z nią poradzić. 

Korzystanie z nauki transferu 

Elastyczność jest przydatna nawet po ukończeniu szkolenia przez sieć, ale należy go ponownie 

wykorzystać do celów innych niż wstępne uczenie się. Sieci, które rozróżniają obiekty i prawidłowo je 

klasyfikują, wymagają dużo czasu i dużej mocy obliczeniowej, aby nauczyć się, co robić. Rozszerzenie 

możliwości sieci na nowe rodzaje obrazów, które nie były częścią poprzedniej nauki, oznacza 

przeniesienie wiedzy na ten nowy problem (transfer nauki). Na przykład możesz przenieść sieć, która 

potrafi rozróżniać psy i koty, aby wykonać zadanie polegające na wykrywaniu potraw z makaronem i 



serem. Korzystasz z większości warstw sieci takimi, jakie są (zamrażasz je), a następnie pracujesz na 

końcowych warstwach wyjściowych (dostrajanie). W krótkim czasie i przy mniejszej liczbie przykładów 

sieć będzie obowiązywać czego nauczył się w rozróżnianiu psów i kotów od makaronu i sera. Będzie 

działał nawet lepiej niż sieć neuronowa przeszkolona tylko do rozpoznawania makaronu i sera. 

Uczenie się przez przeniesienie jest czymś nowym w większości algorytmów uczenia maszynowego i 

otwiera potencjalny rynek do przenoszenia wiedzy z jednej aplikacji do drugiej, z jednej firmy do 

drugiej. Google już to robi, udostępniając swoje ogromne repozytorium danych, upubliczniając sieci, w 

których zbudował. To jest krok w demokratyzacji głębokiego uczenia się poprzez umożliwienie 

każdemu dostępu do jego potencjału. 

Demokratyzacja za pomocą platform open source 

Obecnie sieci mogą być dostępne dla wszystkich, w tym dostęp do narzędzi do tworzenia sieci 

głębokiego uczenia się. Nie chodzi tylko o publiczne publikowanie artykułów naukowych 

wyjaśniających, jak działa głębokie uczenie się; to kwestia programowania. Na początku głębokiego 

uczenia musiałeś budować każdą sieć od zera jako aplikację opracowaną w języku takim jak C ++, co 

ograniczało dostęp do kilku dobrze wyszkolonych specjalistów. Dzisiejsze możliwości tworzenia 

skryptów (na przykład przy użyciu Pythona; przejdź do http://www.python.org) są lepsze ze względu 

na szeroką gamę platform do głębokiego uczenia się typu open source, takich jak Google TensorFlow  

lub PyTorch przez Facebook. Ramy te umożliwiają replikację najnowszych osiągnięć w głębokim 

uczeniu się przy użyciu prostych poleceń. Wraz z wieloma światłami pojawiają się cienie. Sieci 

neuronowe potrzebują ogromnych ilości danych do działania, a dane nie są dostępne dla wszystkich, 

ponieważ przechowują je większe organizacje. Uczenie się przez transfer może złagodzić brak danych, 

ale tylko częściowo, ponieważ niektóre aplikacje wymagają rzeczywistych danych. W konsekwencji 

demokratyzacja AI jest ograniczona. Co więcej, systemy głębokiego uczenia się są tak złożone, że ich 

wyniki są zarówno trudne do wyjaśnienia (umożliwiając rozkwit stronniczości i dyskryminacji), jak i 

słabe, ponieważ sztuczki mogą oszukać te systemy (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 

https://www.dvhardware.net/article67588.html) . Każda sieć neuronowa może być wrażliwa na ataki 

nieprzyjacielskie, które są manipulacjami wprowadzanymi w celu oszukania systemu w celu udzielenia 

błędnej odpowiedzi. 

Korzystanie z kompleksowego uczenia się 

Wreszcie, głębokie uczenie się pozwala na uczenie się od końca do końca, co oznacza, że rozwiązuje 

problemy w łatwiejszy i bardziej bezpośredni sposób niż poprzednie rozwiązanie głębokiego uczenia 

się, co może mieć większy wpływ na rozwiązywanie problemów. Możesz rozwiązać trudny problem, na 

przykład rozpoznanie znanych twarzy przez AI lub prowadzenie samochodu. Stosując klasyczne 

podejście AI, musiałeś podzielić problem na łatwiejsze do opanowania podproblemy, aby osiągnąć 

akceptowalny wynik w możliwym czasie. Na przykład, jeśli chcesz rozpoznać twarze na zdjęciu, 

poprzednie systemy AI umieściły problem w tych częściach: 

1. Znajdź twarze na zdjęciu. 

2. Przytnij twarze ze zdjęcia. 

3. Przetwórz przycięte twarze, aby uzyskać pozę podobną do zdjęcia z dowodu osobistego. 

4. Nakarm przetworzone przycięte twarze jako przykłady uczenia się do neuronowego sieć do 

rozpoznawania obrazów. 



Dziś możesz nakarmić zdjęcie architekturą dogłębnego uczenia się i poprowadzić ją, aby nauczyć się 

znajdować twarze na zdjęciach, a następnie je klasyfikować. Możesz zastosować to samo podejście do 

tłumaczenia języka, rozpoznawania mowy, a nawet samochodów samojezdnych (jak omówiono w 

rozdziale 14). We wszystkich przypadkach wystarczy przekazać dane wejściowe do systemu głębokiego 

uczenia się i uzyskać pożądany rezultat. 

Wykrywanie krawędzi i kształtów na podstawie obrazów 

Konwolucyjne sieci neuronowe (znane również jako ConvNet lub CNN) przeżywają ostatniorenesans 

głębokiego uczenia się. Następujące sekcje omówią, w jaki sposób CNN pomagają wykrywać krawędzie 

i kształty obrazu w zadaniach takich jak odszyfrowanie odręcznego tekstu. 

Począwszy od rozpoznawania znaków 

CNN nie są nowym pomysłem. Pojawiły się pod koniec lat 80  jako praca Yanna LeCuna (obecnie 

dyrektora AI w Facebooku), kiedy pracował w AT&T Labs-Research wraz z Yoshua Bengio, Leonem 

Bottou i Patrickiem Haffnerem w sieci LeNet5. W tym czasie posiadanie maszyny zdolnej do 

odszyfrowywania odręcznych numerów było sporym wyczynem, który pomógł usłudze pocztowej w 

automatyzacji wykrywania kodów pocztowych oraz sortowania poczty przychodzącej i wychodzącej 

Wcześniej programiści osiągnęli pewne wyniki, łącząc obraz liczbowy w celu wykrycia sieci neuronowej. 

Każdy piksel obrazu podłączony do węzła w sieci. Problemem zastosowania tego podejścia jest to, że 

sieć nie jest w stanie uzyskać niezmienności translacji, czyli zdolności do rozszyfrowania liczby w 

różnych warunkach wielkości, zniekształcenia lub położenia na obrazie. Podobna sieć neuronowa może 

wykryć tylko podobne liczby - te, które widziała wcześniej. Popełnił także wiele błędów. Przekształcanie 

obrazu przed wprowadzeniem go do sieci neuronowej częściowo rozwiązało problem, zmieniając 

rozmiar, przenosząc, czyszcząc piksele i tworząc specjalne fragmenty informacji dla lepszego 

przetwarzania w sieci. Ta technika, zwana tworzeniem funkcji, wymaga zarówno wiedzy 

specjalistycznej w zakresie niezbędnych transformacji obrazu, jak i wielu obliczeń w zakresie analizy 

danych. Zadania rozpoznawania obrazów w tym czasie były bardziej dziełem rzemieślnika niż 

naukowca. Konwolucje  łatwo rozwiązały problem niezmienności tłumaczenia, ponieważ oferują inne 

podejście do przetwarzania obrazu w sieci neuronowej. Konwolujce są podstawą LeNet5 i zapewniają 

podstawowe bloki konstrukcyjne dla wszystkich rzeczywistych CNN wykonujących następujące 

czynności:  

*Klasyfikacja obrazu: Określenie, który obiekt pojawia się na obrazie  

*Wykrywanie obrazu: Wyszukiwanie, gdzie obiekt znajduje się na obrazie 

*Segmentacja obrazu: Rozdzielanie obszarów obrazu na podstawie ich treści; na przykład na obrazie 

drogi, oddzielającej samą drogę od samochodów na niej i pieszych  

Wyjaśniając, jak działają konwolucje  

Aby zrozumieć, jak działają konwolucje, zaczynasz od wejścia, które jest obrazem złożonym z jednej lub 

więcej warstw pikseli, nazywane kanałami, przy użyciu wartości od 0 (piksel jest w pełni włączony) do 

256 (piksel jest wyłączony). Na przykład obrazy RGB mają osobne kanały dla kolorów czerwonego, 

zielonego i niebieskiego. Mieszanie tych kanałów generuje paletę kolorów, które widzisz na ekranie. 

Dane wejściowe podlegają prostym przekształceniom w celu zmiany skali wartości pikseli (na przykład 

w celu ustawienia zakresu od zera do jednego), a następnie przekazania tych wartości. Przekształcanie 

danych ułatwia pracę zwojów, ponieważ są to po prostu operacje mnożenia i sumowania, jak pokazano 

na rysunku 11-4. Splotowa warstwa neuronowa pobiera małe fragmenty obrazu, mnoży wartości 



pikseli wewnątrz porcji przez siatkę szczególnie wymyślonych liczb, sumuje wszystko uzyskane z 

mnożenia i rzutuje je na następną warstwę neuronową. 

 

Taka operacja jest elastyczna, ponieważ propagacja wsteczna stanowi podstawę mnożenia liczbowego 

wewnątrz splotu oraz wartości, które filtry splotu są cechami obrazu, które są ważne dla sieci 

neuronowej, aby mogła wykonać swoje zadanie klasyfikacji. Niektóre zwoje przechwytują tylko linie, 

niektóre tylko krzywe lub specjalne wzory, bez względu na to, gdzie pojawiają się na obrazie (i jest to 

właściwość niezmienności translacji zwojów). Gdy dane obrazu przechodzą przez różne kownolucje, są 

przekształcane, składane i renderowane w coraz bardziej złożone wzory, aż do splotu, który tworzy 

obrazy referencyjne (na przykład obraz przeciętnego kota lub psa), których wyszkolony CNN używa 

później do wykrywania nowych obrazów . Co ciekawe, ustawienie podstawowych architektur ConvNet 

nie jest trudne. Wyobraź sobie, że im więcej masz warstw, tym lepiej. Ustawiasz liczbę warstw splotu i 

niektóre cechy zachowania splotu, takie jak sposób tworzenia siatki (filtr, jądro lub wartości detektora 

cech), jak siatka przesuwa się na obrazie (krok) i jak zachowuje się wokół granic obrazu ( wyściółka). 

Spojrzenie na działanie zwojów wskazuje, że głęboka głęboka nauka oznacza, że dane przechodzą 

głębsze transformacje niż w przypadku nowego algorytmu uczenia maszynowego lub płytkiej sieci 

neuronowej. Im więcej warstw, tym więcej transformacji przechodzi obraz i tym głębiej się on staje. 

Postęp przy użyciu wyzwań związanych z obrazem 

CNN to sprytny pomysł. AT&T faktycznie zaimplementował LeNet5 w bankomatach aby sprawdzać 

czytelników. Jednak kolejna zima AI zaczęła się w połowie lat 90, kiedy wielu badaczy i inwestorów 

straciło wiarę, że sieci neuronowe mogą zrewolucjonizować AI. Ponadto dane w tym czasie nie były 

skomplikowane. Badaczom udało się osiągnąć wyniki porównywalne z LeNet5, stosując nowe 

algorytmy uczenia maszynowego o nazwie Maszyny wektorów wsparcia (z grupy Analogerów) i Lasy 

losowe, wyrafinowanie drzew decyzyjnych z plemienia symbolistów). Tylko garstka badaczy, takich jak 

Geoffrey Hinton, Yann LeCun i Yoshua Bengio, rozwijała technologie sieci neuronowych, dopóki nowy 

zestaw danych nie zapewnił przełomu i zakończył zimę AI. Tymczasem w 2006 r. Fei-Fei Li, profesor 

informatyki na University of Illinois Urbana-Champaign (a teraz główny naukowiec w Google Cloud oraz 

profesor w Stanford), zapewnił więcej zestawów danych w świecie rzeczywistym w celu ulepszenia 

algorytmów testowych . Zaczęła gromadzić niesamowitą liczbę obrazów reprezentujących dużą liczbę 

klas obiektów. Ona i jej zespół wykonali tak ogromne zadanie, korzystając z Amazonka Mechanical 

Turk, usługi, której używasz, aby prosić ludzi o wykonanie dla ciebie mikro-zadań (takich jak klasyfikacja 



obrazu) za niewielką opłatą. Wynikowy zestaw danych, ukończony w 2009 r., nazywał się ImageNet i 

zawierał 3,2 miliona oznaczonych obrazów, ułożonych w 5 247 hierarchicznie zorganizowanych 

kategorii. ImageNet wkrótce pojawił się na konkursie w 2010 roku, w którym sieci neuronowe 

udowodniły swoją zdolność do prawidłowej klasyfikacji obrazów ułożonych w 1000 klas. W ciągu 

siedmiu lat rywalizacji (wyzwanie definitywnie zakończone w 2017 roku) zwycięskie algorytmy 

podniosły dokładność przewidywania obrazów z 71,8 procent do 97,3 procent, co przewyższa ludzkie 

możliwości (tak, ludzie popełniają błędy w klasyfikacji obiektów). Na początku naukowcy zauważyli, że 

ich algorytmy zaczęły działać lepiej z większą ilością danych (wtedy nie było nic takiego jak ImageNet), 

a następnie zaczęli testować nowe pomysły i ulepszone architektury sieci neuronowych. Nawet jeśli 

konkursy ImageNet już się nie odbywają, badacze opracowują więcej architektur CNN, zwiększając 

dokładność lub możliwości wykrywania, a także niezawodność. W rzeczywistości wiele rozwiązań w 

zakresie głębokiego uczenia się jest nadal w fazie eksperymentalnej i nie jest jeszcze stosowanych w 

aplikacjach o znaczeniu krytycznym, takich jak bankowość lub bezpieczeństwo, nie tylko z powodu 

trudności w ich interpretacji, ale również z powodu możliwych luk. 

Luki w zabezpieczeniach występują we wszystkich postaciach. Naukowcy odkryli, że dodając specjalnie 

opracowany szum lub zmieniając pojedynczy piksel na obrazie, CNN może radykalnie zmienić swoje 

odpowiedzi, nieukierunkowane (wystarczy oszukać CNN) lub ukierunkowane (chcesz, aby CNN podał 

konkretną odpowiedź) ataki .OpenAI jest niedochodową firmą badawczą zajmującą się sztuczną 

inteligencją. Chodzi o to, że CNN nie są jeszcze bezpieczną technologią. Nie możesz ich po prostu użyć 

zamiast oczu; musisz zachować przy tym szczególną ostrożność. 

Nauka naśladowania sztuki i życia 

CNN nie wpływał tylko na zadania widzenia komputerowego, ale są również ważne w wielu innych 

aplikacjach (na przykład są niezbędne do widzenia w samochodach z własnym napędem). CNN 

przekonało wielu badaczy do zainwestowania czasu i wysiłku w rewolucję głębokiego uczenia się. 

Konsekwentne badania i rozwój zrodziły nowe pomysły. Późniejsze testy w końcu wprowadziły 

innowacje do sztucznej inteligencji, pomagając komputerom nauczyć się rozumieć język mówiony, 

tłumaczyć pisane języki obce oraz tworzyć zarówno tekst, jak i zmodyfikowane obrazy, pokazując w 

ten sposób, jak złożone obliczenia dotyczące rozkładów statystycznych można przełożyć na rodzaj 

artyzmu, kreatywności i wyobraźni . Jeśli mówisz o głębokim uczeniu się i jego możliwych 

zastosowaniach, musisz również wspomnieć o nawracających sieciach neuronowych (RNN) i 

generatywnych sieciach przeciwnych (GAN), w przeciwnym razie nie będziesz miał jasnego obrazu 

tego, co głębokie uczenie może zrobić dla sztucznej inteligencji. 

Zapamiętywanie sekwencji, które mają znaczenie 

Jedną ze słabości CNN jest brak pamięci. Dobrze sobie radzi ze zrozumieniem pojedynczego obrazu, ale 

próba zrozumienia obrazu w kontekście, np. klatki w filmie, przekłada się na niemożność uzyskania 

właściwej odpowiedzi na trudne wyzwania związane z AI. Wiele ważnych problemów to sekwencje. 

Jeśli chcesz zrozumieć książkę, czytasz ją strona po stronie. Sekwencje są zagnieżdżone. Na stronie 

znajduje się ciąg słów, a na słowo - ciąg liter. Aby zrozumieć książkę, musisz zrozumieć sekwencję liter, 

słów i stron. RNN jest odpowiedzią, ponieważ przetwarza rzeczywiste dane wejściowe podczas 

śledzenia poprzednich danych. Dane wejściowe w sieci nie tylko postępują naprzód, jak zwykle w sieci 

neuronowej, ale również wewnątrz niej zapętlają się. To tak, jakby sieć słyszy swoje echo. Jeśli podasz 

RNN sekwencję słów, sieć nauczy się, że kiedy zobaczy słowo poprzedzone pewnymi innymi słowami, 

może określić sposób uzupełnienia frazy. RNN nie są po prostu technologią, która może 

zautomatyzować kompilację danych wejściowych (tak jak w przypadku, gdy przeglądarka 

automatycznie uzupełnia wyszukiwane hasła podczas wpisywania słów). Ponadto RNN mogą 



przekazywać sekwencje i zapewniać tłumaczenie jako dane wyjściowe, takie jak ogólne znaczenie frazy 

(tzn. AI może rozróżniać frazy, w których ważne jest sformułowanie) lub przetłumacz tekst na inny język 

(ponownie tłumaczenie działa w kontekście). Działa to nawet z dźwiękami, ponieważ możliwe jest 

interpretowanie niektórych modulacji dźwięku jako słów. RNN pozwalają komputerom i telefonom 

komórkowym z wielką precyzją zrozumieć nie tylko to, co powiedziałeś (to ta sama technologia, która 

automatycznie podpisuje napisy), ale także to, co chciałeś powiedzieć, otwierając drzwi do programów 

komputerowych, które z tobą czatują, oraz asystentów cyfrowych, takich jak jako Siri, Cortana i Alexa. 

Odkrywanie magii rozmów AI 

Chatbot to oprogramowanie, które może rozmawiać z tobą na dwa sposoby: słuchowy (mówisz z nim 

i słuchasz odpowiedzi) lub tekstowy (wpisujesz, co chcesz powiedzieć i czytasz odpowiedzi). Być może 

słyszałeś o tym pod innymi nazwami (agent konwersacyjny, chatterbot, talkbot i inni), ale chodzi o to, 

że możesz już użyć jednego na naszym smartfonie, komputerze lub specjalnym urządzeniu. Siri, 

Cortana i Alexa są dobrze znanymi przykładami. Możesz również wymieniać słowa z chatbotem, 

kontaktując się z obsługą klienta firmy przez Internet lub telefon, lub za pośrednictwem aplikacji na 

telefon komórkowy, gdy używasz Twittera, Slacka, Skype'a lub innych aplikacji do rozmowy. Chatboty 

to duży biznes, ponieważ pomagają firmom zaoszczędzić pieniądze na operatorach obsługi klienta - 

utrzymując stały kontakt z klientem i obsługując tych klientów - ale pomysł nie jest nowy. Nawet jeśli 

nazwa jest nowa (opracowana w 1994 roku przez Michaela Mauldina, wynalazcę wyszukiwarki Lycos), 

chatboty są uważane za szczyt sztucznej inteligencji. Według wizji Alana Turinga wykrycie silnej 

sztucznej inteligencji przez rozmowę z nią nie powinno być możliwe. Turing opracował słynny test 

oparty na rozmowach, aby ustalić, czy sztuczna inteligencja uzyskała inteligencję równoważną istocie 

ludzkiej. Masz słabą AI, gdy AI wykazuje inteligentne zachowanie, ale nie jest świadomy jak człowiek. 

Silna AI występuje, gdy AI naprawdę może myśleć jak człowiek. Test Turinga wymaga od człowieka 

oceny interakcji z dwoma podmiotami za pośrednictwem terminala komputerowego: jednego 

człowieka i jednej maszyny. Na podstawie rozmowy sędzia ocenia, która z nich jest sztuczną 

inteligencją. Turing zapewnił, że jeśli sztuczna inteligencja może skłonić człowieka do myślenia, że 

rozmowa jest prowadzona z innym człowiekiem, można uwierzyć, że sztuczna inteligencja jest na 

ludzkim poziomie sztucznej inteligencji. Problem jest trudny, ponieważ nie chodzi tylko o prawidłowe 

i poprawne gramatycznie udzielenie odpowiedzi, ale także o włączenie kontekstu (miejsce, czas i cechy 

osoby, z którą rozmawia AI) i wykazanie spójnej osobowości ( AI powinna być jak prawdziwa osoba, 

zarówno w tle, jak i postawie). Od lat sześćdziesiątych wyzwanie testu Turinga stanowi motywację do 

opracowania chatbotów opartych na idei modeli opartych na wyszukiwaniu. Oznacza to, że użycie 

przetwarzania języka naturalnego (NLP) przetwarza język wprowadzony przez człowieka 

przesłuchującego. Niektóre słowa lub zestawy słów przywołują wstępnie ustawione odpowiedzi i 

informacje zwrotne z pamięci pamięci chatbota. NLP to analiza danych skoncentrowana na tekście. 

Algorytm dzieli tekst na tokeny (elementy frazy, takie jak rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki) i 

usuwa wszelkie mniej przydatne lub mylące informacje. Tokenizowany tekst jest przetwarzany za 

pomocą operacji statystycznych lub uczenia maszynowego. Na przykład NLP może pomóc w 

oznaczaniu części mowy i identyfikowaniu słów i ich znaczenie lub określ, czy jeden tekst jest podobny 

do innego. Joseph Weizenbaum zbudował pierwszego tego typu chatbota, ELIZA, w 1966 roku jako 

formę psychoterapeuty komputerowego. ELIZA została wykonana z prostych heurystyk, które są 

podstawowymi frazami do dostosowania do kontekstu i słowami kluczowymi, które skłoniły ELIZA do 

przywołania odpowiedniej odpowiedzi z ustalonego zestawu odpowiedzi. Modele oparte na 

wyszukiwaniu działają dobrze, gdy są przesłuchiwane przy użyciu predefiniowanych tematów, 

ponieważ zawierają wiedzę ludzką, podobnie jak system ekspercki , dzięki czemu mogą odpowiadać 

odpowiednimi, poprawnymi gramatycznie zwrotami. Problemy pojawiają się w przypadku pytań 

nietypowych. Chatbot może próbować odeprzeć te pytania, odbijając je w innej formie (tak jak zrobiła 



to ELIZA) i zostać zauważonym jako sztuczny mówca. Rozwiązaniem jest tworzenie nowych fraz, na 

przykład w oparciu o modele statystyczne, uczenie maszynowe, a nawet wstępnie przeszkolony RNN, 

które mogłyby być oparte na neutralnej mowie lub nawet odzwierciedlać osobowość konkretnej 

osoby. Takie podejście nazywa się modelami generatywnymi i stanowi dziś granicę botów, ponieważ 

generowanie języka w locie nie jest łatwe. Modele generatywne nie zawsze odpowiadają trafnie i 

poprawnie na frazy, ale wielu badaczy poczyniło ostatnio postępy, szczególnie w RNN. Jak zauważono 

w poprzednich znakach, sekret znajduje się w sekwencji: Podajesz sekwencję wejściową w jednym 

języku i sekwencję wyjściową w innym języku, jak w przypadku problemu tłumaczenia maszynowego. 

W takim przypadku podajesz sekwencję wejściową i sekwencję wyjściową w tym samym języku. Dane 

wejściowe są częścią konwersacji, a dane wyjściowe są następującą reakcją. Biorąc pod uwagę aktualny 

stan wiedzy w budowaniu chatbota, RNN świetnie sprawdzają się w przypadku krótkich wymian, 

chociaż uzyskanie doskonałych wyników dla dłuższych lub bardziej wyrażonych fraz jest trudniejsze. 

Podobnie jak w przypadku modeli opartych na wyszukiwaniu, RNN przywołują informacje, które 

zdobywają, ale nie w sposób zorganizowany. Jeśli zakres dyskursu jest ograniczony, systemy te mogą 

dawać dobre odpowiedzi, ale ulegają degradacji, gdy kontekst jest otwarty i ogólny, ponieważ 

potrzebują wiedzy porównywalnej do tego, co człowiek zdobywa w ciągu życia. (Ludzie są dobrymi 

rozmówcami opartymi na doświadczeniu i wiedzy.) Dane do szkolenia RNN są naprawdę kluczowe. Na 

przykład Google Smart Reply, chatbot firmy Google, oferuje szybkie odpowiedzi na e-maile. W 

prawdziwym świecie zwykle odpowiadał na większość rozmów z „Kocham cię”, ponieważ był szkolony 

na przykładach stronniczych. Coś podobnego stało się z chatbotem Taysem Microsoftu, którego 

umiejętność uczenia się na podstawie interakcji z użytkownikami popełniła błąd, ponieważ rozmowy 

były stronnicze i złośliwe. Jeśli chcesz poznać aktualny stan wiedzy w świecie chatbotów, możesz na 

bieżąco informować o corocznych konkursach chatbotów, w których testy Turinga są stosowane do 

obecnej technologii. Na przykład nagroda Lobnera jest najbardziej znana i właściwe miejsce na start. 

Choć wciąż niezdolny do zaliczenia testu Turinga, ostatnim zdobywcą nagrody Lobnera jkai pamietam 

było Mitsuku, oprogramowanie, które może uzasadniać określone obiekty zaproponowane podczas 

dyskursu; może także grać w gry, a nawet wykonywać magiczne sztuczki. Zmuszenie AI do 

konkurowania z innymi RNN AI może sprawić, że komputer z tobą porozmawia, a jeśli nie masz pojęcia, 

że sieć neuronowa reaktywuje sekwencje słów, których się wcześniej nauczyła, masz wrażenie, że 

dzieje się coś z inteligencją sceny. W rzeczywistości nie kryje się za tym żadna myśl ani rozumowanie, 

chociaż technologia nie tylko przypomina zaprogramowane frazy, ale jest dość wyrazista. Generator 

Adversarial Networks (GAN) to kolejny rodzaj technologii głębokiego uczenia się, która może zapewnić 

jeszcze silniejszą iluzję, że sztuczna inteligencja może wykazywać kreatywność. Ponownie, technologia 

ta polega na przywołaniu poprzednich przykładów i zrozumieniu przez maszynę, że przykłady zawierają 

reguły - zasady, którymi maszyna może się bawić, gdy dziecko bawi się klockami zabawek (technicznie 

rzecz biorąc, reguły są rozkładami statystycznymi leżącymi u podstaw przykładów). Niemniej jednak 

sieci GAN są niesamowitą technologią, która pokazała dość dużą liczbę przyszłych aplikacji. GAN 

powstały w wyniku pracy kilku badaczy z Departament d'informatique et de recherche operationnelle 

na Uniwersytecie w Montrealu w 2014 roku, a najbardziej znaczącym z nich jest Iam Goodfellow. 

Zaproponowane nowe podejście do głębokiego uczenia się natychmiast wzbudziło zainteresowanie i 

obecnie jest jedną z najczęściej badanych technologii, z ciągłym rozwojem i ulepszeniami. Yann LeCun 

Generative Adversarial Networks to „najciekawszy pomysł w ciągu ostatnich dziesięciu lat w uczeniu 

maszynowym”. W wywiadzie dla MIT Technology Review Iam Goodfellow wyjaśnia ten poziom 

entuzjazmu za pomocą tego intrygującego stwierdzenia: „Możesz myśleć o modelach generatywnych 

jako nadających sztucznej inteligencji formę wyobraźni”. Aby zobaczyć podstawowy GAN w akcji (jest 

teraz wiele wyrafinowanych wariantów, a więcej jest opracowywanych), potrzebujesz referencyjnego 

zestawu danych, zwykle składającego się z rzeczywistych danych, których przykładów chciałbyś użyć 

do nauki sieci GAN. Na przykład, jeśli masz zestaw danych obrazu psa, oczekujesz, że GAN dowie się, 



jak wygląda pies z zestawu danych. Po zapoznaniu się z psami GAN może zaproponować wiarygodne, 

realistyczne obrazy psów, które różnią się od tych z początkowego zestawu danych. (Będą to nowe 

obrazy; zwykła replikacja istniejących obrazów jest uważana za błąd z GAN). Zbiór danych jest punktem 

początkowym. Potrzebujesz także dwóch sieci neuronowych, z których każda specjalizuje się w innym 

zadaniu i obie konkurują ze sobą. Jedna sieć nazywa się generatorem i pobiera dowolne dane 

wejściowe (na przykład sekwencję liczb losowych) i generuje dane wyjściowe (na przykład obraz psa), 

który jest artefaktem, ponieważ jest sztucznie tworzony za pomocą sieci generatora. Druga sieć to 

dyskryminator, który musi poprawnie odróżniać produkty generatora, artefakty, od przykładów w 

zbiorze danych szkoleniowych. Kiedy GAN rozpoczyna szkolenie, obie sieci próbują poprawić, stosując 

propagację wsteczną, w oparciu o wyniki dyskryminatora. Błędy popełniane przez dyskryminator przy 

odróżnianiu rzeczywistego obrazu od artefaktu przenoszą się na dyskryminator (jak w przypadku 

klasyfikacji sieci neuronowej). Prawidłowe odpowiedzi dyskryminatora propagują się jako błędy w 

generatorze (ponieważ nie był w stanie uczynić artefaktów podobnymi do obrazów w zestawie danych, 

a dyskryminator je zauważył).  Oryginalne obrazy wybrane przez Goodfellow w celu wyjaśnienia, jak 

działa GAN, pochodzą od twórcy sztuki i badacza. Badacz ma umiejętności wykrywania wykutej sztuki, 

ale oszust poprawia się również, aby uniknąć wykrycia przez badacza. Możesz się zastanawiać, jak 

generator uczy się tworzyć właściwe artefakty, jeśli nigdy nie widzi oryginału. Tylko dyskryminator 

widzi oryginalny zestaw danych, gdy próbuje odróżnić prawdziwą sztukę od artefaktów generatora. 

Nawet jeśli generator nigdy nie analizuje niczego z oryginalnego zestawu danych, otrzymuje wskazówki 

dzięki pracy dyskryminatora. Są to niewielkie wskazówki, kierowane przez wiele nieudanych prób na 

początku od generatora. To tak, jakby nauczyć się malować Mona Lisę bez jej obejrzenia i tylko z 

pomocą znajomego, który mówi ci, jak dobrze zgadłeś. Sytuacja przypomina twierdzenie o 

nieskończonej armii małp, z pewnymi różnicami. W tym twierdzeniu oczekujesz, że małpy piszą wiersze 

Szekspira przez zwykłe szczęście .W tym przypadku generator używa losowości tylko na początku, a 

następnie powoli kieruje się informacjami zwrotnymi od dyskryminatora. Po pewnych modyfikacjach 

tego podstawowego pomysłu, sieci GAN stały się zdolne do: 

* Tworzenie fotorealistycznych obrazów obiektów, takich jak przedmioty modowe, a także 

projektowanie wnętrz lub wzornictwo przemysłowe na podstawie opisu słów (prosisz o żółty i biały 

kwiat i otrzymujesz go. 

* Modyfikowanie istniejących obrazów poprzez zastosowanie wyższej rozdzielczości, dodanie 

specjalnych wzorów i wypełnianie brakujących części (na przykład, chcesz usunąć osobę ze zdjęcia i 

GAN zastępuje lukę pewnym wiarygodnym tłem, i ukończenie architektury neuronowej: 

* Wiele aplikacji granicznych, takich jak generowanie ruchu ze zdjęć statycznych, tworzenie złożonych 

obiektów, takich jak pełne teksty (co nazywa się prognozowaniem strukturalnym, ponieważ dane 

wyjściowe nie są po prostu odpowiedzią, ale raczej zbiorem odpowiedzi powiązanych ze sobą), 

tworzenie danych dla nadzorowanego uczenie maszynowe, a nawet generowanie potężnej kryptografii  

Sieci GAN są technologią pogranicza głębokiego uczenia się i istnieje wiele otwartych i nowych 

obszarów badań nad jej zastosowaniem w AI. Jeśli sztuczna inteligencja będzie miała kreatywną i 

kreatywną moc, prawdopodobnie będzie czerpać z technologii takich jak GAN. Możesz dowiedzieć się, 

co się dzieje z tą technologią, czytając strony GAN z OpenAI, niekomercyjnej firmy badawczej 

zajmującej się sztuczną inteligencją, założonej przez Grega Brockmana, Ilyę Sutskever, Elona Muska 

(założyciela PayPal, SpaceX i Tesli) oraz Sama Altmana. 



Rozwój robotów 

Ludzie często mylą robotykę z AI, ale robotyka różni się od AI. Sztuczna inteligencja ma na celu 

znalezienie rozwiązania niektórych trudnych problemów związanych z ludzkimi zdolnościami (takich 

jak rozpoznawanie przedmiotów lub rozumienie mowy lub tekstu); robotyka ma na celu wykorzystanie 

maszyn do wykonywania zadań w świecie fizycznym w sposób częściowo lub całkowicie 

zautomatyzowany. Pomaga myśleć o sztucznej inteligencji jako oprogramowaniu służącym do 

rozwiązywania problemów, a o robotyce - o sprzęcie umożliwiającym realizację tych rozwiązań. Sprzęt 

robotyczny może, ale nie musi, działać przy użyciu oprogramowania AI. Ludzie zdalnie kontrolują 

niektóre roboty, jak w przypadku robota da Vinci . W wielu przypadkach sztuczna inteligencja zapewnia 

ulepszenie, ale człowiek nadal ma kontrolę. Pomiędzy tymi skrajnościami znajdują się roboty, które 

przyjmują abstrakcyjne rozkazy od ludzi (takie jak przechodzenie od punktu A do punktu B na mapie 

lub podnoszenie obiektu) i polegają na sztucznej inteligencji w wykonywaniu rozkazów. Inne roboty 

autonomicznie wykonują przydzielone zadania bez interwencji człowieka. Dzięki zintegrowaniu 

sztucznej inteligencji z robotem ,robot jest mądrzejszy i bardziej przydatny w wykonywaniu zadań, ale 

roboty nie zawsze potrzebują sztucznej inteligencji do prawidłowego funkcjonowania. Ludzka 

wyobraźnia nakłada się na siebie w wyniku filmów science-fiction i powieści. W tej części zbadano, w 

jaki sposób zachodziło to nakładanie się, i rozróżniono obecną rzeczywistość robotów oraz sposób, w 

jaki szerokie zastosowanie rozwiązań AI może je przekształcić. Roboty istnieją w produkcji od lat 60 XX 

wieku. Opisano także, w jaki sposób ludzie coraz częściej zatrudniają roboty w pracach przemysłowych, 

odkryciach naukowych, opiece medycznej i wojnie. Ostatnie odkrycia AI przyspieszają ten proces, 

ponieważ rozwiązują trudne problemy w robotach, takie jak rozpoznawanie obiektów na świecie, 

przewidywanie ludzkich zachowań, rozumienie poleceń głosowych, mówienie poprawnie, nauka 

chodzenia prosto i, tak, odwracanie się. 

Definiowanie ról robotów 

Roboty to stosunkowo nowy pomysł. Słowo pochodzi od czeskiego słowa robota, co oznacza pracę 

przymusową. Termin ten pojawił się po raz pierwszy w sztuce Rossum Universal Robots z 1920 roku, 

napisanej przez czeskiego pisarza Karela Čapka. Jednak ludzkość od dawna marzyła o istotach 

mechanicznych. Starożytni Grecy rozwinęli mit o mechanicznym kolosie ze spiżu, Talosie, zbudowanym 

przez boga metalurgii, Hefajstosa, na prośbę Zeusa, ojca bogów. Greckie mity zawierają także 

odniesienia do Hefajstosa budującego inne automaty oprócz Talosa. Automaty to maszyny 

samozaładowcze, które wykonywały określone i z góry określone sekwencje zadań (w przeciwieństwie 

do robotów, które mają elastyczność wykonywania szerokiego zakresu zadań). Grecy faktycznie 

zbudowali automaty wodno-hydrauliczne, które działały tak samo jak algorytm wykonywany w świecie 

fizycznym. Jako algorytmy automaty wykorzystują inteligencję swojego twórcy, zapewniając iluzję 

bycia samoświadomym, maszynami rozumowania. Znajdziesz przykłady automatów w Europie w 

cywilizacji greckiej, średniowieczu, renesansie i czasach współczesnych. Wiele projektów matematyka  

i wynalazcy Al-Dżazariego pojawia się na Bliskim Wschodzie. Chiny i Japonia mają swoje własne wersje 

automatów. Niektóre automaty są złożonymi projektami mechanicznymi, ale inne są kompletnymi 

mistyfikacjami, na przykład Mechaniczny Turek, osiemnastowieczna maszyna, która podobno potrafiła 

grać w szachy, ale ukrywała w niej człowieka. Ważne jest odróżnienie automatów od innych animacji 

podobnych do ludzi. Na przykład Golem to mieszanka gliny i magii. Nie jest zaangażowana żadna 

maszyna, więc nie kwalifikuje się jako typ urządzenia omówiony w tym rozdziale. Roboty opisane przez 

Čapka nie były dokładnie automatami mechanicznymi, ale raczej istotami żywymi zaprojektowanymi i 

zmontowanymi tak, jakby były automatami. Jego roboty miały ludzki kształt i pełniły określone role a 

społeczeństwo miało zastąpić ludzkich pracowników. Przypominające Frankensteina Mary Shelley, 

roboty Čapka były czymś, co ludzie postrzegają dziś jako androidy: sztucznie zaprojektowane bio-istoty. 



Jednak nazwa robota opisuje także autonomiczne urządzenia mechaniczne, które nie zostały 

stworzone, by zadziwiać i zachwycać, ale raczej wytwarzać towary i usługi. Ponadto roboty stały się 

centralną ideą science-fiction, zarówno w książkach, jak i filmach, przyczyniając się ponadto do 

kolektywnej wyobraźni robota jako sztucznej inteligencji w kształcie człowieka, zaprojektowanej z 

myślą o ludziach - niezbyt podobnej do pierwotnej koncepcji Čapka na sługę . Powoli pomysł przeszedł 

ze sztuki do nauki i technologii i stał się inspiracją dla naukowców i inżynierów. Čapek stworzył zarówno 

ideę robotów, jak i apokalipsę robotów, takich jak przejęcie AI widoczne w filmach science-fiction i że, 

biorąc pod uwagę ostatnie postępy AI, obawiają się znaczące postacie, takie jak założyciel Microsoftu, 

Bill Gates, fizyk Stephen Hawking oraz wynalazca i przedsiębiorca Elon Musk. Roboty-niewolnicy Čapka 

buntują się przeciwko ludziom, którzy stworzyli ich pod koniec gry, eliminując prawie całą ludzkość. 

Przezwyciężanie widoku robotów z  science-fiction  

Pierwszy skomercjalizowany robot, Unimate, pojawił się w 1961 roku. Było to po prostu ramię robota 

- programowalne ramię mechaniczne wykonane z metalowych ogniw i połączeń - z końcem, który mógł 

chwytać, obracać lub spawać zmanipulowane przedmioty zgodnie z instrukcjami określonymi przez 

ludzkich operatorów. Został sprzedany General Motors do wykorzystania w produkcji samochodów. 

Unimate musiał zbierać odlewy z linii montażowej i spawać je razem, co jest fizycznie niebezpiecznym 

zadaniem dla ludzi. W poniższych sekcjach opisano rzeczywistość dzisiejszych robotów. 

Uwzględnienie praw robotycznych 

Przed pojawieniem się Unimate i na długo przed wprowadzeniem wielu innych ramion robotów 

zatrudnionych w przemyśle, które rozpoczęły pracę z ludzkimi pracownikami na liniach montażowych, 

ludzie już wiedzieli, jak roboty powinny wyglądać, działać, a nawet myśleć. Isaac Asimov, amerykański 

pisarz znany z fantastyki naukowej i popularnonaukowej, w latach 50. XX wieku napisał serię powieści, 

w których zasugerowano zupełnie inną koncepcję robotów niż roboty stosowane w środowisku 

przemysłowym. Asimow ukuł termin „robotyka” i użył go w tym samym znaczeniu, w jakim ludzie 

używają terminu „mechanika”. Jego potężna wyobraźnia wciąż wyznacza dzisiaj standardy ludzkich 

oczekiwań wobec robotów. Asimov ustawił roboty w epoce eksploracji kosmosu, wykorzystując ich 

mózg pozytronowy, aby pomagać ludziom w codziennym wykonywaniu zarówno zwykłych, jak i 

niezwykłych zadań. Mózg pozytronowy jest fikcyjnym urządzeniem, które sprawia, że roboty w 

powieściach Asimova działają autonomicznie i mogą pomagać lub zastępować ludzi w wielu zadaniach. 

Oprócz zapewnienia podobnych do ludzkich możliwości rozumienia i działania (silna sztuczna 

inteligencja), mózg pozytronowy działa zgodnie z trzema prawami robotyki jako części sprzętu, 

kontrolując zachowanie robotów w sposób moralny: 

1. Robot nie może zranić człowieka ani, w wyniku bezczynności, pozwolić, by człowiek wyrządził sobie 

krzywdę. 

2. Robot musi być posłuszny poleceniom wydanym przez ludzi, z wyjątkiem przypadków, gdy takie 

rozkazy byłyby sprzeczne z Pierwszym Prawem. 

3. Robot musi chronić swoje istnienie, o ile taka ochrona nie jest sprzeczna z Pierwszym lub Drugim 

Prawem. 

Później autor dodał regułę zerową, z wyższym priorytetem nad innymi, aby zapewnić, że robot działał 

na korzyść bezpieczeństwa wielu: 

0. Robot nie może wyrządzić krzywdy ludzkości lub przez bezczynność pozwolić ludzkości wyrządzić  

sobie krzywdę. 



Trzy prawa, które są kluczowe dla wszystkich opowiadań Asimova na temat robotów, pozwalają 

robotom pracować z ludźmi bez ryzyka buntu lub apokalipsy AI. Niemożliwe do ominięcia lub 

modyfikacji, trzy prawa wykonują się w kolejności priorytetów i pojawiają się jako matematyczne 

sformułowania w pozytronowych funkcjach mózgu. Niestety, prawa mają luki i niejednoznaczności, 

które wynikają z fabuły większości jego powieści. Te trzy prawa pochodzą z fikcyjnego Handbook of 

Robotics, 56 Wydanie, 2058 AD i opierają się na zasadach nieszkodliwości, posłuszeństwa i 

przetrwania. Asimov wyobraził sobie wszechświat, w którym można sprowadzić świat moralny do kilku 

prostych zasad, z pewnym ryzykiem, które napędza wiele jego fabuł. W rzeczywistości Asimov uważał, 

że roboty są narzędziami i że trzy prawa mogą działać nawet w prawdziwym świecie, aby kontrolować 

ich wykorzystanie. Jednak optymistyczne spojrzenie Asimova na obecne roboty nie ma zdolności do: 

* Zrozumienia trzech zasad robotyki 

* Wybierania działania zgodnie z trzema przepisami 

* Poczucia i potwierdzenia możliwego naruszenia trzech praw 

Niektórzy mogą myśleć, że dzisiejsze roboty nie są zbyt inteligentne, ponieważ brakuje im tych 

możliwości i mieliby rację. Jednak Rada ds. Badań Inżynieryjnych i Fizycznych (EPSRC), która jest główną 

brytyjską agencją finansującą badania w dziedzinie inżynierii i nauk fizycznych, promowała ponowne 

zapoznanie się z prawami robotyki Asimova w 2010 r. Do użytku z prawdziwymi robotami, biorąc pod 

uwagę obecną technologię. Wynik różni się znacznie od oryginalnych instrukcji Asimova .  Te zmienione 

zasady przyznają, że roboty mogą nawet zabijać (ze względów bezpieczeństwa narodowego), ponieważ 

są narzędziem. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych narzędzi, przestrzeganie prawa i istniejącej moralności 

zależy od użytkownika, a nie od maszyny, przy czym robot postrzegany jest jako wykonawca. Ponadto 

ktoś (człowiek) powinien zawsze być odpowiedzialny za wyniki działań robota. Zasady EPSRC oferują 

bardziej realistyczny punkt widzenia na roboty i moralność, biorąc pod uwagę obecnie używaną 

technologię słabej sztucznej inteligencji, ale mogą również zapewnić częściowe rozwiązanie w 

scenariuszach zaawansowanych technologii. Rozdział 14 omawia problemy związane z użytkowaniem 

samochodów samobieżnych, rodzaju mobilnego robota, który jeździ dla ciebie. Na przykład, badając 

problem wózka w tym rozdziale, napotykasz możliwe, ale mało prawdopodobne problemy moralne, 

które podważają poleganie na automatach, gdy nadszedł czas na dokonanie pewnych wyborów. 

Definiowanie rzeczywistych możliwości robota 

Istniejące możliwości robotów wciąż są dalekie od robotów podobnych do ludzi znalezionych w 

pracach Asimova, ale także z różnych kategorii. Rodzaj dwunożnego robota wyobrażony przez Asimova 

jest obecnie najrzadszy i najmniej zaawansowany. Najczęstszą kategorią robotów jest ramię robota, 

takie jak wcześniej opisany Unimate. Roboty w tej kategorii nazywane są również manipulatorami. 

Można je znaleźć w fabrykach, pracujących jako roboty przemysłowe, gdzie montują i spawają z 

szybkością i precyzją nieporównywalną z ludzkimi pracownikami. Niektóre manipulatory pojawiają się 

również w szpitalach, aby pomóc w operacjach chirurgicznych. Manipulatory mają ograniczony zakres 

ruchu, ponieważ integrują się ze swoją lokalizacją (mogą być w stanie trochę się poruszyć, ale niewiele, 

ponieważ brakuje im silnych silników lub wymagają podłączenia elektrycznego), więc potrzebują 

pomocy od wyspecjalizowanych techników, aby przenieść się do Nowa lokalizacja. Ponadto 

manipulatory używane do produkcji są zazwyczaj całkowicie zautomatyzowane (w przeciwieństwie do 

urządzeń chirurgicznych, które są zdalnie sterowane, przy podejmowaniu decyzji dotyczących operacji 

medycznych). Na całym świecie pojawia się ponad milion manipulatorów, z czego połowa znajduje się 

w Japonii. Drugą co do wielkości i rosnącą kategorią robotów są roboty mobilne. Ich specjalnością, w 

przeciwieństwie do manipulatorów, jest poruszanie się za pomocą kół, wirników, skrzydeł, a nawet 



nóg. W tej dużej kategorii możesz znaleźć roboty dostarczające żywność   lub książki do przedsiębiorstw 

komercyjnych, oraz nawet odkrywanie Marsa. Roboty mobilne są w większości bezzałogowe (nikt z 

nimi nie podróżuje) i są zdalnie sterowane, ale autonomia rośnie, a w tej kategorii można spodziewać 

się większej liczby niezależnych robotów. Dwa specjalne rodzaje robotów mobilnych to roboty latające, 

drony  i samochody samobieżne. Ostatnim rodzajem robotów jest mobilny manipulator, który może 

poruszać się (podobnie jak roboty mobilne) i manipulować (podobnie jak ramiona robota). Szczytem 

tej kategorii nie jest po prostu robot, który porusza się i ma mechaniczne ramię, ale także naśladuje 

ludzki kształt i zachowanie. Humanoidalny robot jest dwunożny (ma dwie nogi), który ma ludzki tułów 

i komunikuje się z ludźmi za pomocą głosu i mimiki. Tego rodzaju robot marzył o science fiction, ale nie 

jest łatwo go zdobyć. Wiedząc, dlaczego trudno być humanoidem, roboty podobne do ludzi są trudne 

do opracowania, a naukowcy wciąż nad nimi pracują. Robot humanoidalny nie tylko wymaga 

ulepszonych zdolności AI, aby stały się autonomiczne, ale także musi się poruszać tak jak my ludzie. 

Największą przeszkodą jest jednak skłonienie ludzi do zaakceptowania maszyny, która wygląda jak 

ludzie. W poniższych sekcjach omówiono różne aspekty tworzenia humanoidalnego robota. 

Stworzenie robota, który idzie 

Zastanów się nad problemem, gdy robot chodzi na dwóch nogach (dwunożny). To jest coś, co ludzie 

uczą się robić sprawnie i bez świadomej myśli, ale dla robota jest to bardzo problematyczne. 

Czworonożne roboty łatwo się równoważą i nie zużywają przy tym dużo energii. Jednak ludzie zużywają 

energię po prostu przez wstawanie, a także przez balansowanie i chodzenie. Roboty humanoidalne, 

podobnie jak ludzie, muszą nieustannie się równoważyć i robić to w sposób skuteczny i ekonomiczny. 

W przeciwnym razie robot potrzebuje dużego akumulatora, który jest ciężki i niewygodny, co jeszcze 

bardziej utrudnia problem z równowagą. Film wideo dostarczony przez IEEE Spectrum pozwala lepiej 

zrozumieć, jak trudny może być prosty proces chodzenia. Film pokazuje roboty zaangażowane w 

DARPA Robotics Challenge (DRC), wyzwanie organizowane przez U.S. Defense Advanced Research 

Projects Agency w latach 2012-2015. Celem DRK jest badanie postępów robotów, które mogłyby 

poprawić katastrofy i operacje humanitarne w środowiskach niebezpiecznych dla ludzi.  

Z tego powodu widzisz roboty chodzące w różnych terenach, otwierające drzwi, chwytające narzędzia, 

takie jak wiertarka elektryczna, lub próbujące obsługiwać koło zaworowe. Niedawno opracowano 

robota o nazwie Atlas, w Boston Dynamics. Robot Atlas jest naprawdę wyjątkowy, ale przed nami 

jeszcze długa droga. Robot z kołami może łatwo poruszać się po drogach, ale w niektórych sytuacjach 

potrzebujesz robota w kształcie człowieka, aby zaspokoić określone potrzeby. Większość światowej 

infrastruktury jest stworzona dla mężczyzn lub kobiet. Obecność przeszkód, takich jak wielkość 

przejścia lub obecność drzwi lub schodów, utrudnia korzystanie z robotów o różnych kształtach. Na 

przykład w sytuacji awaryjnej robot może potrzebować wejść do elektrowni jądrowej i zamknąć zawór. 

Ludzki kształt pozwala robotowi chodzić, schodzić po schodach i obracać pokrętłem zaworu. 

Przezwyciężanie ludzkiej niechęci: Niesamowita dolina 

Ludzie mają problem z humanoidalnymi robotami, które wyglądają trochę zbyt ludzko. W 1970 roku 

profesor z Tokyo Institute of Technology, Masahiro Mori, badał wpływ robotów na japońskie 

społeczeństwo. Ukuł termin Bukimi no Tani Genshō, co przekłada się na niesamowitą dolinę. Mori zdał 

sobie sprawę, że im bardziej realistyczne roboty wyglądają, tym większe jest do nich przywiązanie. Ten 

wzrost powinowactwa pozostaje prawdziwy, dopóki robot nie osiągnie pewnego stopnia realizmu, w 

którym to momencie zaczynamy go bardzo nie lubić (nawet odczuwać obrzydzenie). Obrzydzenie 

wzrasta, dopóki robot nie osiągnie poziomu realizmu, który czyni go kopią istoty ludzkiej.  

Sformułowano różne hipotezy dotyczące przyczyn wstrętu, którego doświadczają ludzie, gdy ma do 

czynienia z robotem, który jest prawie, ale nie całkowicie, człowiekiem. Sygnały, których ludzie używają 



do wykrywania robotów, to odgłos robota, sztywność ruchu i sztuczna tekstura skóry robota. Niektórzy 

naukowcy przypisują niesamowitą dolinę przyczynom kulturowym, inni - psychologicznym lub 

biologicznym. Jeden z ostatnich eksperymentów na małpach wykazał, że naczelne mogą doświadczyć 

podobnych wrażeń, gdy zostaną wystawione na mniej lub bardziej realistycznie przetworzone zdjęcia 

małp renderowane w technologii 3-D . Małpy które wzięły udział w eksperymencie wykazywał lekką 

awersję do realistycznych zdjęć, wskazujące na wspólny biologiczny powód niesamowitej doliny. 

Wyjaśnienie może zatem odnosić się do reakcji samoobrony na istoty negatywnie postrzegane jako 

nienaturalnie wyglądające, ponieważ są chore lub nawet martwe. Interesującym punktem w 

niesamowitej dolinie jest to, że jeśli potrzebujemy humanoidalnych robotów, ponieważ chcemy, aby 

pomagaly ludziom, musimy również wziąć pod uwagę ich poziom realizmu i kluczowe szczegóły 

estetyczne, aby uzyskać pozytywną reakcję emocjonalną, która pozwoli użytkownikom zaakceptować 

pomoc robota. Ostatnie obserwacje pokazują, że nawet roboty o małym ludzkim podobieństwie 

generują przywiązanie i tworzą więzi z użytkownikami. Na przykład wielu żołnierzy amerykańskich 

donosi  ,że odczuwają stratę, gdy ich małe taktyczne roboty do wykrywania i obsługi materiałów 

wybuchowych zostają zniszczone w akcji.  

Praca z robotami 

Różne typy robotów mają różne zastosowania. Gdy ludzie opracowali i ulepszyli trzy klasy robotów 

(manipulator, telefon i humanoid), nowe obszary zastosowań otworzyły się na robotykę. Obecnie 

niemożliwe jest wyczerpujące wyliczenie wszystkich istniejących zastosowań robotów, ale poniższe 

sekcje dotyczą najbardziej obiecujących i rewolucyjnych zastosowań. 

Zwiększenie wydajności gospodarczej 

Manipulatory lub roboty przemysłowe nadal stanowią największy odsetek robotów operacyjnych na 

świecie. Według World Robotics 2017, badania opracowanego przez Międzynarodową Federację 

Robotyki, do końca 2016 r. W przemyśle działało ponad 1 800 000 robotów. Roboty przemysłowe 

prawdopodobnie wzrosną do 3 000 000 do 2020 r. w wyniku gwałtownej automatyzacji produkcji. W 

rzeczywistości fabryki (jako całość) wykorzystają roboty, aby stać się mądrzejszymi, co nazwano 

pojęciem Przemysł 4.0. Dzięki powszechnemu korzystaniu z Internetu, czujników, danych i robotów 

rozwiązania Industry 4.0 umożliwiają łatwiejszą personalizację i wyższą jakość produktów w krótszym 

czasie niż można to osiągnąć bez robotów. Niezależnie od tego, roboty działają już w niebezpiecznych 

środowiskach, a do zadań takich jak spawanie, montaż, malowanie i pakowanie działają szybciej, z 

większą dokładnością i przy niższych kosztach niż ludzie. 

Troszczę się o ciebie 

Od 1983 r. Roboty pomagały chirurgom w trudnych operacjach zapewniając precyzyjne i dokładne 

cięcia, które mogą zapewnić tylko ramiona robotów. Oprócz oferowania zdalnego sterowania 

operacjami (trzymanie chirurga z dala od sali operacyjnej, aby stworzyć bardziej sterylne środowisko), 

wzrost zautomatyzowanej operacji stale otwiera możliwość zakończenia zautomatyzowanych operacji 

chirurgicznych w najbliższej przyszłości. 

Świadczenie usług 

Roboty świadczą inne usługi opieki, zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Najbardziej 

znanym robotem wewnętrznym jest odkurzacz Roomba, robot, który sam odkurz podłogę w twoim 

domu (jest to bestseller robotyczny, który sprzedał ponad 3 miliony sprzedanych sztuk), ale są też inne 

roboty serwisowe, które należy wziąć pod uwagę: 

* Dostawy: przykładem jest robot do pizzy Domino. 



* Koszenie trawników: Istnieje niesamowita różnorodność robotów do koszenia trawników; można 

znaleźć w lokalnym sklepie ogrodniczym. 

* Informacje i rozrywka: jednym z przykładów jest Pepper, którego można znaleźć w każdym sklepie 

SoftBank w Japonii 

* Opieka nad osobami starszymi: przykładem robota obsługującego osoby starsze jest Hector, 

finansowany przez Unię Europejską 

Roboty asystujące dla osób starszych są dalekie od oferowania ogólnej pomocy, tak jak prawdziwa 

pielęgniarka. Roboty koncentrują się na krytycznych zadaniach, takich jak zapamiętywanie leków, 

pomaganie pacjentom w przemieszczaniu się z łóżka na wózek inwalidzki, sprawdzanie stanu 

fizycznego pacjenta, alarmowanie, gdy coś jest nie tak, lub po prostu zachowanie towarzysza. Na 

przykład robot terapeutyczny Paro zapewnia terapię zwierzętom osobom z upośledzeniem. 

Zapuszczanie się w niebezpieczne środowiska 

Roboty idą tam, gdzie ludzie nie mogą, lub byliby bardzo zagrożeni, gdyby to zrobili. Niektóre roboty 

zostały wysłane w kosmos (przy czym łaziki NASA Mars Opportunity i Curiosity są najbardziej 

znaczącymi próbami), a kolejne będą wspierać przyszłe eksploracje kosmosu. Wiele innych robotów 

pozostaje na ziemi i jest zatrudnionych w podziemnych zadaniach, takich jak transport rudy w 

kopalniach lub generowanie map tuneli w jaskiniach. Roboty podziemne badają nawet systemy 

kanalizacyjne, jak robi to Luigi (nazwa inspirowana bratem słynnego hydraulika z gier wideo). Luigi to 

robot trawersowy do kanałów ściekowych opracowany przez MIT Senseable City Lab w celu badania 

zdrowia publicznego w miejscu, w którym ludzie nie mogą być zdrowi z powodu wysokich stężeń 

chemikaliów, bakterii i wirusów . Roboty są nawet zatrudniane tam, gdzie ludzie na pewno umrą, na 

przykład podczas katastrof nuklearnych, takich jak Three Mile Island, Czarnobyl i Fukushima. Roboty te 

usuwają materiały radioaktywne i zwiększają bezpieczeństwo obszaru. Promieniowanie 

wysokodawkowe wpływa nawet na roboty, ponieważ promieniowanie powoduje zakłócenia 

elektroniczne i skoki sygnałów, które z czasem uszkadzają obwody. Tylko utwardzone radiacyjnie 

komponenty elektroniczne pozwalają robotom na wystarczającą odporność na działanie 

promieniowania, takie jak Little Sunfish, podwodny robot, który działa w jednym z zalanych reaktorów 

Fukushimy, w którym doszło do krachu. Ponadto działania wojenne lub kryminalne stanowią sytuacje 

zagrażające życiu, w których roboty często korzystają z transportu broni lub rozbrajania bomb. Roboty 

te mogą również badać pakiety, które mogą zawierać wiele szkodliwych rzeczy innych niż bomby. 

Modele robotów, takie jak PackRot iRobot (tej samej firmy, która produkuje Rumbę, urządzenie do 

czyszczenia domu) lub Talon QinetiQ z Ameryki Północnej obsługują niebezpieczne materiały 

wybuchowe zdalnie, co oznacza, że ekspert w dziedzinie materiałów wybuchowych kontroluje ich 

działania na odległość. Niektóre roboty mogą nawet zastępować żołnierzy lub policję podczas zadań 

rozpoznawczych lub bezpośrednich interwencji (na przykład policji) w Dallas użył robota do ujęcia 

strzelca. Ludzie oczekują, że wojsko będzie coraz częściej wykorzystywać roboty w przyszłości. Poza 

względami etycznymi tej nowej broni, jest to kwestia starego modelu broni w porównaniu z masłem, 

co oznacza, że naród może wymieniać siłę ekonomiczną na siłę wojskową. Roboty wydają się idealnie 

pasować do tego modelu, bardziej niż tradycyjna broń, która wymaga wyszkolonego personelu do 

obsługi. Używanie robotów oznacza, że kraj może w dowolnym momencie przełożyć swoją 

produktywną wydajność na natychmiastową armię robotów, co zbyt dobrze pokazują prequele 

Gwiezdnych Wojen. 

Zrozumienie roli robotów specjalnych 



Roboty specjalistyczne obejmują drony i samochody samobieżne. Drony budzą kontrowersje ze 

względu na ich użycie w wojnie, ale bezzałogowe statki powietrzne (UAV) są również wykorzystywane 

do monitorowania, rolnictwa i wielu mniej groźnych czynności. Ludzie od dawna fantazjowali o 

samochodach, które mogą jeździć samodzielnie. Samochody te szybko stają się rzeczywistością po 

osiągnięciach w Grand Challenge DARPA. Większość producentów samochodów zdała sobie sprawę, 

że zdolność do produkcji i komercjalizacji samochodów samobieżnych może zmienić rzeczywistą 

równowagę ekonomiczną na świecie (stąd dążenie do jak najszybszego uzyskania działającego pojazdu.   

Montaż podstawowego robota 

Przegląd robotów nie jest kompletny bez omówienia sposobu jego budowy, biorąc pod uwagę 

najnowocześniejszy stan wiedzy i rozważenia, w jaki sposób sztuczna inteligencja może poprawić 

funkcjonowanie. W poniższych sekcjach omówiono podstawy robota. 

Biorąc pod uwagę komponenty 

Celem robota jest działanie w świecie, dlatego potrzebuje efektorów, które poruszają nogami lub 

kołami, które zapewniają zdolność poruszania się. Potrzebuje również ramion i szczypiec do chwytania, 

obracania, translacji (modyfikowania orientacji poza obrotem), a tym samym zapewniania możliwości 

manipulowania. Mówiąc o zdolności robota do zrobienia czegoś, możesz również usłyszeć termin 

„siłownik” używany zamiennie z efektorami. Siłownik jest jednym z mechanizmów, które składają się 

na efektory, umożliwiając pojedynczy ruch. Zatem noga robota ma różne siłowniki, takie jak silniki 

elektryczne lub cylindry hydrauliczne, które wykonują ruchy, takie jak ustawianie stóp lub zginanie 

kolana. Działanie w świecie wymaga ustalenia składu świata i zrozumienia, gdzie robot przebywa na 

świecie. Czujniki zapewniają dane wejściowe, które informują o tym, co dzieje się poza robotem. 

Urządzenia takie jak kamery, lasery, sonary i czujniki ciśnienia mierzą środowisko i zgłaszają robotowi, 

co się dzieje, a także podpowiedzi w jego lokalizacji. Robot składa się zatem głównie ze 

zorganizowanego pakietu czujników i efektorów. Wszystko zostało zaprojektowane do współpracy 

przy użyciu architektury, która dokładnie składa się na robota. (Czujniki i efektory to tak naprawdę 

części mechaniczne i elektroniczne, których można używać jako samodzielnych elementów w różnych 

aplikacjach). 

Wspólna architektura wewnętrzna składa się z równoległych procesów zebranych w warstwy, które 

specjalizują się w rozwiązywaniu jednego rodzaju problemu. Równoległość jest ważna. Jako istoty 

ludzkie postrzegamy pojedynczy przepływ świadomości i uwagi; nie musimy myśleć o podstawowych 

funkcjach, takich jak oddychanie, bicie serca i trawienie pokarmu, ponieważ procesy te przebiegają 

same z siebie równolegle do świadomego myślenia. Często możemy nawet wykonać jedną akcję, taką 

jak spacer lub jazda samochodem, podczas rozmowy lub robienia czegoś innego (chociaż w niektórych 

sytuacjach może to być niebezpieczne). To samo dotyczy robotów. Na przykład w architekturze 

trójwarstwowej robot ma wiele procesów zebranych w trzy warstwy, z których każda charakteryzuje 

się innym czasem reakcji i złożonością odpowiedzi: 

* Reaktywne: pobiera natychmiastowe dane z czujników, kanałów postrzegania świata przez robota i 

natychmiast reaguje na nagłe problemy (na przykład skręcanie natychmiast po zakręcie, ponieważ 

robot zderzy się z nieznaną ścianą). 

* Wykonawczy: Przetwarza dane wejściowe czujnika, określa, gdzie znajduje się robot na świecie 

(ważna funkcja zwana lokalizacją), i decyduje, jakie działanie wykonać, biorąc pod uwagę wymagania 

poprzedniej warstwy, reaktywnej i następnej, deliberacyjnej. 



* Deliberatywna: Planuje sposób wykonywania zadań, takich jak planowanie przejścia z jednego 

punktu do drugiego i podejmowanie decyzji, jaką sekwencję czynności wykonać, aby podnieść obiekt. 

Ta warstwa przekłada się na szereg wymagań dla robota, które wykonuje warstwa wykonawcza. 

Inną popularną architekturą jest architektura rurociągów, powszechnie spotykana w samochodach z 

własnym napędem, która po prostu dzieli równoległe procesy robota na oddzielne fazy, takie jak 

wykrywanie, postrzeganie (co oznacza zrozumienie tego, co wyczuwasz), planowanie i kontrola. 

Wyczuwanie świata 

Istnieje wiele rodzajów czujników, niektóre koncentrują się na świecie zewnętrznym, a inne na samym 

robocie. Na przykład ramię robota musi wiedzieć, o ile jego ramię jest wysunięte lub czy osiągnęło limit 

wysuwania. Ponadto niektóre czujniki są aktywne (aktywnie szukają informacji na podstawie decyzji 

robota), podczas gdy inne są pasywne (stale otrzymują informacje). Każdy czujnik zapewnia wejście 

elektroniczne, które robot może natychmiast wykorzystać lub przetworzyć w celu uzyskania percepcji. 

Percepcja polega na zbudowaniu lokalnej mapy obiektów ze świata rzeczywistego i określeniu 

położenia robota na bardziej ogólnej mapie znanego świata. Łącząc dane ze wszystkich czujników, 

proces zwany fuzją czujników, tworzy listę podstawowych faktów do wykorzystania przez robota. 

Uczenie maszynowe pomaga w tym przypadku, udostępniając algorytmy widzenia wykorzystujące 

głębokie uczenie się do rozpoznawania obiektów i segmentacji obrazów. Łączy również wszystkie dane 

w znaczącą reprezentację przy użyciu nienadzorowanych algorytmów uczenia maszynowego. Jest to 

zadanie zwane osadzaniem niskowymiarowym, co oznacza przekształcanie złożonych danych ze 

wszystkich czujników w prostą płaską mapę lub inną reprezentację. Określanie lokalizacji robota 

nazywa się jednoczesną lokalizacją i mapowaniem (SLAM) i jest tak, jak gdy patrzysz na mapę, aby 

zrozumieć, gdzie jesteś w mieście. 

Sterowanie robotem 

Po wykryciu dostarcza wszystkich potrzebnych informacji, planowanie dostarcza robotowi listę 

właściwych działań, które należy podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Planowanie odbywa się programowo 

lub za pomocą algorytmu uczenia maszynowego, takiego jak sieci bayesowskie. Programiści 

eksperymentują z wykorzystaniem uczenia wzmacniającego na próbę i pomyłkę), ale robot nie jest 

małym dzieckiem (który polega również na próbach i błędach w nauce chodzenia); eksperymenty mogą 

okazać się nieefektywne czasowo, frustrujące i kosztowne w automatycznym tworzeniu planu, 

ponieważ robot może zostać uszkodzony podczas procesu. Wreszcie, planowanie nie jest po prostu 

kwestią inteligentnych algorytmów, ponieważ jeśli chodzi o wykonanie, rzeczy prawdopodobnie nie 

przebiegają zgodnie z planem. Pomyśl o tym z ludzkiej perspektywy. Kiedy masz zasłonięte oczy, nawet 

jeśli chcesz iść prosto przed siebie, nie będziesz, dopóki nie będziesz mieć stałego źródła poprawek. W 

rezultacie zaczynasz chodzić w pętlach. Twoje nogi, które są siłownikami, nie zawsze doskonale 

wykonują instrukcje. Roboty mają ten sam problem. Ponadto roboty napotykają takie problemy, jak 

opóźnienia w systemie (technicznie zwane opóźnieniem) lub robot nie wykonuje instrukcji dokładnie 

na czas, co powoduje problemy. Jednak najczęściej problem dotyczy środowiska robota, w jednym z 

nich następujące sposoby: 

* Niepewność: robot nie jest pewny, gdzie jest, lub może częściowo obserwować sytuację, ale nie jest 

w stanie tego dokładnie ustalić. Z powodu niepewności programiści twierdzą, że robot działa w 

środowisku stochastycznym. 

* Sytuacje przeciwne: przeszkadzają ludzie lub poruszające się obiekty. W w niektórych sytuacjach 

obiekty te stają się nawet wrogie  To jest problem wieloagentowy. Roboty muszą działać w 

środowiskach, które są częściowo nieznane, zmienne, w większości nieprzewidywalne oraz w ciągłym 



przepływie, co oznacza, że wszystkie działania są powiązane, a robot musi stale zarządzać przepływem 

informacji i działań w czasie rzeczywistym. Nie można w pełni przewidzieć ani zaprogramować 

możliwości dostosowania się do tego rodzaju środowiska, a takie dostosowanie wymaga możliwości 

uczenia się, które algorytmy AI zapewniają coraz więcej robotom. 



Latanie z dronami 

Drony to mobilne roboty, które poruszają się w otoczeniu latając. Początkowo związane z wojną, drony 

stały się potężną innowacją w dziedzinie wypoczynku, eksploracji, dostaw komercyjnych i wielu innych. 

Jednak rozwój militarny nadal pozostaje w tyle za rozwojem i budzi obawy wielu ekspertów AI i osób 

publicznych, które przewidują, że są to prawdopodobnie nie do powstrzymania maszyny zabijania. 

Latanie jest czymś, co ludzie robili od czasu pierwszego lotu braci Wright 17 grudnia 1903 r. Jednak 

ludzie zawsze chcieli latać, a legendarni myśliciele, tacy jak Leonardo da Vinci, geniusz renesansu 

podeszli do zadania. Technologia latania jest zaawansowana, więc drony są bardziej dojrzałe niż inne 

roboty mobilne, ponieważ kluczowa technologia umożliwiająca im działanie jest dobrze poznana. 

Granica dronów ma obejmować AI. Poruszanie się w powietrzu stwarza pewne ważne ograniczenia 

dotyczące możliwości dronów, takich jak ciężar, jaki mogą unieść lub działania, jakie mogą podjąć po 

przybyciu do celu. 

Tu omówimy obecny stan dronów: konsumenckiego, komercyjnego i wojskowego. Bada także role 

dronów, które mogą odgrywać w przyszłości. Te role dla dronów zależą częściowo od integracji z 

rozwiązaniami AI, co da im większą autonomię i rozszerzone możliwości w zakresie poruszania się i 

działania. 

Uznanie stanu techniki 

Drony to mobilne roboty, które latają i istnieją od dawna, zwłaszcza do celów wojskowych (tam, gdzie 

technologia się narodziła). Oficjalna nazwa wojskowa takich latających maszyn to Bezzałogowy System 

Lotniczy (UAS). Częściej społeczeństwo lepiej zna takie mobilne roboty, jak „drony”, ponieważ ich 

dźwięk przypomina męską pszczołę, ale nie znajdziesz tego terminu w wielu oficjalnych gazetach, 

ponieważ urzędnicy wolą nazwy takie jak UAS; lub bezzałogowe powietrzne pojazdy bojowe (UACV); 

lub bezzałogowe statki powietrzne (UAV); a nawet RPA (zdalnie sterowany samolot). 

Lot bezzałogowy do misji 

Przypominające standardowy samolot (ale ogólnie w mniejszej formie), drony wojskowe to latające 

skrzydła; to znaczy, że mają skrzydła i jedno lub więcej śmigieł (lub silników odrzutowych) i do pewnego 

stopnia nie różnią się niczym od samolotów używanych przez cywilów do podróży. Wersje wojskowe 

dronów są teraz w szóstej generacji. Drony wojskowe są bezzałogowe i zdalnie sterowane za pomocą 

łączności satelitarnej, nawet z drugiej strony ziemi. Wojskowi operatorzy dronów uzyskują informacje 

telemetryczne i widzenie przekazywane z kontrolowanego przez nich drona, a operatorzy mogą 

wykorzystywać te informacje do obsługi maszyny, wydając określone polecenia. Niektóre drony 

wojskowe wykonują zadania nadzoru i rozpoznawania, a zatem noszą po prostu kamery i inne 

urządzenia w celu uzyskania informacji. Inni są uzbrojeni w broń i mogą wykonywać śmiertelne ataki 

na cele. Niektóre z najbardziej śmiertelnych z tych samolotów odpowiadają możliwościom załogowych 

samolotów  i może podróżować w dowolnym miejscu na ziemi - nawet do miejsc, do których pilot nie 

może łatwo dotrzeć. Drony wojskowe mają długą historię. Właśnie kiedy zaczęli, jest tematem wielu 

dyskusji, ale Royal Navy zaczęła wykorzystywać samoloty podobne do dronów do ćwiczenia celów w 

latach 30 XX wieku. . USA używała rzeczywiste drony regularnie już w 1945 r. Od 1971 r. naukowcy 

zaczęli stosować hobbystyczne drony do celów wojskowych. John Stuart Foster Jr., fizyk jądrowy, który 

pracował dla rządu USA, pasjonował się modelami samolotów i wyobrażał sobie pomysł dodania do 

nich broni. Doprowadziło to do opracowania dwóch prototypów przez Agencję Zaawansowanych 

Projektów Badawczych Obrony USA (DARPA) w 1973 r., Ale użycie podobnych dronów w ostatniej 

dekadzie przez Izrael w konfliktach na Bliskim Wschodzie było tym, co wzbudziło zainteresowanie i 

dalszy rozwój dronów wojskowych. Co ciekawe, rok 1973 to rok, w którym wojsko po raz pierwszy 



zestrzeliło drona, używając lasera. Pierwsze zabicie drona miało miejsce w 2001 r. w Afganistanie. 

Oczywiście wtedy operator znajdował się na drugim końcu wyzwalacza. Ludzie zastanawiają się, czy 

dać dronom wojskowym zdolności AI. Niektórzy uważają, że zrobienie tego oznaczałoby, że drony 

mogą przynieść zniszczenie i zabić ludzi poprzez ich własny proces decyzyjny. Jednak zdolności AI mogą 

również umożliwić dronom łatwiejsze unikanie zniszczenia lub wykonywanie innych nieniszczących 

zadań, podobnie jak AI pomaga dzisiaj prowadzić samochody. Może nawet utrzymać ruchy pilota w 

trudnych warunkach pogodowych, podobnie jak w przypadku systemu da Vinci dla chirurgów. Obecnie 

kontrowersyjne drony zdolne do zabijania są również kontrowersyjne, ponieważ AI dążyłoby do 

uczynienia aktu wojny abstrakcyjnym i dalszą odczłowieczeniem, redukując go do obrazów 

przesyłanych przez drony do ich operatorów i poleceń wydawanych zdalnie. Tak, operator nadal 

podejmowałby decyzję o zabiciu, ale dron wykonałby aktualny czyn, odsuwając go od 

odpowiedzialności za czyn. W tym rozdziale niezbędne są dyskusje na temat dronów wojskowych 

ponieważ łączą się z rozwojem cywilnych dronów i wpływają na większość obecnych dyskusji na temat 

tej technologii przez opinię publiczną. Ponadto zapewnienie pełnej autonomii dronom wojskowym 

inspiruje historie o apokalipsie AI, które powstały poza polem science-fiction i stały się przedmiotem 

zainteresowania opinii publicznej. 

Spotkanie quadcoptera 

Wiele osób najpierw usłyszało o dronach quadkoptera od konsumentów i hobbystów, a następnie o 

komercyjnych dronach quadcopter poprzez rewolucję telefonii komórkowej. Większość dronów 

wojskowych nie jest dziś odmianą śmigłowców, ale można je znaleźć, takie jak dron TIKAD z 

Uniwersytetu Duke'a . Wojskowe drony śmigłowcowe faktycznie zaczęły jako prototypy hobbystów. 

Jednak telefony komórkowe były nieodłączną częścią tego, aby wszystko działało. Ponieważ telefony 

komórkowe stawały się coraz mniejsze, ich akumulatory również stawały się mniejsze i lżejsze. 

Telefony komórkowe mają także miniaturowe aparaty fotograficzne i łączność bezprzewodową - 

wszystkie funkcje potrzebne we współczesnym dronie. Kilka dekad temu małe drony miały wiele 

ograniczeń: 

* Były sterowane radiowo za pomocą dużych zestawów poleceń. 

* Potrzebowały linii wzroku (inaczej byłbyś niewidomy). 

* Były to małe samoloty ze stałymi skrzydłami (bez możliwości zawisu). 

* Pracowały na głośnych silnikach wysokoprężnych lub olejowych (ograniczając ich zasięg i łatwość 

obsługi). 

Niedawno lekkie akumulatory litowo-polimerowe pozwoliły dronom działać na mniejszych, cichszych i 

niezawodnych silnikach elektrycznych. Kontrolowane za pomocą bezprzewodowych pilotów. Polegaj 

na sygnałach zwrotnych z dronów (brak wymogu widoczności) Drony posiadają również GPS, 

akcelerometry i żyroskopy - wszystkie z nich pojawiają się w telefonach komórkowych. Te funkcje 

pomagają kontrolować pozycję, poziom i orientację, co jest przydatne w aplikacjach telefonicznych, 

ale także bardzo istotne w przypadku latających dronów. Dzięki tym wszystkim ulepszeniom drony 

zmieniły się z modeli samolotów stałopłatowych w coś podobnego do śmigłowców, ale za pomocą 

wielu wirników unosiły się w powietrzu i obierały kierunek. Korzystanie z wielu wirników daje 

przewagę. W przeciwieństwie do helikopterów, drony nie potrzebują wirników o zmiennym skoku do 

orientacji. Wirniki o zmiennym skoku są droższe i trudniejsze do kontrolowania. Drony zamiast tego 

używają prostych śmigieł o stałym skoku, które mogą naśladować, jako zespół, te same funkcje 

wirników o zmiennym skoku. W związku z tym teraz widzisz drony wielosilnikowe: trikopter, 

quadkopter, heksakopter i oktokopter, mające odpowiednio 3, 4, 6 lub 8 wirników. Spośród różnych 



możliwych konfiguracji, quadcopter zdobył przewagę i stał się najpopularniejszą konfiguracją dronów 

do zastosowań komercyjnych i cywilnych. Opierając się na czterech wirnikach (niewielkich rozmiarów), 

z których każdy jest zorientowany w jednym kierunku, operator może łatwo obracać i przemieszczać 

drona, stosując inny obrót i prędkość do każdego wirnika 

Definiowanie zastosowań dla dronów 

Każdy rodzaj drona ma aktualne i futurystyczne zastosowania oraz w konsekwencji różne możliwości 

wykorzystania AI. Duże i małe drony wojskowe mają już równoległy rozwój pod względem 

technologicznym, a drony te prawdopodobnie będą częściej wykorzystywane do nadzoru, 

monitorowania i działań wojskowych w terenie. Eksperci przewidują, że zastosowania wojskowe 

prawdopodobnie rozciągną się na drony osobiste i komercyjne, które generalnie używają innych 

technologii niż te wojskowe. (Istnieje pewne nakładanie się, na przykład TIKAD z Duke University, który 

faktycznie rozpoczął życie w świecie hobbystów). Oprócz nieuczciwych zastosowań małych, ale tanich 

i łatwo konfigurowalnych dronów przez powstańców i grupy terrorystyczne, rządy są coraz bardziej 

zainteresowane mniejszymi dronami do walki miejskiej i wewnętrznej. Miejsca wewnętrzne, takie jak 

korytarze lub pokoje, są tam, gdzie możliwości interwencji samolotów wojskowych Predator i Reaper 

przez wielkości samolotu są ograniczone (chyba że trzeba zdjąć cały budynek). To samo dotyczy 

zwiadowczych dronów, takich jak Kruki i Pumy, ponieważ te drony są przeznaczone do operacji na 

otwartym polu bitwy, a nie do działań wewnętrznych. Drony komercyjne są dalekie od 

natychmiastowego zastosowania z półek sklepowych na polu bitwy, chociaż oferują odpowiednią 

platformę dla wojska do opracowania różnych technologii z ich wykorzystaniem. Ważnym powodem, 

dla którego wojsko używa komercyjnych dronów, jest to, że gotowe produkty są w większości niedrogie 

w porównaniu ze standardową bronią, co czyni je łatwymi do wyrzucenia i przydatnymi w rojach 

zawierających ich dużą liczbę. Łatwe do zhakowania i modyfikacji wymagają większej ochrony niż ich i 

tak już zahartowane odpowiedniki wojskowe (ich komunikacja i sterowanie mogą zostać zablokowane 

elektronicznie) i potrzebują integracji niektórych kluczowych elementów oprogramowania i sprzętu, 

zanim zostaną skutecznie wdrożone w dowolnej misji. Nawigacja w zamkniętej przestrzeni wymaga 

zwiększonych umiejętności, aby unikać kolizji, uzyskiwać wskazówki bez potrzeby korzystania z GPS 

(których sygnałów nie da się łatwo złapać podczas przebywania w budynku) oraz angażować 

potencjalnego wroga. Ponadto drony musiałyby być zdolne do celowania w celu rozpoznania 

(wykrywania zasadzek i zagrożeń) oraz do samodzielnego usuwania celów. 

Tak zaawansowanych cech nie ma w obecnej technologii komercyjnej i wymagałyby rozwiązania AI 

opracowanego specjalnie do tego celu. Wojskowi naukowcy aktywnie opracowują wymagane dodatki, 

aby uzyskać przewagę wojskową. Ostatnie zmiany w zwinnych sieciach głębokiego uczenia 

zainstalowanych na standardowym telefonie komórkowym, takich jak YOLO lub MobileNets Google , 

wskażą, jak dopasowanie zaawansowaną AI do małego drona jest osiągalne, biorąc pod uwagę obecny 

postęp technologiczny. 

Widzenie dronów w niemilitarnych rolach  

Obecnie drony komercyjne nie mają wiele do zaoferowania w postaci zaawansowanych funkcji 

dostępnych w modelach wojskowych. Komercyjny dron mógłby zrobić zdjęcie twojego i twojego 

otoczenia z lotu ptaka. Jednak nawet w przypadku komercyjnych dronów kilka innowacyjnych 

zastosowań stanie się dość powszechnych w najbliższej przyszłości:  

* Dostarczanie towarów w odpowiednim czasie, bez względu na ruch (istota opracowana przez Google 

X, Amazon i wiele startupów) 

* Prowadzenie monitoringu konserwacji i zarządzania projektami  



* Ocena różnego rodzaju szkód ubezpieczeniowych Tworzenie map terenowych i liczenie stad dla 

rolników Pomoc w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych 

* Zapewnienie dostępu do Internetu w odległych, niepołączonych obszarach (pomysł opracowany 

przez Facebooka) 

* Wytwarzanie elektryczności z wiatrów na dużych wysokościach 

* Przenoszenie ludzi z jednego miejsca do drugiego 

Dostarczanie towarów przez drona jest czymś, co szybko zwraca uwagę opinii publicznej, dzięki 

promocji dużych firm. Jeden z najwcześniejszych i najbardziej znanych innowatorów jest Amazon . 

Google obiecuje podobną usługę ze swoim Project Wing. Jednak może być jeszcze wiele lat od 

posiadania wykonalnego i skalowalnego systemu dostarczania powietrza opartego na dronach. 

Chociaż pomysł polegałby na cięciu pośredników w łańcuch logistyczny w opłacalny sposób, wiele 

problemów technicznych i niejasności regulacyjnych pozostaje do rozwiązania. Za medialnym szumem 

pokazującym drony, które z powodzeniem dostarczają małe paczki i inne przedmioty, takie jak pizza, 

prawda jest taka, że drony nie mogą latać daleko ani dźwigać dużego ciężaru. Największym problemem 

jest regulacja lotów rojów dronów, z których wszystkie muszą przenosić przedmioty z jednego punktu 

do drugiego. Istnieją oczywiste problemy, takie jak unikanie przeszkód, takich jak linie energetyczne, 

budynki i inne drony; w obliczu złej pogody; i znalezienie odpowiedniego miejsca do lądowania w 

pobliżu. Drony musiałyby także unikać wrażliwej przestrzeni powietrznej i spełniać wszystkie 

wymagane wymogi prawne, które spełniają samoloty. AI będzie kluczem do rozwiązania wielu z tych 

problemów, ale nie wszystkich. Na razie wydaje się, że drony dostarczające działają dobrze na małą 

skalę w przypadku bardziej krytycznych dostaw niż w przypadku świeżego wyrobu burritos.  

Drony mogą stać się twoimi oczami, zapewniając widzenie w sytuacjach, które są zbyt kosztowne, 

niebezpieczne lub trudne do zobaczenia samemu. Zdalnie sterowane lub półautonomiczne 

(wykorzystujące rozwiązania AI do wykrywania obrazu lub przetwarzania danych z czujników), drony 

mogą monitorować, utrzymywać, przeglądać lub wyszukiwać i ratować, ponieważ mogą przeglądać 

dowolną infrastrukturę z góry oraz towarzyszyć i wspierać ludzkie operacje na żądanie w ich 

działaniach. Na przykład drony z powodzeniem skontrolowały linie energetyczne, rurociągi   oraz 

kolejowe infrastruktury, umożliwiając częstsze i mniej kosztowne monitorowanie najważniejszych, ale 

trudno dostępnych infrastruktur. Nawet firmy ubezpieczeniowe uważają je za przydatne do oceny 

szkód. Siły policyjne i osoby udzielające pierwszej pomocy na całym świecie uznały kości za przydatne 

w różnych działaniach, od akcji poszukiwawczo-ratowniczych po wykrywanie i lokalizację pożarów 

lasów, a także od misji patrolowania granic po monitorowanie tłumu. Policja znajduje nowe sposoby 

korzystania z dronów do walki z przestępczością w tym znajduje osoby, które dopuszczają się 

wykroczeń drogowych  .Rolnictwo to kolejny ważny obszar, w którym drony rewolucjonizują pracę. Nie 

tylko mogą monitorować uprawy, zgłaszać postępy i wykrywać problemy, ale także stosują pestycydy 

lub nawozy tylko tam, gdzie jest to potrzebne. Drony oferują obrazy, które są bardziej szczegółowe i 

tańsze niż satelity orbitalnego i mogą być rutynowo wykorzystywane 

* Analizuj glebę i mapuj wyniki za pomocą analizy obrazu i skanerów laserowych 3D, aby zwiększyć 

efektywność siewu i sadzenia 

* Kontroluj sadzenie, kontrolując ruchy ciągnika 

* Monitoruj wzrost upraw w czasie rzeczywistym 

* Rozpyl chemikalia, kiedy i gdzie potrzeba 



* Nawadniaj, kiedy i gdzie potrzeba 

* Oceniaj zdrowotność plonów za pomocą widzenia w podczerwieni, czego rolnik nie może zrobić 

Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji do poruszania się, lokalizacji, 

widzenia i wykrywania. Rolnictwo precyzyjne może zwiększyć wydajność rolnictwa (zdrowsze uprawy 

i więcej żywności dla wszystkich) przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów interwencji (nie trzeba 

wszędzie rozpylać pestycydów). Drony mogą wykonywać jeszcze więcej niesamowitych wyczynów. 

Chodzi o to, aby przenieść istniejącą infrastrukturę na niebo za pomocą dronów. Na przykład Facebook 

zamierza zapewnić połączenia internetowe tam gdzie kabel nie dotarł lub jest uszkodzony przy użyciu 

specjalnych dronów Aquila . Planuje się również użycie dronów do transportu ludzi, zastępując typowe 

środki transportu, takie jak samochód. Inne istnieje możliwość wytwarzania energii elektrycznej 

wysoko tam, gdzie wiatr jest silniejszy i nikt nie będzie protestował przeciwko hałasowi wirnika 

Wzmacnianie dronów za pomocą AI 

W odniesieniu do wszystkich zastosowań dronów, czy to konsumenckich, biznesowych czy związane z 

wojskiem, AI jest zarówno narzędziem umożliwiającym grę, jak i zmieniaczem gier. AI pozwala wielu 

aplikacjom stać się wykonalnymi lub lepiej wykonanymi ze względu na zwiększoną autonomię i 

możliwości koordynacji. Raffaello D’Andrea, kanadyjski / włoski / szwajcarski inżynier, profesor 

systemów dynamicznych i sterowania w ETH Zurich oraz wynalazca dronów, pokazuje , w jaki sposób 

drony mogą stać się bardziej autonomiczne dzięki zastosowaniu algorytmów AI. Autonomia wpływa na 

sposób latania drona, zmniejszając rolę ludzi wydających polecenia drona, automatycznie obsługując 

wykrywanie przeszkód i umożliwiając bezpieczną nawigację w skomplikowanych obszarach. 

Koordynacja oznacza zdolność dronów do współpracy bez jednostki centralnej do raportowania i 

uzyskiwania instrukcji, dzięki czemu drony mogą wymieniać informacje i współpracować w czasie 

rzeczywistym w celu wykonania dowolnego zadania. W skrajności autonomia może nawet wykluczyć 

człowieka prowadzącego drona, aby maszyna latająca mogła samodzielnie wyznaczyć trasę do 

wykonania i wykonania określonych zadań. (Ludzie wydają tylko rozkazy na wysokim poziomie.) Gdy 

drony nie są prowadzone przez pilota, drony polegają na systemie GPS w celu ustalenia optymalnej 

ścieżki docelowej, ale jest to możliwe tylko na zewnątrz i nie zawsze jest precyzyjne. Zastosowanie w 

pomieszczeniach zwiększa potrzebę precyzji w locie, co wymaga większego wykorzystania innych 

sygnałów wejściowych czujników, które pomagają dronowi zrozumieć otaczające go otoczenie 

(elementy budynku, takie jak występ ściany, który może spowodować awarię). Najtańszym i 

najlżejszym z tych czujników jest kamera, którą większość komercyjnych dronów zainstalowała jako 

urządzenie domyślne. Ale posiadanie aparatu nie wystarczy, ponieważ wymaga biegłości 

przetwarzania obrazów przy użyciu widzenia komputerowego i technik głębokiego uczenia się. Firmy 

oczekują na przykład autonomicznej realizacji zadań dla komercyjnych dronów, umożliwiając im 

dostarczanie paczek z magazynu do klienta i rozwiązywanie wszelkich problemów po drodze. 

(Podobnie jak w przypadku robotów, zawsze coś idzie nie tak, że urządzenie musi rozwiązać problem 

za pomocą sztucznej inteligencji na miejscu.) Badacze z NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie, 

Kalifornia ,przetestowała niedawno zautomatyzowany lot dronem z wysoko wykwalifikowanym 

profesjonalnym pilotem dronów . Co ciekawe, ludzki pilot miał przewagę w tym teście, dopóki się nie 

zmęczył, w którym to momencie wolniej, stabilniej i mniej błędów- złapały go podatne drony. W 

przyszłości możesz spodziewać się tego samego, co stało się z szachami i grami Go: Zautomatyzowane 

drony wyprzedzą ludzi jako piloci dronów, zarówno pod względem umiejętności latania, jak i 

wytrzymałości. Moglibyśmy także doprowadzić koordynację do skrajności, pozwalając setkom, jeśli nie 

tysiącom dronów latać razem. Taka zdolność może mieć sens w przypadku dronów komercyjnych i 

konsumenckich, gdy drony zatłoczą niebo. Korzystanie z koordynacji byłoby korzystne pod względem 



unikania kolizji, dzielenia się informacjami na temat przeszkód i analizy ruchu w sposób podobny do 

tego, z którego korzystają częściowo lub w pełni zautomatyzowane połączone samochody. 

Ponowne przemyślenie istniejących algorytmów dronów już trwa 

Rozwiązania dla koordynacji działań dronów już istnieją. Na przykład MIT niedawno opracował 

zdecentralizowany algorytm koordynacji dla dronów. Większość badań jest jednak niezauważana, 

ponieważ możliwe wykorzystanie do koordynacji dronów ma charakter wojskowy. Roje dronów mogą 

być bardziej skuteczne w niezauważalnym penetrowaniu obrony wroga i przeprowadzaniu trudnych 

do odparcia ataków. Wróg nie będzie już miał jednego dużego drona do wycelowania, a raczej setki 

małych latających dookoła. Istnieją rozwiązania pozwalające usunąć podobne zagrożenia . Ostatni test 

na rój 100 dronów (model Perdix, model wykonany na zamówienie Departamentu Obrony Stanów 

Zjednoczonych)  został wypuszczony z trzech  F/A-18  Super Hprnets , wykonujących misje rozpoznania 

i przechwytywania, ale inne kraje biorą również udział w tym nowym wyścigu zbrojeń. Kiedy 

przedsiębiorca Elon Musk, współzałożyciel Apple Steve Woźniak, fizyk Stephen Hawking oraz wielu 

innych znaczących osób publicznych i badaczy AI podnieśli alarm o najnowszych osiągnięciach w 

zakresie broni AI, nie myśleli o robotach pokazanych w filmach takich jak Terminator lub I, Robot, ale 

zamiast uzbrojonych latających dronów i innej broni automatycznej. 

Broń autonomiczna może rozpocząć wyścig zbrojeń i na zawsze zmienić oblicze wojny.  

Zrozumienie kwestii regulacyjnych 

Oczywiście drony nie są pierwszymi i jedynymi rzeczami latającymi nad chmurami. Dziesięciolecia walk 

komercyjnych i wojskowych zatłoczyły niebo, wymagając zarówno ścisłej regulacji, jak i kontroli 

monitorowania ludzi, aby zagwarantować bezpieczeństwo. W Stanach Zjednoczonych Federalna 

Administracja Lotnicza (FAA) jest organizacją uprawnioną do regulowania całego lotnictwa cywilnego, 

podejmowania decyzji dotyczących lotnisk i zarządzania ruchem lotniczym. FAA wydała szereg zasad 

dla UAS (dronów) . W sierpniu 2016 r. FAA wydała zestaw zasad zwanych częścią 107. Zasady te opisują 

wykorzystanie reklam dronów w ciągu dnia. Reguły sprowadzają się do tych prostych zasad: 

* Leć poniżej wysokości 120 metrów 

* Leć z prędkością mniejszą niż 161 kph. 

* Cały czas trzymaj bezzałogowe statki powietrzne w zasięgu wzroku. 

* Operator musi mieć odpowiednią licencję. 

* Nigdy nie lataj w pobliżu załogowych samolotów, zwłaszcza w pobliżu lotnisk. 

* Nigdy nie lataj nad grupami ludzi, stadionami lub wydarzeniami sportowymi. 

* Nigdy nie lataj w pobliżu działań ratowniczych. 

FAA wkrótce wyda zasady  dotyczące lotu drona w nocy, które odnoszą się do tego, kiedy może być 

poza zasięgiem wzroku i w warunkach miejskich, nawet jeśli obecnie można uzyskać specjalne 

zwolnienia z FAA. Celem takich systemów regulacyjnych jest ochrona bezpieczeństwa publicznego, 

biorąc pod uwagę, że wpływ dronów na nasze życie wciąż nie jest jasny. Zasady te pozwalają również 

na czerpanie innowacji i wzrost gospodarczy z takiej technologii. W tym momencie każdy kraj na 

świecie stara się regulować drony. Przepisy te gwarantują bezpieczeństwo i zwiększają wykorzystanie 

drona do celów ekonomicznych. Na przykład we Francji prawo zezwala na stosowanie dronów w 

zastosowaniach rolniczych z niewielkimi ograniczeniami, co plasuje kraj jako jeden z pionierów w takich 

zastosowaniach. Obecnie brak AI oznacza, że drony mogą łatwo utracić połączenie i zachowywać się 



chaotycznie, czasami powodując uszkodzenia. Chociaż niektóre mają środki bezpieczeństwa w 

przypadku utraty połączenia ze sterownikiem, takie jak automatyczne powrót do dokładnego punktu, 

w którym wystartowali, FAA ogranicza ich użycie do pozostawania w zasięgu wzroku kontrolera. 

Kolejnym ważnym środkiem bezpieczeństwa jest ogrodzenie geograficzne. Drony korzystające z usługi 

GPS do lokalizacji mają oprogramowanie, które ogranicza ich dostęp do określonych obwodów 

opisanych przez współrzędne GPS, takich jak lotniska, strefy wojskowe i inne obszary o znaczeniu 

krajowym. Na ratunek przychodzą algorytmy i sztuczna inteligencja, przygotowując odpowiednie 

ustawienie technologiczne do bezpiecznego użytkowania wielu dronów dostarczających towary w 

miastach. Centrum badawcze Ames NASA pracuje nad systemem o nazwie Bezzałogowe systemy 

zarządzania ruchem lotniczym (UTM), który będzie pełnił taką samą rolę  jak wieże kontroli ruchu 

lotniczego dla dronów, jak my dla samolotów załogowych. Jednak ten system jest całkowicie 

zautomatyzowany; liczy na zdolność dronów do komunikowania się ze sobą. UTM pomoże 

zidentyfikować drony na niebie (każdy będzie miał kod identyfikacyjny, podobnie jak tablice 

rejestracyjne samochodu) oraz wyznaczy trasę i wysokość przelotową dla każdego drona, unikając w 

ten sposób możliwych kolizji, niewłaściwego zachowania lub potencjalnych szkód dla obywateli. UTM 

zostanie przekazany FAA w celu ewentualnego wprowadzenia lub dalszego rozwoju w 2019 r. Lub 

później. Witryna NASA oferuje dodatkowe informacje na temat tego rewolucyjnego systemu 

sterowania dronami, które mogłyby sprawić, że użytkowanie dronów komercyjnych będzie możliwe i 

bezpieczne. Gdy ograniczenia nie są wystarczające, a nieuczciwe drony reprezentują zagrożenie, policja 

i siły zbrojne znalazły kilka skutecznych środków zaradczych: zniszczenie drona strzelbą; łapanie go 

przez rzucanie siatką; zakłócanie kontroli; zdejmowanie go za pomocą lasera lub mikrofal; a nawet 

strzelać w nią pociskami kierowanymi. 



Wykorzystanie samochodu napędzanego AI 

Samochód samobieżny (samochód SD) to pojazd autonomiczny, który może samodzielnie jechać od 

punktu początkowego do miejsca docelowego bez interwencji człowieka. Autonomia oznacza nie tylko 

zautomatyzowanie niektórych zadań (takich jak Active Park Assist), ale możliwość  wykonania 

właściwych kroków, aby osiągnąć cele niezależnie. Samochód SD samodzielnie wykonuje wszystkie 

wymagane zadania, a człowiek może tam obserwować (i nic więcej nie robić). Ponieważ samochody SD 

są częścią historii od ponad 100 lat (tak, wydaje się to niewiarygodne), ta część rozpoczyna się krótką 

historią samochodów SD. Aby technologia odniosła sukces, musi zapewniać korzyść, którą ludzie 

postrzegają jako niezbędną i nie tak łatwą do uzyskania za pomocą innych metod. Właśnie dlatego 

samochody SD są tak ekscytujące. Oferują wiele wartościowych rzeczy, oprócz jazdy. Następna część 

pokazuje, w jaki sposób samochody SD znacząco zmienią mobilność i pomogą zrozumieć, dlaczego jest 

to tak atrakcyjna technologia. Kiedy samochody SD staną się nieco bardziej powszechne, a świat 

przyjmie je jako część codziennego życia, nadal będą wpływać na społeczeństwo. Kolejna część 

rozdziału pomaga zrozumieć te problemy i ich znaczenie. Odpowiada na pytanie, jak to będzie wsiąść 

do samochodu SD i założyć, że samochód bez problemu zabierze Cię z miejsca na miejsce. Wreszcie, 

samochody SD wymagają wielu typów czujników, aby wykonać swoje zadanie. Tak, pod pewnymi 

względami można zgrupować te czujniki w te, które widzą, słyszą i dotykają, ale byłoby to nadmierne 

uproszczenie. Ostatnia część rozdziału pomaga zrozumieć, w jaki sposób działają różne czujniki 

samochodowe SD i co wnoszą do całego samochodu SD. 

Krótka historia 

Opracowywanie samochodów, które potrafią samodzielnie prowadzić, od dawna stanowi część 

futurystycznej wizji narracji i filmu science-fiction od wczesnych eksperymentów w latach 

dwudziestych z samochodami sterowanymi radiowo. Problem z tymi wczesnymi pojazdami polega na 

tym, że nie były praktyczne; ktoś musiał za nimi podążać, aby poprowadzić ich za pomocą kontrolera 

radiowego. W związku z tym, mimo że marzenie o samochodach SD jest kultywowane od tak dawna, 

obecne projekty mają niewiele wspólnego z przeszłością poza wizją autonomii. Nowoczesne 

samochody SD są głęboko zakorzenione w projektach rozpoczętych w latach 80. XX wieku .  Te nowsze 

wysiłki wykorzystują AI do usunięcia potrzeby kontroli radiowej stwierdzoną we wcześniejszych 

projektach. Wiele uniwersytetów i wojska (zwłaszcza armii amerykańskiej) finansuje te wysiłki. Kiedyś 

celem było zwycięstwo w Grand Challenge DARPA, które zakończyło się w 2007 roku. Jednak obecnie 

problemy wojskowe i handlowe stanowią dużą zachętę dla inżynierów i programistów aby 

kontynuować. Punktem zwrotnym w wyzwaniu było stworzenie Stanleya, zaprojektowanego przez 

naukowca i przedsiębiorcę Sebastiana Thrun i jego zespół. Wygrali Grand Challenge DARPA w 2005 r.. 

Po zwycięstwie Thrun zaczął opracowywać samochody SD w Google. Dziś możesz zobaczyć Stanleya na 

wystawie w Narodowym Muzeum Historii Amerykańskiej Smithsonian Institution. Wojsko nie jest 

jedynym, które naciska na pojazdy autonomiczne. Przez długi czas przemysł motoryzacyjny cierpiał z 

powodu nadprodukcji, ponieważ może produkować więcej samochodów, niż wymaga tego popyt na 

rynku. Zapotrzebowanie rynku spadło w wyniku różnego rodzaju presji, takich jak długowieczność 

samochodów. W latach 30. XX wieku żywotność samochodów wynosiła średnio 6,75 lat, ale obecnie 

samochody mają średnio 10,8 lub więcej lat i pozwalają kierowcom przejechać 250 000 lub więcej mil. 

Spadek sprzedaży spowodował, że niektórzy producenci zrezygnowali z branży lub złączyli się i 

utworzyli większe firmy. Samochody SD są srebrną kulą dla branży, oferując sposób na korzystne 

przekształcenie popytu na rynku i przekonanie konsumentów do aktualizacji. Ta niezbędna technologia 

spowoduje wzrost produkcji dużej liczby nowych pojazdów. 

Zrozumieć przyszłość mobilności 



Samochody SD nie są przełomowym wynalazkiem tylko dlatego, że radykalnie zmienią postrzeganie 

samochodów przez ludzi, ale także dlatego, że ich wprowadzenie będzie miało znaczący wpływ na 

społeczeństwo, ekonomię i urbanizację. Obecnie żadne samochody SD nie są jeszcze w ruchu, a jedynie 

prototypy. (Możesz myśleć, że samochody SD są już rzeczywistością komercyjną, ale prawda jest taka, 

że wszystkie są prototypami. Wiele osób uważa, że wprowadzenie samochodu SD będzie wymagało co 

najmniej kolejnej dekady i zastąpi wszystkie istniejący tabor z samochodami SD potrwa znacznie dłużej. 

Jednak nawet jeśli samochody SD są jeszcze w przyszłości, możesz wyraźnie oczekiwać od nich 

wspaniałych rzeczy, jak opisano w poniższych sekcjach. 

Wspinaczka na sześć poziomów autonomii 

Przepowiadanie kształtu rzeczy, które nadejdą, nie jest możliwe, ale wiele osób przynajmniej 

spekulowało na temat właściwości samochodów samojezdnych. Dla jasności SAE International, organ 

normalizacyjny w branży motoryzacyjnej, opublikował standard klasyfikacji dla samochodów 

autonomicznych. Posiadanie standardu tworzy kamienie milowe automatyzacji samochodów. Oto pięć 

poziomów autonomii określonych w standardzie SAE: 

Poziom 1 - asystent kierowcy: kontrola nadal pozostaje w rękach kierowcy, ale samochód może 

wykonywać proste czynności pomocnicze, takie jak kontrolowanie prędkości. Ten poziom 

automatyzacji obejmuje tempomat, kiedy ustawiasz samochód na określoną prędkość, kontrolę 

stabilności i wstępnie naładowane hamulce. 

Poziom 2 - częściowa automatyzacja: samochód może działać częściej niż kierowca, w razie potrzeby 

zajmując się przyspieszeniem, hamowaniem i sterowaniem. Obowiązkiem kierowcy jest zachowanie 

czujności i kontrola samochodu. Przykładem częściowej automatyzacji jest automatyczne hamowanie, 

które uruchamiają niektóre modele samochodów, jeśli zauważą przed sobą możliwość zderzenia 

(pieszy przechodzący przez jezdnię lub inny samochód nagle zatrzymujący się). Innym przykładem jest 

adaptacyjny tempomat (który nie tylko kontroluje prędkość samochodu, ale także dostosowuje 

prędkość do sytuacji, gdy samochód jest przed tobą) i centrowanie pasa. Ten poziom jest dostępny w 

samochodach użytkowych od 2013 roku. 

Poziom 3 - automatyzacja warunkowa: większość producentów samochodów pracuje na tym poziomie 

od pewnego czasu. Warunkowa automatyzacja oznacza, że samochód może jechać sam w określonych 

sytuacjach (na przykład tylko na autostradach lub drogach jednokierunkowych), pod ograniczeniami 

prędkości i pod czujną kontrolą człowieka. Automatyzacja może skłonić człowieka do wznowienia 

kontroli jazdy. Jednym z przykładów tego poziomu automatyzacji są najnowsze modele samochodów, 

które jeżdżą samotnie na autostradzie i automatycznie hamuje, gdy ruch spadnie z powodu zacięć (lub 

blokady). 

Poziom 4 - wysoka automatyzacja: samochód wykonuje wszystkie zadania związane z prowadzeniem 

pojazdu (kierowanie, przepustnica i hamulec) i monitoruje wszelkie zmiany warunków drogowych od 

wylotu do miejsca docelowego. Ten poziom automatyzacji nie wymaga interwencji człowieka, ale jest 

dostępny tylko w niektórych lokalizacjach i sytuacjach, więc kierowca musi być dostępny, aby przejąć 

kontrolę w razie potrzeby. Dostawcy oczekują wprowadzenia tego poziomu automatyzacji około 2020 

roku. 

Poziom 5 - pełna automatyzacja: samochód może jechać od miejsca docelowego do miejsca 

docelowego bez interwencji człowieka, z poziomem umiejętności porównywalnym lub wyższym od 

ludzkiego kierowcy. Zautomatyzowane samochody poziomu 5 nie będą miały kierownicy. Ten poziom 

automatyzacji jest oczekiwany przed 2025 rokiem. 



Nawet gdy samochody SD osiągną autonomię na poziomie 5, nie zobaczysz ich na każdej drodze. Takie 

samochody są jeszcze daleko w przyszłości i mogą pojawić się trudności. W  dalszej części  omówiono 

niektóre przeszkody, które AI napotka podczas prowadzenia samochodu. Samochód SD nie wydarzy 

się z dnia na dzień; prawdopodobnie nastąpi to poprzez progresywną mutację, zaczynając od 

stopniowego wprowadzania coraz bardziej automatycznych modeli samochodów. Ludzie będą długo 

trzymać kierownicę. To, czego można się spodziewać, to sztuczna inteligencja, która pomaga zarówno 

w zwykłej jeździe, jak i w niebezpiecznych warunkach, aby jazda była bezpieczniejsza. Nawet gdy 

sprzedawcy komercjalizują samochody SD, zastąpienie rzeczywistych zapasów może zająć lata. Proces 

zrewolucjonizowania użytkowania dróg w środowisku miejskim w samochodach SD może potrwać 30 

lat. 

Ta sekcja zawiera wiele dat i niektórzy ludzie mają skłonność do myślenia, że każda data pojawiająca 

się musi być dokładna. Wszystko może się zdarzyć, by przyspieszyć lub opóźnić adopcję samochodów 

SD. Na przykład branża ubezpieczeniowa jest obecnie podejrzliwa w stosunku do samochodów SD, 

ponieważ obawia się, że jej produkty ubezpieczenia komunikacyjnego zostaną w przyszłości 

odrzucone, ponieważ ryzyko wypadku samochodowego staje się rzadsze. Lobbing w branży 

ubezpieczeniowej może opóźnić akceptację samochodów SD. Z drugiej strony osoby, które ucierpiały 

w wyniku wypadku ukochanej osoby, mogą wesprzeć wszystko, co zmniejszy liczbę wypadków 

drogowych. Mogą być równie skuteczne w przyspieszaniu akceptacji samochodów SD. W związku z 

tym, biorąc pod uwagę ogromną liczbę sposobów, w jakie presja społeczna zmienia historię, 

przewidywanie dokładnej daty akceptacji samochodów SD nie jest możliwe. 

Nowe podejście do roli samochodów w naszym życiu 

Mobilność jest nierozerwalnie związana z cywilizacją. To nie tylko transport ludzi i towarów, ale także 

pomysły płynące w odległych miejscach. Kiedy samochody po raz pierwszy ruszyły w drogę, niewielu 

wierzyło, że wkrótce zastąpią konie i powozy. Jednak samochody mają wiele zalet w stosunku do koni: 

są bardziej praktyczne w utrzymaniu, oferują wyższe prędkości i jeżdżą na dłuższych dystansach. 

Samochody wymagają również większej kontroli i uwagi ze strony ludzi, ponieważ konie są świadome 

drogi i reagują, gdy pojawiają się przeszkody lub możliwe kolizje, ale ludzie akceptują to wymaganie, 

aby uzyskać większą mobilność. Obecnie używanie samochodów kształtuje zarówno tkankę miejską, 

jak i życie gospodarcze. Samochody umożliwiają codzienne dojazdy do pracy z dużych odległości do 

domu (umożliwiając rozwój podmiejskich nieruchomości). Firmy z łatwością wysyłają towary na 

większe odległości; samochody tworzą nowe firmy i miejsca pracy; a pracownicy fabryki w przemyśle 

motoryzacyjnym już dawno stali się głównymi aktorami nowej  redystrybucji bogactw. Samochód to 

pierwszy prawdziwy produkt na rynku masowym, stworzony przez pracowników dla innych 

pracowników. Kiedy kwitnie branża samochodowa, rozwijają się też społeczności, które ją wspierają; 

kiedy ginie, może nastąpić katastrofa. Pociągi i samoloty są zobowiązane do wcześniej określonych 

podróży, podczas gdy samochody nie. Samochody otworzyły i uwolniły mobilność na dużą skalę, 

rewolucjonizując, bardziej niż inne środki transportu dalekiego zasięgu, codzienne życie ludzi. Jak 

stwierdził Henry Ford, założyciel Ford Motor Company, „samochody uwolniły zwykłych ludzi od 

ograniczeń ich geografii”. Podobnie jak w przypadku pierwszych samochodów, cywilizacja stoi na 

krawędzi nowej rewolucji wywołanej przez samochody SD. Kiedy sprzedawcy wprowadzą 

autonomiczne samochody jazdy na poziomie 5, a samochody SD znajdą się w głównym nurcie, możesz 

spodziewać się znacznego nowego nacisku na to, jak ludzie projektują miasta i przedmieścia, na 

ekonomię i na styl życia każdego człowieka. Istnieją oczywiste i mniej oczywiste sposoby, w jakie 

samochody SD zmienią życie. Najbardziej oczywiste i często opowiadane w narracji są następujące: 

* Mniej wypadków: będzie mniej wypadków, ponieważ AI będzie przestrzegać zasad i warunków 

drogowych; jest to mądrzejszy kierowca niż ludzie. Redukcja wypadków głęboko wpłynie na sposób, w 



jaki producenci budują samochody, które są teraz bezpieczniejsze niż w przeszłości ze względu na 

konstrukcyjne zabezpieczenia pasywne. W przyszłości, biorąc pod uwagę ich absolutne 

bezpieczeństwo, samochody SD mogą być lżejsze z powodu mniejszej liczby zabezpieczeń niż obecnie. 

Mogą być nawet wykonane z tworzywa sztucznego. W rezultacie samochody będą zużywać mniej 

zasobów niż dzisiaj. Ponadto niższy wskaźnik wypadków będzie oznaczał obniżenie kosztów 

ubezpieczenia, co będzie miało znaczący wpływ na branżę ubezpieczeniową, która zajmuje się 

ekonomiką wypadków. 

* Mniej miejsc pracy związanych z prowadzeniem pojazdu: Wiele miejsc pracy związanych z 

prowadzeniem pojazdu zniknie lub będzie wymagało mniejszej liczby pracowników. Spowoduje to 

tańsze koszty pracy w transporcie, dzięki czemu transport towarów i osób będzie jeszcze bardziej 

dostępny niż obecnie. Będzie to również powodować problemy ze znalezieniem nowych miejsc pracy 

dla ludzi. 

* Więcej czasu: samochody SD pomogą ludziom uzyskać więcej cennego czasu. Samochody SD nie 

pomagają ludziom jechać dalej, ale pomogą im poświęcić czas, który spędziliby jadąc na inne sposoby 

(ponieważ AI będzie prowadzić). 

Co więcej, nawet jeśli ruch wzrośnie (z powodu mniejszych kosztów transportu i innych czynników), 

ruch stanie się płynniejszy, z niewielkim lub zerowym natężeniem ruchu. Ponadto zwiększy się zdolność 

przewozowa istniejących dróg. Może to zabrzmieć jak paradoks, ale taka jest siła AI, gdy ludzie 

pozostają poza obrazem . 

Poza tymi bezpośrednimi skutkami są subtelne implikacje, których nikt nie może określić natychmiast, 

ale które mogą wydawać się oczywiste po refleksji. Benedict Evans analizuje konsekwencje 

wprowadzenia na rynek zarówno samochodów elektrycznych, jak i autonomii poziomu 5 dla 

samochodów SD. Jako jeden przykład samochody SD mogą sprawić, że dystopijny Panopticon stanie 

się rzeczywistością. Panopticon to budynek instytucjonalny opracowany przez angielskiego filozofa 

Jeremy'ego Benthama pod koniec XVIII wieku, w którym wszyscy są monitorowani, nie zdając sobie z 

tego sprawy. Kiedy samochody SD przemierzają ulice w dużej liczbie, kamery samochodowe pojawią 

się wszędzie, obserwując i być może zgłaszając wszystko, co się dzieje. Twój samochód może 

szpiegować ciebie i innych, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Myślenie o przyszłości nie jest łatwym 

ćwiczeniem, ponieważ nie jest to po prostu kwestia przyczyny i skutku. Nawet spojrzenie na bardziej 

odległe kolejność efektów może okazać się nieskuteczne, gdy kontekst zmieni się od oczekiwanego. Na 

przykład przyszły Panopticon może nigdy się nie wydarzyć, ponieważ system prawny może zmusić 

samochody SD do nieudostępniania przechwyconych obrazów. Z tego powodu prognostycy opierają 

się na scenariuszach, które są przybliżonymi opisami możliwej przyszłości; scenariusze te mogą, ale nie 

muszą, mieć miejsce, w zależności od różnych okoliczności. Eksperci spekulują, że samochód z 

autonomicznymi możliwościami prowadzenia pojazdu może brać udział w czterech różnych 

scenariuszach, z których każdy na nowo definiuje sposób, w jaki ludzie używają, a nawet posiadają 

samochód: 

* Autonomiczna jazda na długich trasach po autostradach: kiedy kierowcy mogą dobrowolnie pozwolić 

AI na prowadzenie pojazdu i zabranie go do miejsca docelowego, kierowca może poświęcić uwagę 

innym czynnościom. Wielu uważa ten pierwszy scenariusz za możliwy scenariusz wprowadzający dla 

samochodów autonomicznych. Jednak biorąc pod uwagę duże prędkości na autostradach, rezygnacja 

z kontroli nad AI nie jest całkowicie pozbawiona ryzyka, ponieważ inne samochody, kierowane przez 

ludzi mogą spowodować awarię. Ludzie muszą się zastanowić nad konsekwencjami, takie jak obecne 

nieuważne prawo jazdy znalezione w większość lokalizacji. Pytanie dotyczy tego, czy w systemie 



prawnym kierowca wykorzystujący sztuczną inteligencję uznałby kierowcę za nieuważnego. Jest to 

oczywiście scenariusz autonomii na poziomie 3. 

* Działa jako szofer na parkingu: w tym scenariuszu AI interweniuje, gdy pasażerowie opuszczają 

samochód, oszczędzając im kłopotu ze znalezieniem parkingu. Samochód SD oferuje swoim pasażerom 

oszczędność czasu, ponieważ umożliwia zarówno optymalizację parkingu (samochód SD będzie 

wiedział, gdzie najlepiej zaparkować), jak i wspólne korzystanie z samochodu. (Po wyjściu z samochodu 

ktoś inny może z niego korzystać; później pozdrawiasz inny samochód pozostawiony w pobliżu na 

parkingu.) Biorąc pod uwagę ograniczenia autonomicznej jazdy używanej tylko do pobierania 

samochodu, ten scenariusz obejmuje przejście z poziomu 3 na poziom -4 autonomia. 

* Działa jako szofer w każdej podróży, z wyjątkiem miejsc, w których samochody SD pozostają 

nielegalne: ten zaawansowany scenariusz pozwala AI jeździć w obszarach, które nie są dozwolone ze 

względów bezpieczeństwa (takich jak nowa infrastruktura drogowa, która nie jest mapowana przez 

system mapowania używany przez samochód). W tym scenariuszu samochody SD są prawie dojrzałe 

(poziom autonomii 4). 

* Granie na żądanie taksówkarza: Jest to rozszerzenie scenariusza 2, w którym samochody SD są 

wystarczająco dojrzałe, aby jechać przez cały czas (autonomia poziomu 5), z pasażerami lub bez, 

zapewniając usługę transportu każdemu, kto tego wymaga . Taki scenariusz w pełni wykorzysta 

samochody (dziś samochody są zaparkowane w 95 procentach przypadkówi zrewolucjonizuje pomysł 

posiadania samochodu, ponieważ nie będziesz potrzebować własnego. 

Wsiadanie do samochodu z własnym samochodem 

Stworzenie samochodu SD, w przeciwieństwie do tego, co ludzie sobie wyobrażają, nie polega na 

umieszczeniu robota na przednim siedzeniu i umożliwieniu mu prowadzenia samochodu. Ludzie 

wykonują niezliczone zadania, aby prowadzić samochód, którego robot nie potrafiłby wykonać. 

Stworzenie inteligencji podobnej do człowieka wymaga wielu systemów łączących się ze sobą i 

współpracujących ze sobą harmonijnie, aby określić właściwe i bezpieczne środowisko jazdy. Trwają 

prace nad uzyskaniem kompleksowego rozwiązania, zamiast polegać na osobnych rozwiązaniach AI dla 

każdej potrzeby. Problem opracowania samochodu SD wymaga rozwiązania wielu pojedynczych 

problemów i efektywnego współdziałania poszczególnych rozwiązań. Na przykład rozpoznawanie 

znaków drogowych i zmiana pasów wymagają osobnych systemów. 

Kompleksowe rozwiązanie to coś, co często słyszysz, omawiając rolę uczenia głębokiego w sztucznej 

inteligencji. Biorąc pod uwagę moc uczenia się na przykładach, wiele problemów nie wymaga osobnych 

rozwiązań, które są zasadniczo kombinacją wielu mniejszych problemów, z których każdy rozwiązany 

jest za pomocą innego rozwiązania sztucznej inteligencji. Dogłębne uczenie się może rozwiązać 

problem jako całość, rozwiązując przykłady i zapewniając unikalne rozwiązanie, które obejmuje 

wszystkie problemy, które wymagały osobnych rozwiązań AI w przeszłości. Problem polega na tym, że 

głębokie uczenie się ma dziś ograniczoną zdolność do wykonywania tego zadania. Jedno rozwiązanie 

do głębokiego uczenia się może działać w przypadku niektórych problemów, ale inne nadal wymagają 

połączenia mniejszych rozwiązań sztucznej inteligencji, jeśli chcesz uzyskać niezawodne, kompletne 

rozwiązanie. NVidia, producent procesorów graficznych do głębokiego uczenia się, pracuje nad 

kompleksowymi rozwiązaniami. Jednak, jak to jest w przypadku każdej aplikacji do głębokiego uczenia 

się, dobroć rozwiązania zależy w dużej mierze od kompletności i liczby użytych przykładów. Aby mieć 

samochód SD jako kompleksowe rozwiązanie do głębokiego uczenia się, potrzebny jest zestaw danych, 

który uczy samochodu jazdy w ogromnej liczbie kontekstów i sytuacji, które nie są jeszcze dostępne, 

ale mogą być w przyszłości. Niemniej jednak istnieje nadzieja, że kompleksowe rozwiązania uprościłyby 

budowę samochodów z własnym napędem.  



Łącząc całą technologię 

Pod maską samochodu SD są systemy współpracujące ze sobą zgodnie z robotycznym paradygmatem 

wyczuwania, planowania i działania. Wszystko zaczyna się na poziomie wyczuwania, z wieloma różnymi 

czujnikami informującymi samochód o różnych informacjach: 

* GPS informuje, gdzie jest samochód na świecie (za pomocą systemu map), co przekłada się na 

współrzędne szerokości, długości i wysokości. 

* Urządzenia radarowe, ultradźwiękowe i lidarowe wykrywają obiekty i dostarczają danych o ich 

położeniu i ruchach w zakresie zmiany współrzędnych w przestrzeni. 

* Kamery informują samochód o otoczeniu, udostępniając migawki obrazów w formacie cyfrowym. 

Wiele specjalistycznych czujników pojawia się w samochodzie SD. System musi łączyć i przetwarzać 

dane z czujników, zanim opinie niezbędne do działania samochodu staną się przydatne. Łączenie 

danych z czujników określa zatem różne perspektywy świata wokół samochodu. Lokalizacja to wiedza 

o tym, gdzie znajduje się samochód na świecie, zadanie wykonywane głównie przez przetwarzanie 

danych z urządzenia GPS. GPS to kosmiczny system nawigacji satelitarnej stworzony pierwotnie do 

celów wojskowych. Gdy jest używany do celów cywilnych, ma pewną niedokładność (tak, że tylko 

upoważnione osoby mogą go używać z pełną precyzją). Te same niedokładności pojawiają się również 

w innych systemach, takich jak GLONASS (rosyjski system nawigacji), GALILEO (lub GNSS, system 

europejski) lub BeiDou (lub BDS, system chiński). W związku z tym, bez względu na to, z jakiej 

konstelacji satelitarnej korzystasz, samochód może stwierdzić, że znajduje się na określonej drodze, 

ale może ominąć pas, którego używa (lub nawet skończyć na równoległej drodze). Oprócz zgrubnej 

lokalizacji dostarczonej przez GPS, system przetwarza dane GPS z danymi czujnika lidar w celu ustalenia 

dokładnej pozycji na podstawie szczegółów otoczenia. System wykrywania określa, co jest wokół 

samochodu. Ten system wymaga wielu podsystemów, z których każdy realizuje określony cel, 

wykorzystując unikalną mieszankę danych z czujników i analizy przetwarzania: 

* Wykrywanie pasa odbywa się poprzez przetwarzanie obrazów z kamery przy użyciu analizy danych 

obrazu lub głębokiej wiedzy specjalistycznych sieci do przetwarzania obrazu, w której obraz jest 

podzielony na oddzielne obszary oznaczone typem (tj. droga, samochody i piesi). 

* Wykrywanie i klasyfikacja znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej odbywa się poprzez 

przetwarzanie obrazów z kamer przy użyciu sieci dogłębnej nauki, które najpierw wykrywają obszar 

obrazu zawierający znak lub światło, a następnie oznaczają je odpowiednim typem (rodzaj znaku lub 

kolor światła) ).  

* Połączone dane z radaru, lidaru, ultradźwięków i kamer pomagają lokalizować obiekty zewnętrzne i 

śledzić ich ruchy pod względem kierunku, prędkości i przyspieszenia. 

* Dane Lidar wykorzystywane są głównie do wykrywania wolnego miejsca na drodze (niezakłócony pas 

lub miejsce parkingowe).  

Wpuszczanie AI na scenę 

Po fazie wykrywania, która polega na pomocy samochodowi SD w ustaleniu, gdzie jest i co się wokół 

niego dzieje, rozpoczyna się faza planowania. AI w tym momencie w pełni wkracza na scenę. 

Planowanie samochodów SD sprowadza się do rozwiązania tych konkretnych zadań planowania: 

* Trasa: określa ścieżkę, którą powinien obrać samochód. Ponieważ jesteś w samochodzie, aby 

pojechać w określone miejsce (cóż, nie zawsze jest to prawda, ale jest to założenie, które jest 



prawdziwe przez większość czasu), chcesz dotrzeć do celu w najszybszy i najbezpieczniejszy sposób. W 

niektórych przypadkach należy również wziąć pod uwagę koszty. Pomocne są algorytmy routingu, 

które są klasycznymi algorytmami. 

* Prognozy środowiskowe: Pomagają samochodowi rzutować się w przyszłość ponieważ dostrzeżenie 

sytuacji, podjęcie manewru i jego ukończenie wymaga czasu. W czasie niezbędnym do wykonania 

manewru inne samochody mogą również zdecydować o zmianie pozycji lub zainicjować własne 

manewry. Podczas jazdy próbujesz również ustalić, co inni kierowcy zamierzają zrobić, aby uniknąć 

możliwych kolizji. Samochód SD robi to samo, używając prognozy uczenia maszynowego, aby 

oszacować, co będzie dalej i wziąć pod uwagę przyszłość. 

* Planowanie zachowania: Zapewnia podstawową inteligencję samochodu. Obejmuje praktyki 

niezbędne do skutecznego pozostania na drodze: utrzymywanie pasa; zmiana pasa; łączenie lub 

wchodzenie w drogę; utrzymywanie odległości; obsługa świateł drogowych, znaków stop i znaków 

wydajności; unikanie przeszkód; i wiele więcej. Wszystkie te zadania są wykonywane przy użyciu 

sztucznej inteligencji, na przykład systemu eksperckiego obejmującego wiedzę wielu kierowców, lub 

modelu probabilistycznego, takiego jak sieć bayesowska lub nawet prostszy model uczenia 

maszynowego. 

* Planowanie trajektorii: Określa, w jaki sposób samochód wykona wymagane zadania, biorąc pod 

uwagę, że zwykle istnieje więcej niż jeden sposób na osiągnięcie celu. Na przykład, gdy samochód 

zdecyduje się zmienić pas, musisz zrobić to bez gwałtownego przyspieszenia lub zbliżając się do innych 

samochodów, a zamiast tego poruszać się w dopuszczalny, bezpieczny i przyjemny sposób. 

Zrozumienie, że to nie tylko sztuczna inteligencja 

Po wykryciu i zaplanowaniu nadszedł czas, aby samochód SD zadziałał. Wyczuwanie, planowanie i 

działanie są częścią cyklu, który powtarza się, aż samochód dotrze do celu i zatrzyma się po 

zaparkowaniu. Działanie obejmuje podstawowe działania przyspieszania, hamowania i kierowania. 

Instrukcje są podejmowane podczas fazy planowania, a samochód po prostu wykonuje działania z 

pomocą systemu kontrolera, takiego jak regulator proporcjonalny-całkujący-pochodna (PID) lub model 

Predictive Control (MPC), które są algorytmami sprawdzającymi, czy wykonywane są określone 

działania poprawnie, a jeśli nie, natychmiast zalecić odpowiednie środki zaradcze. To może wydawać 

się nieco skomplikowane, ale to tylko trzy systemy działające jeden po drugim od początku do końca 

w miejscu docelowym. Każdy system zawiera podsystemy, które rozwiązują pojedynczy problem z 

kierowaniem. Samochody SD prawdopodobnie będą kontynuowane jako pakiet oprogramowania i 

systemów sprzętowych obejmujących różne funkcje i operacje. W niektórych przypadkach systemy 

zapewnią nadmiarową funkcjonalność, na przykład za pomocą wielu czujników do śledzenia tego 

samego obiektu zewnętrznego lub polegając na wielu systemach przetwarzania percepcji, aby upewnić 

się, że jesteś na właściwej linii. Redundancja pomaga zapewnić zerowe błędy, a tym samym zmniejszyć 

liczbę ofiar śmiertelnych. Inne systemy mogą wykonać kopię zapasową i zminimalizować lub 

unieważnić plik bez konsekwencji dla samochodu. 

Przezwyciężanie niepewności postrzegania 

Steven Pinker, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Harvarda, mówi w swojej książce The 

Language Instinct: How the Mind Creates Language, że „w robotyce łatwe problemy są trudne, a trudne 

problemy są łatwe”. W rzeczywistości gra AI w szachy przeciwko mistrzowi gry jest niezwykle udana; 

jednak bardziej przyziemne czynności, takie jak podnoszenie przedmiotu ze stołu, unikanie kolizji z 

pieszym, rozpoznawanie twarzy lub właściwe odpowiadanie na pytanie przez telefon, mogą okazać się 

dość trudne dla AI. Paradoks Moravca mówi, że to, co jest łatwe dla ludzi, jest trudne dla AI (i 



odwrotnie), jak wyjaśniono w latach 80 XX w. przez robotyków i kognitywistów Hansa Moraveca, 

Rodneya Brooksa i Marvina Minsky’ego. Ludzie od dawna rozwijają umiejętności takie jak chodzenie, 

bieganie, podnoszenie przedmiotu, mówienie i widzenie; umiejętności te rozwinęły się przez ewolucję 

i dobór naturalny przez miliony lat. Aby przetrwać na tym świecie, ludzie robią to, co zrobiły wszystkie 

żywe istoty, odkąd życie istnieje na ziemi. Natomiast wysoka abstrakcja i matematyka są stosunkowo 

nowym odkryciem dla ludzi i nie jesteśmy dla nich naturalnie przystosowani. Samochody mają pewne 

zalety w stosunku do robotów, które muszą przedostać się w budynkach i na zewnątrz. Samochody 

poruszają się po specjalnie dla nich stworzonych drogach, zwykle dobrze zmapowanych, a samochody 

mają już działające rozwiązania mechaniczne do poruszania się po powierzchni drogi. Siłowniki nie są 

największym problemem dla samochodów SD. Planowanie i wyczuwanie są poważnymi przeszkodami. 

Planowanie jest na wyższym poziomie (w czym AI zazwyczaj się wyróżnia). Jeśli chodzi o ogólne 

planowanie, samochody SD mogą już polegać na nawigatorach GPS, typie AI specjalizującym się w 

dostarczaniu wskazówek. Wykrywanie jest prawdziwym wąskim gardłem w samochodach SD, 

ponieważ bez niego nie jest możliwe żadne planowanie ani uruchomienie. Kierowcy cały czas 

wyczuwają drogę, aby utrzymać samochód na pasie ruchu, uważać na przeszkody i przestrzegać 

wymaganych zasad. Sprzęt wykrywający jest stale aktualizowany na tym etapie ewolucji samochodów 

SD, aby znaleźć bardziej niezawodne, dokładne i tańsze rozwiązania. Z drugiej strony zarówno 

przetwarzanie danych z czujników, jak i ich efektywne wykorzystanie, opiera się na solidnych 

algorytmach, takich jak filtr Kalmana,które były już około kilku dekad. 

Przedstawiamy zmysły samochodu 

Czujniki są kluczowymi elementami do postrzegania środowiska, a samochód SD może wykrywać w 

dwóch kierunkach, wewnętrznym i zewnętrznym: 

*Czujniki proprioceptywne: Odpowiedzialny za wykrywanie stanu pojazdu, takiego jak stan systemu 

(silnik, skrzynia biegów, hamowanie i układ kierowniczy) oraz pozycja pojazdu na świecie za pomocą 

lokalizacji GPS, obrotu kół, prędkości pojazdu i jego przyśpieszenie  

*Czujniki egzystoceptywne: Odpowiedzialne za wykrywanie otaczającego środowiska za pomocą 

czujników, takich jak kamera, lidar, radar i czujniki ultradźwiękowe Zarówno czujniki proprioceptywne, 

jak i ekstretoceptywne przyczyniają się do autonomii samochodu SD. W szczególności lokalizacja GPS 

pozwala odgadnąć (być może traktowane jako przybliżony szacunek) lokalizację samochodu SD, co jest 

przydatne na wysokim poziomie do planowania kierunków i działań mających na celu skuteczne 

doprowadzenie samochodu SD do celu. GPS pomaga samochodowi SD w taki sposób, w jaki pomaga 

każdemu kierowcowi człowieka: zapewniając właściwe kierunki. Czujniki antytercepcyjne (pokazane 

na ryc. 14-2) pomagają samochodowi szczególnie w prowadzeniu pojazdu. Zastępują lub wzmacniają 

ludzkie zmysły w danej sytuacji. Każda z nich oferuje inną perspektywę środowiska; każdy z nich ma 

określone ograniczenia; i każdy wyróżnia się różnymi możliwościami. Ograniczenia występują w wielu 

formach. Badając działanie czujników w samochodzie SD, należy wziąć pod uwagę koszt, wrażliwość na 

światło, wrażliwość na pogodę, głośne nagrywanie (co oznacza, że czułość zmian czujnika, wpływając 

na dokładność), zasięg i rozdzielczość. Z drugiej strony, zdolności obejmują zdolność do dokładnego 

śledzenia prędkości, położenia, wysokości i odległości obiektów, a także umiejętność wykrywania, 

czym są te obiekty i jak je klasyfikować. 

Kamery 

Kamery to pasywne czujniki wizyjne. Mogą zapewniać obraz mono lub stereo. Biorąc pod uwagę ich 

niski koszt, możesz umieścić ich wiele na przedniej szybie, a także na kratkach przednich, lusterkach 

bocznych, tylnych drzwiach i tylnej szybie. Kamery stereofoniczne zwykle naśladują postrzeganie 

człowieka i pobierają informacje z drogi i pobliskich pojazdów, natomiast kamery mono-wizyjne zwykle 



specjalizują się w wykrywaniu znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. Przechwycone przez nich 

dane są przetwarzane przez algorytmy do przetwarzania obrazu lub przez głęboko uczące się sieci 

neuronowe w celu dostarczenia informacji o wykrywaniu i klasyfikacji (na przykład wykrycie 

czerwonego światła lub sygnału o ograniczeniu prędkości). Kamery mogą mieć wysoką rozdzielczość 

(potrafią dostrzec drobne szczegóły), ale są wrażliwe na światło i warunki pogodowe (noc, mgła lub 

śnieg). 

Lidar (LIght Detection And Ranging) 

Lidar wykorzystuje promienie podczerwone (długość fali około 900 nanometrów, niewidoczne dla 

ludzkich oczu), które mogą oszacować odległość między czujnikiem a trafionym przedmiotem. Używają 

obrotowego krętlika, aby rzutować wiązkę, a następnie zwracać oszacowania w postaci chmury 

punktów zderzenia, co pomaga oszacować kształty i odległości. W zależności od ceny (przy wyższej 

ogólnie lepszej), lidar może mieć wyższą rozdzielczość niż radar. Jednak lidar jest słabszy i łatwiej go 

zabrudzić niż radar, ponieważ jest odsłonięty na zewnątrz samochodu.  

Radar (RAdio Detection And Ranging) 

Na podstawie fal radiowych, które uderzają w cel i odbijają się, a których czas lotu określa odległość i 

prędkość, radar może znajdować się w przednim i tylnym zderzaku, a także po bokach samochodu. 

Sprzedawcy używają go od lat w samochodach, aby zapewnić adaptacyjny tempomat, ostrzeżenie w 

martwym polu, ostrzeżenie o kolizji i unikanie. W przeciwieństwie do innych czujników, które 

wymagają wielu kolejnych pomiarów, radar może wykryć prędkość obiektu po pojedynczym pingu z 

powodu efektu Dopplera. Radar jest dostępny w wersjach krótkiego i dalekiego zasięgu, i może 

zarówno tworzyć plan otoczenia, jak i być wykorzystywany do celów lokalizacyjnych. Radar ma 

najmniejszy wpływ warunków pogodowych w porównaniu z innymi rodzajami wykrywania, zwłaszcza 

deszczem lub mgłą, i ma 150 stopni widzenia i 30–200 metrów zasięgu. Jego główną słabością jest brak 

rozdzielczości (radar nie dostarcza zbyt wielu szczegółów) i niemożność prawidłowego wykrywania 

obiektów statycznych. 

Czujniki ultradźwiękowe 

Czujniki ultradźwiękowe są podobne do radaru, ale używają dźwięków o wysokiej częstotliwości 

(ultradźwięki, niesłyszalne dla ludzi, ale słyszalne przez niektóre zwierzęta) zamiast mikrofal. Główną 

słabością czujników ultradźwiękowych (stosowanych przez producentów zamiast słabszych i droższych 

lidarów) jest ich krótki zasięg. 

Łącząc to, co postrzegasz 

Jeśli chodzi o wyczuwanie otoczenia samochodu SD, możesz polegać na wielu różnych pomiarach, w 

zależności od czujników zainstalowanych w samochodzie. Jednak każdy czujnik ma inną rozdzielczość, 

zakres i czułość na zakłócenia, co skutkuje różnymi miarami dla tej samej sytuacji. Innymi słowy, żaden 

z nich nie jest sprawny, a ich słabości sensoryczne czasami utrudniają właściwe wykrycie. Sygnały 

sonarowe i radarowe mogą zostać pochłonięte; promienie lidara mogą przechodzić przez przezroczyste 

ciała stałe. Ponadto można oszukiwać kamery z odbiciami lub złym światłem. Samochody SD są tutaj, 

aby poprawić naszą mobilność, co oznacza ocalenie życia naszego i innych. Samochód SD nie może nie 

wykryć pieszego, który nagle pojawia się przed nim. Ze względów bezpieczeństwa producenci skupiają 

wiele wysiłku na zespoleniu czujników, które łączą dane z różnych czujników, aby uzyskać ujednolicony 

pomiar, który jest lepszy niż jakikolwiek pojedynczy pomiar. Fuzja czujników jest najczęściej wynikiem 

zastosowania wariantów filtrów Kalmana (takich jak Rozszerzony Filtr Kalmana lub jeszcze bardziej 



złożony Bezzapachowy Filtr Kalmana). Rudolf E. Kálmán był węgierskim inżynierem elektrykiem i 

wynalazcą, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. 

Dzięki swojemu wynalazkowi, który znalazł tak wiele zastosowań w kierowaniu, nawigacji i sterowaniu 

pojazdami, od samochodów przez samoloty po statki kosmiczne, Kálmán otrzymał National Medal of 

Science w 2009 roku od prezydenta USA Baracka Obamy. Algorytm filtrujący Kalmana działa poprzez 

filtrowanie wielu i różnych pomiarów wykonanych w czasie do pojedynczej sekwencji pomiarów, które 

zapewniają rzeczywistą ocenę (poprzednie pomiary były niedokładnymi manifestacjami). Działa, 

najpierw wykonując wszystkie pomiary wykrytego obiektu i przetwarzając je (faza przewidywania 

stanu) w celu oszacowania aktualnej pozycji obiektu. Następnie, gdy napływają nowe pomiary, 

wykorzystuje nowe uzyskane wyniki i aktualizuje poprzednie, aby uzyskać bardziej wiarygodne 

oszacowanie położenia i prędkości obiektu (faza aktualizacji pomiarów). W ten sposób samochód SD 

może zasilać algorytm pomiarami czujnika i wykorzystywać je do uzyskiwania wynikowej oceny 

otaczających obiektów. Szacunek łączy wszystkie mocne strony każdego czujnika i pozwala uniknąć 

jego słabości. Jest to możliwe, ponieważ filtr działa przy użyciu bardziej wyrafinowanej wersji 

prawdopodobieństw i twierdzenia Bayesa 



Zrozumienie aplikacji bez szans 

W poprzednich częściach zbadano, czym jest AI, a czym nie jest, a także jakie problemy można dobrze 

rozwiązać, a które wydają się być poza zasięgiem. Mimo tych wszystkich informacji możesz łatwo 

rozpoznać potencjalną aplikację, która nigdy nie ujrzy światła dziennego, ponieważ sztuczna 

inteligencja po prostu nie jest w stanie zaspokoić tej konkretnej potrzeby. Tu opisano aplikację 

niestacjonarną. Być może należy ją nazwać „Dlaczego wciąż potrzebujemy ludzi”, ale obecny tytuł jest 

jaśniejszy. 

W ramach niej, odkryjesz efekty prób stworzenia aplikacji bez szans .Najbardziej niepokojącym z 

efektów jest Zima AI . Zima AI ma miejsce, ilekroć obietnice zwolenników AI przekraczają ich możliwości 

dostarczania, powodując utratę finansowania przez przedsiębiorców. Sztuczna inteligencja może 

również wpaść w pułapkę opracowywania rozwiązań problemów, które tak naprawdę nie istnieją. Tak, 

cuda rozwiązania naprawdę wyglądają dość fantazyjnie, ale dopóki rozwiązanie nie zaspokoi 

prawdziwej potrzeby, nikt go nie kupi. Technologie rozwijają się tylko wtedy, gdy zaspokajają potrzeby, 

na które użytkownicy są gotowi wydać pieniądze. Kończymy omówieniem rozwiązań nieistniejących 

problemów. 

Korzystanie ze sztucznej inteligencji tam, gdzie to nie zadziała 

Część  1 zawiera listę siedmiu rodzajów inteligencji. W pełni funkcjonalne społeczeństwo obejmuje 

wszystkie siedem rodzajów inteligencji, a różni ludzie wyróżniają się różnymi rodzajami inteligencji. 

Łącząc wysiłki wszystkich ludzi, możesz zająć się wszystkimi siedmioma rodzajami inteligencji w sposób, 

który zaspokoi potrzeby społeczeństwa. Możesz szybko zauważysz, że sztuczna inteligencja w ogóle nie 

dotyczy dwóch rodzajów inteligencji i zapewnia jedynie skromne możliwości z trzema innymi. AI 

przoduje w matematyce, logice i inteligencji kinestetycznej, ograniczając jej zdolność do rozwiązywania 

wielu rodzajów problemów, które musi rozwiązać w pełni funkcjonalne społeczeństwo. W poniższych 

sekcjach opisano sytuacje, w których sztuczna inteligencja po prostu nie działa, ponieważ jest to 

technologia, a nie osoba. 

Definiowanie granic AI 

Podczas rozmowy z Alexą możesz zapomnieć, że rozmawiasz z maszyną. Maszyna nie ma pojęcia, co 

mówisz, prawda, musi rozumieć cię jako osobę i nie ma prawdziwego pragnienia interakcji z tobą; 

działa tylko zgodnie z definicjami utworzonych dla niego algorytmów i dostarczonych danych. Mimo to 

wyniki są niesamowite. Łatwo jest antropomorfizować AI bez zdawania sobie z tego sprawy i 

postrzegać ją jako przedłużenie istoty ludzkiej. AI nie ma jednak podstawowych elementów opisanych 

w poniższych sekcjach. 

Kreatywność 

Możesz znaleźć nieskończoną różnorodność artykułów, stron, muzyki, sztuki, pism i wszelkiego rodzaju 

rzekomo twórczych wyników AI. Problem z AI polega na tym, że nie może niczego stworzyć. Kiedy 

myślisz o kreatywności, pomyśl o wzorcach myślenia. Na przykład Beethoven miał wyraźny sposób 

myślenia o muzyce. Możesz rozpoznać klasyczny utwór Beethovena, nawet jeśli nie znasz wszystkich 

jego dzieł, ponieważ muzyka ma określony wzór, ukształtowany przez sposób, w jaki myślał Beethoven. 

AI może stworzyć nowy utwór Beethovena, analizując matematycznie swój proces myślowy, co czyni 

AI, ucząc się z przykładów muzyki Beethovena. Powstała podstawa do stworzenia nowego dzieła 

Beethovena ma charakter matematyczny. Problem zrównania kreatywności z matematyką polega na 

tym, że matematyka nie jest twórcza. Bycie kreatywnym oznacza wypracowanie nowego wzorca 

myślenia - czegoś, czego nikt wcześniej nie widział. Kreatywność to nie tylko myślenie nieszablonowe; 



polega na zdefiniowaniu nowego pudełka. Kreatywność oznacza również opracowanie innej 

perspektywy, która zasadniczo definiuje inny rodzaj zestawu danych (jeśli nalegasz na matematyczny 

punkt widzenia). AI jest ograniczone do danych, które podajesz. Nie może tworzyć własnych danych; 

może jedynie tworzyć odmiany istniejących danych - danych, z których się nauczył. Aby nauczyć AI 

czegoś nowego, czegoś innego, czegoś niesamowitego, człowiek musi zdecydować o zapewnieniu 

odpowiedniej orientacji danych 

Wyobraźnia 

Tworzenie oznacza zdefiniowanie czegoś rzeczywistego, czy to muzyki, sztuki, pisania, czy jakiejkolwiek 

innej działalności, która skutkuje czymś, co inni mogą zobaczyć, usłyszeć, dotknąć lub wchodzić w 

interakcje w inny sposób. Wyobraźnia jest abstrakcją stworzenia i dlatego jest jeszcze bardziej poza 

zasięgiem sztucznej inteligencji. Ktoś może wyobrazić sobie rzeczy, które nie są prawdziwe i nigdy nie 

mogą być prawdziwe. Wyobraźnia to umysł wędrujący po różnych obszarach, bawiący się tym, co 

mogłoby być, gdyby reguły nie przeszkadzały. Prawdziwa kreatywność jest często wynikiem udanej 

wyobraźni. Z czysto ludzkiego punktu widzenia każdy może coś sobie wyobrazić. Wyobraźnia odróżnia 

nas od wszystkiego innego i często nas umieszcza sytuacje, które wcale nie są prawdziwe.  

Tak jak sztuczna inteligencja nie może tworzyć nowych wzorców myślenia ani opracowywać nowych 

danych bez korzystania z istniejących źródeł, musi istnieć również w ramach rzeczywistości. W związku 

z tym jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek kiedykolwiek rozwinął sztuczną inteligencję z 

wyobraźnią. Wyobraźnia wymaga nie tylko kreatywnej inteligencji, wymaga również inteligencji 

intrapersonalnej, a AI nie posiada żadnej formy inteligencji. Wyobraźnia, podobnie jak wiele ludzkich 

cech, jest emocjonalna. AI nie ma emocji. W rzeczywistości, patrząc na to, co może zrobić sztuczna 

inteligencja, w porównaniu z tym, co może zrobić człowiek, często warto zadać proste pytanie, czy 

zadanie wymaga emocji. 

Oryginalne pomysły 

Aby coś sobie wyobrazić, stworzyć coś rzeczywistego z tego, co zostało wyobrażone, a następnie użyć 

tego rzeczywistego przykładu czegoś, co nigdy nie istniało w przeszłości, to rozwinąć pomysł. Aby 

skutecznie stworzyć pomysł, człowiek potrzebuje dobrej inteligencji twórczej, intrapersonalnej i 

interpersonalnej. Tworzenie czegoś nowego jest świetne, jeśli chcesz zdefiniować jednorazowe wersje 

czegoś lub bawić się. Jednak, aby stworzyć pomysł, musisz podzielić się nim z innymi w sposób, który 

pozwoli im również go zobaczyć. 

Braki danych 

W Części 2 pisaliśmy o problemach z danymi, które AI musi pokonać, aby wykonać zadania, do których 

jest przeznaczona. Jedynym problemem jest to, że AI zazwyczaj tego nie potrafi z łatwością 

rozpoznawać nieścisłości w danych, chyba że towarzyszy im bogactwo przykładowych danych, w 

których brakuje tych niewierności, co może być trudniejsze do uzyskania niż myślisz. Z drugiej strony 

ludzie często mogą stosunkowo łatwo dostrzec nieścisłość. Widząc więcej przykładów niż jakakolwiek 

sztuczna inteligencja kiedykolwiek zobaczy, człowiek może dostrzec nieścisłość zarówno dzięki 

wyobraźni, jak i kreatywności. Człowiek może zobrazować nieścisłość w sposób, którego nie potrafi AI, 

ponieważ AI utknęła w rzeczywistości. Niepoprawności są dodawane do danych na tak wiele 

sposobów, że ich zestawienie nie jest nawet możliwe. Ludzie często dodają te nieściśłości nie myśląc o 

tym. W rzeczywistości unikanie nieścisłości może być niemożliwe, ponieważ czasami wynika to z 

perspektywy, uprzedzeń i ram odniesienia. Ponieważ sztuczna inteligencja nie jest w stanie 

zidentyfikować wszystkich nieścisłości, dane wykorzystywane do podejmowania decyzji zawsze będą 

miały pewien poziom niedoboru. To, czy niedobór wpływa na zdolność AI do generowania użytecznego 



wyniku, zależy od rodzaju i poziomu niedoboru, a także od możliwości algorytmów. Najdziwniejszym 

rodzajem niedoboru danych, który należy wziąć pod uwagę, jest jednak fakt, że człowiek rzeczywiście 

chce uzyskać nieścisłoś jako wynik. Sytuacja ta występuje częściej, niż myśli większość ludzi, a jedynym 

sposobem na rozwiązanie tego konkretnego problemu ludzkiego jest subtelna komunikacja 

zapewniana przez inteligencję interpersonalną, której brakuje AI. Na przykład ktoś kupuje nowy zestaw 

ubrań. Wyglądają ohydnie - przynajmniej dla ciebie (a ubrania mogą być niezwykle subiektywne). Jeśli 

jednak jesteś sprytny, powiesz, że ubrania wyglądają niesamowicie. Ta osoba nie szuka Twojej 

bezstronnej opinii - ta osoba szuka Twojego wsparcia i aprobaty. Pytanie nie brzmi zatem: „Jak 

wyglądają te ubrania?”, Co usłyszałaby sztuczna inteligencja, ale „Czy mnie aprobujesz?” lub „Czy 

poprzesz moją decyzję o zakupie tych ubrań?” Możesz częściowo rozwiązać problem, sugerując 

akcesoria, które uzupełniają ubrania lub inne środki, takie jak subtelne nakłonienie osoby do 

zauważenia, że może nawet nie nosić ubrania publicznie. Istnieje również kwestia mówienia 

krzywdzącej prawdy, z którą AI nigdy nie będzie w stanie sobie poradzić, ponieważ AI nie ma emocji. 

Bolesna prawda to taka, w której odbiorca nie otrzymuje nic pożytecznego, ale otrzymuje informacje, 

które powodują szkodę - emocjonalną, fizyczną lub intelektualną. Na przykład dziecko może nie 

wiedzieć, że jeden rodzic był niewierny wobec drugiego. Ponieważ oboje rodzice przeszli dalej, 

informacje nie są już istotne i najlepiej byłoby pozwolić dziecku pozostać w stanie błogości. Jednak ktoś 

przychodzi i zapewnia, że wspomnienia dziecka zostaną uszkodzone, szczegółowo omawiając 

nieścisłość. Dziecko nic nie zyskuje, ale na pewno jest zranione. AI może spowodować taki sam ból, 

przeglądając informacje rodzinne w sposób, którego dziecko nigdy nie wzięłoby pod uwagę. Po 

odkryciu niewierności za pomocą kombinacji raportów policyjnych, akt hotelowych, rachunków 

sklepowych i innych źródeł, AI mówi dziecku o niewierności, ponownie powodując krzywdę przy użyciu 

prawdy. Jednak w przypadku sztucznej inteligencji prawda jest prezentowana z powodu braku 

inteligencji emocjonalnej (empatii); AI nie jest w stanie zrozumieć potrzeby dziecka, by pozostawać w 

błogim stanie w kwestii wierności rodzica. Niestety, nawet jeśli zestaw danych zawiera wystarczającą 

ilość poprawnych i prawdziwych informacji, aby sztuczna inteligencja mogła dać użyteczny wynik, 

wynik może okazać się bardziej bolesny niż pomocny. 

Nieprawidłowe stosowanie AI 

Granice AI określają sferę możliwości prawidłowego stosowania AI. Jednak nawet w tej dziedzinie 

możesz uzyskać nieoczekiwany lub niepomocny wynik. Na przykład możesz podać AI z różnymi danymi 

wejściowymi, a następnie zapytaj o prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zdarzeń na podstawie 

tych danych wejściowych. Gdy dostępne są wystarczające dane, sztuczna inteligencja może 

wygenerować wynik, który odpowiada matematycznej podstawie danych wejściowych. AI nie może 

jednak generować nowych danych, tworzyć rozwiązań opartych na tych danych, wyobrażać sobie 

nowych sposobów pracy z tym dniem ani dostarczać pomysłów na wdrożenie rozwiązania. Wszystkie 

te działania znajdują się w ludzkiej sferze. Wszystko, czego możesz się spodziewać, to prognoza 

prawdopodobieństwa. Wiele wyników AI opiera się na prawdopodobieństwie lub statystykach. 

Niestety, żadna z tych metod matematycznych nie ma zastosowania do osoby; metody te działają tylko 

z grupami. W rzeczywistości korzystanie ze statystyk stwarza niezliczone problemy w prawie każdym 

innym celu niż konkretne wyniki, takie jak prowadzenie samochodu. Kiedy aplikacja AI wpływa na 

osoby, musisz być przygotowany na nieoczekiwane, w tym całkowite niepowodzenie w osiągnięciu 

któregoś z celów, które sobie wyznaczyłeś. Inną kwestią jest to, czy zbiór danych zawiera jakąkolwiek 

opinię znacznie bardziej rozpowszechnione niż mogłoby się wydawać. Opinia różni się od faktu tym, że 

fakt jest całkowicie możliwy do udowodnienia i wszyscy zgadzają się, że fakt jest prawdziwy 

(przynajmniej wszyscy z otwartym umysłem). Opinie pojawiają się, gdy nie masz wystarczających 

faktów naukowych, aby wykonać kopię zapasową danych. Ponadto w przypadku emocji pojawiają się 

opinie. Nawet w obliczu rozstrzygającego dowodu przeciwnego niektórzy ludzie wolą polegać na opinii 



niż na faktach. Ta opinia sprawia, że czujemy się komfortowo; fakt nie. AI prawie zawsze zawiedzie, 

gdy w grę wchodzi opinia. Nawet przy najlepszym dostępnym algorytmie ktoś będzie niezadowolony z 

wyników. 

Wejście w świat nierealnych oczekiwań 

Poprzednie sekcje tego rozdziału omawiają, jak oczekiwać od AI wykonywania niektórych zadań lub 

stosowanie go w mniej niż konkretnych sytuacjach spowoduje problemy. Niestety wydaje się, że ludzie 

nie mają pojęcia, że zadania, które wielu z nas uważa, że AI mogą wykonać, nigdy się nie pojawią. Te 

nierealne oczekiwania mają wiele źródeł, w tym 

* Media: książki, filmy i inne formy mediów starają się uzyskać od nas emocjonalną odpowiedź. Ta 

reakcja emocjonalna jest jednak źródłem nierealnych oczekiwań. Wyobrażamy sobie, że sztuczna 

inteligencja może coś zrobić, ale tak naprawdę nie potrafi tego robić w prawdziwym świecie. 

* Antropomorfizacja: oprócz emocji generowanych przez media ludzie również tworzą przywiązanie 

do wszystkiego. Ludzie często nazywają swoje samochody, rozmawiają z nimi i zastanawiają się, czy źle 

się czują, gdy się zepsują. Sztuczna inteligencja nie czuje, nie rozumie, nie może się komunikować 

(naprawdę), nie może robić nic innego niż chrupanie liczb - dużo i dużo liczb. Kiedy oczekuje się, że 

sztuczna inteligencja nagle rozwinie uczucia i zachowa się jak człowiek, wynik jest skazany na porażkę. 

* Nieokreślony problem: AI może rozwiązać zdefiniowany problem, ale nie niezdefiniowany. Możesz 

przedstawić człowieka z zestawem potencjalnych danych wejściowych i oczekiwać , że człowiek 

stworzy pasujące pytanie oparte na ekstrapolacji. Powiedz, że seria testów ciągle nie udaje się, ale 

niektórzy badani osiągają pożądany cel. AI może próbować poprawić wyniki testu poprzez interpolację, 

lokalizując nowych badanych o cechach pasujących do tych, którzy przeżyli. Jednak człowiek może 

poprawić wyniki testu poprzez ekstrapolację, pytając, dlaczego niektórym testowanym się udało, i 

znajdując przyczynę, niezależnie od tego, czy przyczyna jest oparta na cechach badanego, czy nie (być 

może warunki środowiskowe uległy zmianie lub badany po prostu ma inne podejście) . Jednak aby AI 

mogła rozwiązać każdy problem, człowiek musi być w stanie wyrazić ten problem w sposób, który AI 

rozumie. Nieokreślone problemy, które reprezentują coś poza ludzkim doświadczeniem, po prostu nie 

są możliwe do rozwiązania za pomocą sztucznej inteligencji. 

* Wadliwa technologia: w wielu miejscach okazuje się, że problemu nie można było rozwiązać w 

pewnym momencie z powodu braku technologii. Proszenie sztucznej inteligencji do rozwiązania 

problemu, gdy technologia jest niewystarczająca, nie jest realistyczne. Na przykład brak czujników i 

mocy obliczeniowej uniemożliwiłby stworzenie samochodu z własnym napędem w latach 60. XX wieku, 

jednak postęp technologiczny umożliwił dziś takie przedsięwzięcie. 

Biorąc pod uwagę efekty Zimy AI 

Zimy AI pojawiają się, gdy naukowcy i inni obiecują korzyści płynące z AI, które nie przyniosą 

oczekiwanych rezultatów, powodując wyschnięcie funduszy na sztuczną inteligencję i kontynuowanie 

badań jedynie w lodowcowym tempie. Od 1956 roku na świecie były już dwie zimy AI. (W tej chwili 

świat ma trzecie lato AI.) W poniższych sekcjach bardziej szczegółowo omówiono przyczyny, skutki i 

wyniki zimy AI. 

Zrozumienie zimy AI. 

Trudno dokładnie powiedzieć, kiedy zaczęła się AI. W końcu nawet starożytni Grecy marzyli o 

stworzeniu mechanicznych ludzi, takich jak przedstawieni w greckich mitach dotyczących Hefajstosa i 

Galatei Pigmaliona, i możemy założyć, że ci mechaniczni ludzie mieliby jakąś inteligencję. W związku z 



tym można argumentować, że pierwsza zima AI miała miejsce między upadkiem imperium rzymskiego 

a okresem średniowiecza, kiedy ludzie marzyli o alchemicznym sposobie umieszczania umysłu w 

materii, takim jak Takwin Jábira ibna Hayyana, Homunkulus Paracelsusa i Golem rabina Judaha Loewsa.  

Te wysiłki to jednak bezpodstawne historie i nie tego rodzaju naukowego, który pojawiłby się później 

w 1956 roku z  założenia finansowanych przez rząd badań nad sztuczną inteligencją w  Dartmouth 

College. Zima AI pojawia się wtedy, gdy fundusze na AI maleją. Użycie słowa zima jest właściwe, 

ponieważ podobnie jak drzewo zimą sztuczna inteligencja nie przestała rosnąć. Kiedy patrzysz na 

pierścienie drzewa, widzisz, że drzewo nadal rośnie zimą - po prostu niezbyt szybko. Podobnie, podczas 

zim AI od 1974 do 1980 r. I od 1987 do 1993 r., AI nadal rosła, ale w szybkim tempie. 

Określenie przyczyn zimy AI 

Przyczynę zimy AI można łatwo podsumować jako wynik dziwacznych obietnic, których nie można 

dotrzymać. Na początku starań w Dartmouth College w 1956 r. przyszli liderzy badań nad AI 

przewidywali, że komputer tak inteligentny jak człowiek zajmie nie więcej niż jedno pokolenie. Ponad 

sześćdziesiąt lat później komputery wciąż nie są tak inteligentne jak ludzie. W rzeczywistości, jeśli 

czytałeś poprzednie części, że jest mało prawdopodobne, aby komputery były tak inteligentne jak 

ludzie, przynajmniej nie w każdym rodzaju inteligencji (i do tej pory przekroczyły ludzkie możliwości 

tylko w kilku rodzajach). Częścią problemu z nadmiernymi możliwościami jest to, że pierwsi zwolennicy 

AI wierzyli, że cała ludzka myśl może zostać sformalizowana jako algorytmy. W rzeczywistości pomysł 

ten powraca do filozofów chińskich, indyjskich i greckich. Jednak, sformalizowane są tylko niektóre 

elementy ludzkiej inteligencji. W rzeczywistości najlepszym możliwym rezultatem jest 

zmechanizowanie ludzkiego rozumowania matematycznego i logicznego. Mimo to w latach 

dwudziestych i trzydziestych David Hilbert wezwał matematyków do udowodnienia, że całe 

rozumowanie matematyczne można sformalizować. Odpowiedź na to wyzwanie pochodzi z dowodu 

niekompletności Gödela, maszyny Turinga i rachunku Lambda Churcha. Pojawiły się dwa wyniki: 

sformalizowanie całego rozumowania matematycznego nie jest możliwe; a w obszarach, w których 

możliwa jest formalizacja, możesz także zmechanizować rozumowanie, które jest podstawą sztucznej 

inteligencji. 

Inną częścią problemu nadwyżki ceny jest nadmierny optymizm. We wczesnych latach sztucznej 

inteligencji komputery rozwiązały problemy ze słowami algebry, udowodniły twierdzenia w geometrii 

i nauczyły się mówić po angielsku. Pierwsze dwa wyjścia są rozsądne, gdy weźmie się pod uwagę, że 

komputer po prostu analizuje dane wejściowe i nadaje im formę, którą może manipulować komputer. 

Problem dotyczy trzeciej z tych wyników. Komputer tak naprawdę nie mówił po angielsku; zamiast 

tego przekształcał dane tekstowe w cyfrowe wzorce, które z kolei były konwertowane na analogowe i 

generowane jako coś, co wydawało się mową, ale tak nie było. Komputer nie rozumiał nic na temat 

angielskiego ani żadnego innego języka. Tak, naukowcy rzeczywiście słyszeli po angielsku, ale komputer 

po prostu widział 0 i 1 według określonego wzoru, którego komputer w ogóle nie widział jako języka. 

Nawet badacze byli często oszukiwani, myśląc, że komputer robi więcej, niż jest w rzeczywistości. Na 

przykład ELIZA Josepha Weizenbauma wydawała się słyszeć opinie, a następnie reagować w 

inteligentny sposób. Niestety odpowiedzi zostały zapisane, a aplikacja nie słyszy, nie rozumie ani nie 

mówi. Jednak ELIZA była pierwszym chatterbotem i stanowiła krok naprzód, choć niezwykle mały. 

Szum był po prostu znacznie większy niż faktyczna technologia - problem, z którym AI ma dziś do 

czynienia. Ludzie czują się rozczarowani, gdy widzą, że szum nie jest prawdziwy, więc naukowcy i 

promotorzy nadal wystawiają się na niepowodzenie, wyświetlając reklamowy blichtr zamiast 

prawdziwej technologii. Pierwsza zima AI rozpoczęła się według takich prognoz: 



* H.A. Simon: „W ciągu dziesięciu lat komputer cyfrowy będzie szachowym mistrzem świata ”(1958) i„ 

maszyny będą w stanie, w ciągu dwudziestu lat wykonywania jakiejkolwiek pracy, którą mężczyzna 

może wykonać. ” (1965) 

* Allen Newell: „W ciągu dziesięciu lat komputer cyfrowy odkryje i udowodni ważne nowe twierdzenie 

matematyczne. ” (1958) 

* Marvin Minsky: „W ciągu pokolenia… problem tworzenia „Sztucznej inteligencji” zostanie znacznie 

rozwiązana ”(1967) i„ od trzech do ośmiu lat będziemy mieli maszynę z ogólną inteligencją 

przeciętnego człowieka. ” (1970) 

Przeglądając dziś te dziwaczne roszczenia, łatwo jest zrozumieć, dlaczego rządy wycofały fundusze. 

Druga zima AI pojawiła się w wyniku tych samych problemów, które stworzyły pierwszą zimę AI - 

nadwyżki, nadmiernego podniecenia i nadmiernego optymizmu. W tym przypadku boom rozpoczął się 

od systemu eksperckiego, swego rodzaju programu AI, który rozwiązuje problemy za pomocą reguł 

logicznych. Ponadto wkroczyli Japończycy  z projektem komputerowym piątej generacji, systemem 

komputerowym oferującym masowo równoległe przetwarzanie. Chodziło o stworzenie komputera, 

który mógłby wykonywać wiele zadań równolegle, podobnie jak ludzki mózg. Wreszcie John Hopfield i 

David Rumelhart wskrzesili łączność, strategię, która modeluje procesy mentalne jako wzajemnie 

połączone sieci prostych jednostek. Koniec był jak bańka ekonomiczna. Systemy eksperckie okazały się 

kruche, nawet jeśli działały na specjalistycznych systemach komputerowych. Wyspecjalizowane 

systemy komputerowe okazały się ekonomicznymi zapadnięciami, które nowsze, popularne systemy 

komputerowe mogłyby łatwo zastąpić przy znacznie niższych kosztach. W rzeczywistości japoński 

projekt komputerowy piątej generacji był także śmiertelny dla tej bańki gospodarczej. Budowa i 

utrzymanie okazały się niezwykle kosztowne. 

Przebudowywanie oczekiwań za pomocą nowych celów 

Zima AI niekoniecznie musi być katastrofalna. Wręcz przeciwnie. Takie czasy można postrzegać jako 

okazję do odwrotu i zastanowienia się nad różnymi problemami, które pojawiły się podczas pośpiechu, 

aby stworzyć coś niesamowitego. Dwa główne obszary myślenia skorzystały podczas pierwszej zimy AI 

(wraz z niewielkimi korzyściami dla innych obszarów myślenia): 

* Programowanie logiczne: Ten obszar myślenia obejmuje prezentację zestawu zdań w formie logicznej 

(wykonywanej jako aplikacja), która wyraża fakty i zasady dotyczące określonej dziedziny 

problemowej. Przykłady języków programowania, które używają tego konkretnego paradygmatu, to 

Prolog, Answer Set Programming (ASP) i Datalog. Jest to forma programowania opartego na regułach, 

która jest podstawową technologią stosowaną w systemach eksperckich. 

* Rozumowanie oparte na zdrowym rozsądku: ten obszar myślenia wykorzystuje metodę symulowania 

ludzkiej zdolności do przewidywania wyniku sekwencji zdarzeń na podstawie właściwości, celu, intencji 

i zachowania konkretnego obiektu. Rozumowanie oparte na zdrowym rozsądku jest istotnym 

składnikiem sztucznej inteligencji, ponieważ wpływa na wiele różnych dyscyplin, w tym na wizję 

komputerową, manipulację robotami, rozumowanie taksonomiczne, działania i zmiany, rozumowanie 

czasowe i rozumowanie jakościowe. 

Druga zima AI przyniosła dodatkowe zmiany, które pozwoliły AI skupić się na tym, co ma dzisiaj. Zmiany 

te obejmowały  

* Korzystanie ze wspólnego sprzętu: W pewnym momencie systemy eksperckie i inne zastosowania AI 

polegały na specjalistycznym sprzęcie. Powodem jest to, że wspólny sprzęt nie zapewniał niezbędnej 

mocy obliczeniowej ani pamięci. Jednak te niestandardowe systemy okazały się kosztowne w 



utrzymaniu, trudne do zaprogramowania i wyjątkowo kruche w obliczu nietypowych sytuacji. Wspólny 

sprzęt ma charakter ogólnego przeznaczenia i jest mniej podatny na problemy z rozwiązaniem, które 

próbuje znaleźć problem (szczegółowe informacje można znaleźć w nadchodzącej sekcji „Tworzenie 

rozwiązań w poszukiwaniu problemu”). 

* Widząc potrzebę uczenia się: systemy eksperckie i inne wczesne formy sztucznej inteligencji 

wymagały specjalnego programowania, aby zaspokoić każdą potrzebę, co czyni je wyjątkowo 

nieelastycznymi. Stało się oczywiste, że komputery będą musiały uczyć się na podstawie dostarczonego 

środowiska, czujników i danych. 

* Tworzenie elastycznego środowiska: systemy, które wykonały przydatną pracę między pierwszą a 

drugą zimą AI, zrobiły to w sztywny sposób. Kiedy dane wejściowe nie były całkiem zgodne z 

oczekiwaniami, systemy te mogły generować groteskowe błędy w danych wyjściowych. Stało się 

oczywiste, że każdy nowy system będzie musiał wiedzieć, jak reagować na rzeczywiste dane, który jest 

pełen błędów, niekompletny i często nieprawidłowo sformatowany.  

*Poleganie na nowych strategiach: wyobraź sobie, że pracujesz dla rządu i obiecałeś wiele 

niesamowitych rzeczy opartych na sztucznej inteligencji, z wyjątkiem tego, że żadna z nich nie 

sprawdziła się.  

Taki jest problem drugiej zimy AI: różne rządy próbowały różnych sposobów urzeczywistnienia obietnic 

AI. Kiedy obecne strategie najwyraźniej nie działały, te same rządy zaczęły szukać innych sposobów na 

usprawnienie komputerów, z których niektóre przyniosły ciekawe wyniki, takie jak postępy w robotyce. 

Chodzi o to, że zimy AI niekoniecznie są złe dla AI. W rzeczywistości te okazje do wycofania się i 

sprawdzenia postępu (lub jego braku) obecnych strategii są ważne. Przejmowanie tych przemyślanych 

chwil jest trudne, gdy ktoś rzuca się do następnego pełnego nadziei osiągnięcia. Rozważając zimy AI i 

wynikające z tego odnowienie AI przy użyciu zaktualizowanych pomysłów i celów, warto zapamiętać 

powiedzenie wymyślone przez amerykańskiego naukowca i futurysty, Roy Charlesa Amarę (znanego 

również jako prawo Amary): „Mamy tendencję do przeceniania efektu technologii w krótkim okresie i 

nie doceniaj efektu w długim okresie. ” Po całym szumie i rozczarowaniu, zawsze jest czas, kiedy ludzie 

nie są w stanie wyraźnie dostrzec długoterminowego wpływu nowej technologii i zrozumieć, jakie 

rewolucje z nią wiążą. Jako technologia sztuczna inteligencja pozostanie i zmieni nasz świat na lepsze i 

gorsze, bez względu na to, z jak wieloma zimami musi się jeszcze zmierzyć. 

Tworzenie rozwiązań w poszukiwaniu problemu 

Dwie osoby patrzą na masę drutów, kół, kawałków metalu i dziwnych, różnorodnych przedmiotów, 

które wydają się być śmieciami. Pierwsza osoba pyta drugą: „Co to robi?” Druga odpowiedź brzmi: „Co 

to nie robi?” Jednak wynalazek, który najwyraźniej robi wszystko, w końcu nic nie robi. Media obfitują 

w przykłady rozwiązań szukających problemu. Śmiejemy się, ponieważ wszyscy już wcześniej spotkali 

się z rozwiązaniem problemu. Rozwiązania te stają się tak niepotrzebne, nawet gdy działają, ponieważ 

nie odpowiadają na pilną potrzebę. W poniższych sekcjach bardziej szczegółowo omówiono 

rozwiązanie AI w poszukiwaniu problemu. 

Definiowanie gadżetu 

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, świat jest pełen gadżetów. Niektóre z tych gadżetów są naprawdę 

przydatne, ale wiele z nich nie, a kilka z nich mieści się pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Na 

przykład Alexa ma wiele przydatnych funkcji, ale ma również mnóstwo gadżetów, które pozwolą ci 

podrapać się po głowie, gdy będziesz próbował z nich skorzystać. 



Gizmo AI to każda aplikacja, która wydaje się na pierwszy rzut oka robić coś interesującego, ale 

ostatecznie okazuje się niezdolna do wykonywania przydatnych zadań. Oto niektóre z typowych 

aspektów, na które należy zwrócić uwagę przy określaniu, czy coś jest gadżetem.: 

* Opłacalne: zanim ktokolwiek zdecyduje się na zakup aplikacji AI, to musi kosztować tyle samo lub 

mniej niż istniejące rozwiązania. Wszyscy szukają okazji. Płacenie więcej za podobne korzyści po prostu 

nie przyciągnie uwagi. 

* Powtarzalność: wyniki aplikacji AI muszą być odtwarzalne, nawet gdy zmieniają się okoliczności 

wykonania zadania. W przeciwieństwie do proceduralnych rozwiązań problemu ludzie oczekują, że 

sztuczna inteligencja dostosuje się do nauki poprzez działanie, co oznacza, że poprzeczka jest 

ustawiona wyżej, zapewniając powtarzalne wyniki. 

* Efektywny: samo dostarczenie praktycznej korzyści, która jest opłacalna i wydajna, nie wystarczy; AI 

musi także dostarczyć rozwiązanie, które w pełni zaspokoi potrzebę. Skuteczne rozwiązania pozwalają 

komuś pozwolić automatyzacji na wykonanie zadania bez konieczności ciągłego sprawdzania wyników 

lub wspierania automatyzacji. 

* Praktyczny: Przydatna aplikacja musi zapewniać praktyczne korzyści. Korzyścią musi być coś, czego 

wymaga użytkownik końcowy, na przykład dostęp do mapy drogowej lub przypomnienia o 

przyjmowaniu leków. 

Unikanie reklamy 

Oszołomienie potencjalnych użytkowników twojej aplikacji AI jest pewnym znakiem, że aplikacja się 

nie powiedzie. Co dziwne, aplikacje, które odnoszą największe sukcesy, to te, których cel i zamiar są 

oczywiste od samego początku. Aplikacja do rozpoznawania głosu jest oczywista: Ty mówisz, a 

komputer robi coś przydatnego w zamian. Nie musisz sprzedawać nikomu pomysłów, że 

oprogramowanie do rozpoznawania głosu jest przydatne.  

Zrozumienie, kiedy ludzie robią to lepiej 

Ta część dotyczy utrzymywania ludzi w pętli podczas korzystania z AI. Widziałeś sekcje dotyczące 

rzeczy, które robimy lepiej niż sztuczna inteligencja, kiedy AI może je w ogóle opanować. Wszystko, co 

wymaga wyobraźni, kreatywności, rozeznania prawdy, postępowania z opiniami lub stworzenia idei, 

najlepiej pozostawić ludziom. Co dziwne, granice sztucznej inteligencji pozostawiają ludziom wiele 

miejsc, z których wiele nie jest dziś nawet możliwych, ponieważ ludzie są zbyt zaangażowani w 

powtarzalne, nudne zadania, które AI mogłaby z łatwością wykonać. Szukaj przyszłości, w której AI 

będzie asystować ludziom. W miarę upływu czasu będzie to coraz częściej wykorzystywanie AI. 

Najlepsze aplikacje AI to te, które raczej pomagają niż zastępują ludzi. Tak, to prawda, że roboty 

zastąpią ludzi w niebezpiecznych warunkach, ale ludzie będą musieli podejmować decyzje, jak uniknąć 

pogorszenia tych sytuacji, co oznacza, że człowiek jest w bezpiecznym miejscu, aby kierować robotem. 

Jest to ścisła współpraca między technologią a ludźmi. Szukasz prostego rozwiązania, Zasada Keep It 

Simple, Stupid (KISS) jest najlepszym pomysłem na utrzymanie się kiedy  myślisz  o tworzeniu aplikacji 

AI. 

Najłatwiejszą odpowiedzią jest to, że złożoność prowadzi do niepowodzenia: im więcej części ma coś, 

tym bardziej prawdopodobne jest, że zawiedzie. Ta zasada ma swoje korzenie w matematyce i jest 

łatwa do udowodnienia. Jednak w przypadku aplikacji obowiązują inne zasady. Dla większości ludzi 

aplikacja jest środkiem do celu. Ludzie są zainteresowani końcem i tak naprawdę nie dbają o aplikację. 

Gdyby aplikacja zniknęła z widoku, użytkownik byłby bardzo zadowolony, ponieważ wtedy widać tylko 

wynik końcowy. Proste aplikacje są łatwe w użyciu, zazwyczaj znikają z widoku i nie wymagają żadnych 



skomplikowanych instrukcji. W rzeczywistości najlepsze aplikacje są oczywiste. Kiedy twoje 

rozwiązanie AI musi polegać na różnego rodzaju skomplikowanych interakcjach, musisz się zastanowić, 

czy nadszedł czas, aby wrócić do deski kreślarskiej i wymyślić coś lepszego. 



Widząc AI w kosmosie 

Ludzie obserwowali niebiosa od niepamiętnych czasów. Wiele nazw konstelacji i gwiazd pochodzi od 

Greków lub innych starożytnych (w zależności od tego, gdzie mieszkasz). Sam Wielki Wóz ma wiele 

różnych nazw i może być postrzegany jako niedźwiedź, gdy jest zgrupowany z innymi gwiazdami. Ludzie 

uwielbiają patrzeć na gwiazdy i myśleć o nich, dlatego wiele kultur myślało o tym, aby zobaczyć, jak 

wyglądają gwiazdy. Gdy ludzie stali się zdolni do podróży kosmicznych, wszechświat jako całość nabrał 

nowego znaczenia, jak opisano w tym rozdziale. AI pozwala ludziom lepiej widzieć wszechświat i 

patrzeć na niego w nowy sposób. Z biegiem lat ludzie zaczęli żyć w kosmosie i odwiedzając inne miejsca, 

takie jak księżyc. Ludzie zaczęli także pracować w kosmosie. Oczywiście różne eksperymenty 

doprowadziły do wytworzenia materiałów, które ludzie mogą wytwarzać tylko w kosmosie. Firma 

Made In Space  faktycznie specjalizuje się w tej działalności. Poza tymi czynnościami użycie robotów i 

specjalistycznej sztucznej inteligencji umożliwia wydobywanie wszelkiego rodzaju materiałów w 

kosmosie. W rzeczywistości Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawodawstwo w 2015 roku, 

czyniąc takie działanie finansowo wykonalnym, dając firmom prawo do sprzedaży tego, co 

wydobywają. T omówiono także rolę sztucznej inteligencji w tworzeniu przestrzeni kosmicznej. 

Wszechświat skrywa niemal nieskończone tajemnice. Jednym z niedawno odkrytych tajemnic jest 

istnienie egzoplanet, które istnieją poza naszym Układem Słonecznym. Istnienie egzoplanet oznacza, 

że ludzie mogą w końcu znaleźć życie na innych planetach, ale nawet znalezienie egzoplanet wymaga 

AI. Sposób, w jaki AI uwidacznia wszystkie te możliwości, jest naprawdę niesamowity. Życie i praca w 

kosmosie to jedno, ale wakacje w kosmosie to coś innego. Już w 2011 roku ludzie zaczęli mówić o 

możliwości stworzenia hotelu na orbicie bliskiej Ziemi lub na Księżycu. Chociaż budowa hotelu na 

orbicie bliskiej Ziemi wydaje się w tym momencie wykonalna, hotel księżycowy wydaje się być bardzo 

rozmowny. Chodzi o to, że AI umożliwi ludziom życie, pracę, a nawet wakacje w kosmosie przy użyciu 

specjalistycznych struktur opisanych tutaj. 

Obserwacja Wszechświata 

Uznano, że holenderski producent okularów Hans Lippershey wynalazł teleskop (który w tym czasie 

około 1600 nosił nazwę holenderskich okularów perspektywicznych). (Właściwie to, kto wynalazł 

teleskop, jest przedmiotem poważnej debaty) Naukowcy tacy jak włoski astronom Galileo Galilei 

natychmiast zaczął skanować niebo czymś więcej niż ich oczami. Tak więc teleskopy istnieją od dawna 

i stały się większe, bardziej złożone, a nawet oparte na przestrzeni kosmicznej na przestrzeni lat. 

Powodem umieszczania teleskopów w kosmosie jest to, że atmosfera ziemska uniemożliwia uzyskanie 

wyraźnych zdjęć czegokolwiek zbyt daleko. Teleskop Hubble'a jest jednym z pierwszych i najbardziej 

znanych teleskopów kosmicznych. Używanie nowoczesnych teleskopów wymaga sztucznej inteligencji 

na wiele sposobów, takich jak planowanie czasu korzystania z teleskopu Hubble  

Widząc wyraźnie po raz pierwszy 

Jednym ze sposobów uniknięcia atmosfery ziemskiej jest umieszczenie teleskopu w kosmosie. Jednak 

takie podejście jest trochę kosztowne, a konserwacja może stać się koszmarem. Większość ludzi 

obserwujących niebo potrzebuje innej alternatywy, takiej jak teleskop, który może dostosować się do 

rozmycia atmosfery ziemskiej poprzez wypaczenie lustra teleskopu. Wyobraź sobie, że tysiące razy na 

sekundę obliczasz efekt rozmycia atmosfery ziemskiej na podstawie światła pochodzącego z lasera. 

Jedynym sposobem na wykonanie tak ogromnej liczby obliczeń, a następnie przesunięcie siłowników 

lustra we właściwy sposób, jest użycie sztucznej inteligencji, która jest dość biegła w wykonywaniu 

matematyki wymaganej do umożliwienia adaptacyjnej optyki.  Aby zapewnić jeszcze lepszą optykę, 

przyszłe teleskopy będą miały korekcję 3D rozmycia efektów przy użyciu adaptacyjnej optyki 

multiconjugate. Ta nowa technologia skoryguje wąskie pole widzenia, jakie odczuwają pilne teleskopy, 



ale będzie wymagać jeszcze większej (i bardziej precyzyjnej) kontroli wielu poziomów siłowników 

poprzez wiele luster. Nowe teleskopy, takie jak Olbrzymi Teleskop Magellana, Teleskop 

Trzydziestometrowy i Niezwykle Duży Teleskop Europejski będzie polegać na tej technologii, aby ich 

wartość inwestycji warta ponad 1 miliard USD była tego warta. 

Znajdowanie nowych miejsc do odwiedzenia 

Przed osiemnastym stuleciem ludzie byli przywiązani do powierzchni ziemi, ale wciąż wpatrywali się w 

niebo i śnili. Ludzie próbowali wszelkiego rodzaju dziwnych eksperymentów, takich jak skakanie z wież 

ale przed balonami na gorące powietrze jakikolwiek prawdziwy lot wydawał się poza zasięgiem. Nadal 

jednak badaliśmy, a ludzie kontynuują eksplorację, szukając nowych miejsc do odwiedzenia. Pomysł 

posiadania miejsc, do których należy się udać, nie stał się rzeczywistością przed pierwszym lądowaniem 

na Księżycu 20 lipca 1969 r. Tak, moglibyśmy patrzeć, ale nie mogliśmy się dotknąć. Mimo to od 

tamtego czasu ludzie sprawdzili różne miejsca i dotarli do kilku z nich, takich jak Mars  i kometa Rosetta. 

Każda z tych eksploracji służy pobudzeniu ludzkiej chęci udania się w jeszcze inne nowe miejsca. Co 

ważniejsze, żadne z nich nie wydarzyłoby się bez złożonej matematyki, którą AI może wykonać. 

Znalezienie rzeczy używanych w oparciu o teleskopy. Jednak w coraz większym stopniu NASA i inna 

organizacja polegają na innych podejściach, takich jak AI. W tym przypadku uczenie maszynowe 

umożliwiło zlokalizowanie ósmej planety wokół Keplera 90. Oczywiście problemem ze znalezieniem 

tylu miejsc jest ustalenie, czy rzeczywiście możemy dotrzeć do bardziej egzotycznych miejsc. Voyager 

1, sonda najdalej od Ziemi, dopiero niedawno dotarła do przestrzeni międzygwiezdnej . Jej silniki są 

zdegradowane, ale nadal nadają się do użytku. Jednak w odległości 13 miliardów kml Voyager znajduje 

się w odległości zaledwie 0,0022 lat świetlnych, a dotarcie tam zajęło 40 lat. Kepler 90 znajduje się w 

odległości 2545 lat świetlnych, więc osiągnięcie go wydaje się niemożliwe  bez znaczącej nowej 

technologii - prawdopodobnie stworzona przy pomocy sztucznej inteligencji w przyszłości. Na szczęście 

nasz własny układ słoneczny zawiera wszelkiego rodzaju miejsca, które mogą być osiągalne. Na 

przykład Encyclopaedia Britannica zaleca odwiedzanie miejsc takich jak Caloris Basin na Merkury. 

Możesz także sprawdzić TravelTips4Life, który zaleca Międzynarodową Stację Kosmiczną jako pierwszy 

przystanek. 

Biorąc pod uwagę ewolucję wszechświata 

Ludzie od dłuższego czasu wpatrywali się we wszechświat i wciąż nie mają pojęcia o tym, czym jest 

wszechświat, poza tym, że wiedzą, że w nim żyjemy. Oczywiście obserwacje trwają, ale istota 

wszechświata jest wciąż ogromną niewiadomą. Ostatnio naukowcy zaczęli używać sztucznej 

inteligencji do starannego planowania ruchów różnych części wszechświata, aby spróbować odkryć, 

jak działa wszechświat  . Zastosowanie modelu Lambda Cold Dark Matter (LCDM) w kosmosie pomoże 

ludziom zrozumieć, jak wszechświat działa nieco lepiej. Jednak prawdopodobnie nawet nie zacznie 

odpowiadać na wszystkie nasze pytania. 

Tworzenie nowych zasad naukowych 

Ostatecznie badania, które przeprowadzają ludzie, aby dowiedzieć się więcej o kosmosie, lokalnym 

układzie słonecznym, galaktyce i wszechświecie, muszą przynieść pewne korzyści. W przeciwnym razie 

nikt nie będzie chciał kontynuować finansowania. Zimy AI omówione wcześniejsą przykładem tego, co 

dzieje się z technologią, bez względu na to, jak obiecująca, gdy nie spełnia oczekiwań. W związku z tym, 

biorąc pod uwagę długą historię eksploracji kosmosu, ludzie muszą czerpać pewne korzyści. W 

większości przypadków korzyści te mają postać nowych zasad naukowych - wzrost zrozumienia 

sposobu działania. Stosując wnioski wyciągnięte z eksploracji kosmosu i podróży, ludzie mogą ulepszyć 

życie tutaj na ziemi. Ponadto technologie kosmiczne często trafiają do produktów, z których ludzie 

korzystają na co dzień. Rozważ tylko jedną eksplorację: lądowanie na Księżycu Apollo 11. Ludzie wciąż 



odczuwają skutki eksplozji technologii, która miała miejsce podczas przygotowań do tej misji. Na 

przykład potrzeba oszczędzania miejsca skłoniła rząd do wydania dużej ilości pieniędzy na technologie 

takie jak układy scalone, które dziś przyjmujemy za pewnik .W zależności od źródła, które czytasz, każdy 

dolar zainwestowany w badania przez rząd w NASA zapewnia obecnie Amerykanom 7 do 8 USD na 

towary i usługi. Wyścig kosmiczny wygenerował jednak nową technologię poza tworzeniem 

rzeczywistych kapsułek i powiązanych z nimi komponentów. Na przykład film Ukryte figurki 

przedstawia pogląd NASA, o którym większość ludzi nie myśli: cała ta matematyka wymaga dużej mocy 

obliczeniowej. W filmie widać ewolucję matematyki NASA od komputerów ludzkich do komputerów 

elektronicznych. Jednak uważnie obejrzyj film, a zobaczysz, że komputer działa razem z człowiekiem, 

podobnie jak AI będzie działać razem z ludźmi, gdy nasza wiedza o wszechświecie wzrośnie. Dziś mamy 

dane o kosmosie pochodzące zewsząd. Te dane pomagają nam tworzyć nowe naukowe zasady 

dotyczące rzeczy, których nawet nie widzimy, takich jak ciemna przestrzeń (obszar o masie, ale bez 

widocznej obecności) i ciemna energia (nieznana i niezidentyfikowana forma energii, która 

przeciwdziała skutkom grawitacja między ciałami w przestrzeni). Rozumiejąc te niewidzialne byty, 

budujemy nową wiedzę o tym, jak siły działają na naszej planecie. Naukowcy są jednak tak zakopani w 

danych, że muszą użyć sztucznej inteligencji, aby zrozumieć ich niewielką część. Chodzi o to, że 

przyszłość kosmosu i wykorzystanie przez nas technologii stworzonych dla kosmosu zależy od 

wykorzystania wszystkich gromadzonych przez nas danych, co w tym momencie wymaga sztucznej 

inteligencji. 

Wykonywanie Space Mining 

Eksploracja kosmosu zyskała więcej uwagi niż w mediach i środowisku naukowym. Filmy takie jak Alien  

dają wgląd w to, jak może wyglądać przyszły statek wydobywczy. (Przy odrobinie szczęścia eksploracja 

kosmosu nie będzie obejmować wrogich kosmitów.) Bardziej praktyczne widoki pochodzą z artykułów 

takich jak .W rzeczywistości firmy takie jak Deep Space Mining już się przyglądają wymagania dotyczące 

eksploracji kosmosu. Zaskakujące jest to, że ci górnicy szukają takich rzeczy jak woda, która w 

rzeczywistości jest dość powszechna tutaj na ziemi, ale stosunkowo trudno ją dostać w kosmos. 

Poniższe sekcje zawierają dalsze spojrzenie na niektóre interesujące aspekty górnictwa kosmicznego. 

Zbieranie wody 

Woda zajmuje około 71 procent ziemi. W rzeczywistości ziemia ma tak dużo wody, że często trudno 

jest trzymać ją z dala od miejsc, w których jej nie chcemy. Ziemia jest jednak wyjątkiem od reguły. 

Kosmos nie ma nadmiaru wody. Oczywiście możesz się zastanawiać, dlaczego potrzebujesz wody w 

kosmosie, innej niż taka, która jest potrzebna do uwodnienia astronautów i potencjalnego 

nawodnienia roślin. Faktem jest, że woda stanowi świetne paliwo rakietowe. Rozdzielenie H2O na 

składniki składowe powoduje wytwarzanie wodoru i tlenu, które są dziś składnikami paliwa 

rakietowego. W rezultacie ta duża, brudna lodowa kula na niebie może w pewnym momencie stać się 

stacją tankowania. 

Pozyskiwanie metali ziem rzadkich i innych metali 

Wydobycie zawsze było brudne, ale niektóre wydobycie jest znacznie brudniejsze niż inne wydobycie, 

a rzadkie ziemie należą do tej kategorii. Wydobywanie metali ziem rzadkich jest tak brudne, że 

wszystkie kopalnie metali ziem rzadkich w USA zostały zamknięte do czasu, gdy rząd USA zobaczył 

potrzebę ponownego otwarcia kopalni metali ziem rzadkich Mountain Pass jako strategicznej rezerwy 

dla wojska z powodu chińskiego dławienia rzadkich ziemiach. Jednym z najgorszych części 

wydobywania metali ziem rzadkich jest napromieniowanie okolicznych obszarów promieniowaniem 

toru. Ze względu na ekstremalne koszty, zarówno środowiskowe, jak i robocizny, wydobywania metali 

ziem rzadkich w USA, dalsze użytkowanie kopalni Mountain Pass jest wątpliwe. W rzeczywistości 



walczy się z Chińczykami, aby powstrzymać ich przed zakupem tych kopalnii w USA . Telefon 

komórkowy, który nosisz, używany iPad, samochód, którym jeździsz, telewizor, który oglądasz oraz 

panel słoneczny i wiatrak, które dostarczają prąd do twojego domu, polegają na wyjątkowo 

niebezpiecznych materiałach w postaci metali ziem rzadkich. Większość ludzi nawet o tym nie wie ,że 

materiały te nie są zrównoważone ze względu na sposób, w jaki je obecnie wykorzystujemy. Biorąc pod 

uwagę historię tych minerałów, stanowią one najlepszy powód do wydobywania minerałów poza 

planetą, gdzie toksyny nie będą już na nas oddziaływać. W rzeczywistości wydobycie powinno być tylko 

pierwszym krokiem; cała produkcja powinna również odejść od planety (tak, potencjał 

zanieczyszczenia jest tak duży). Sztuczna inteligencja jest niezbędna do poszukiwania lepszych źródeł 

ziem rzadkich, które nie zanieczyściłyby naszej planety w zapomnienie. Jedną z interesujących 

osobliwości ziem rzadkich jest to, że Księżyc ma ich znaczne zapasy. W rzeczywistości wielu polityków 

uważa teraz wydobywanie księżyca za rzadkie ziemie za strategiczną potrzebę. Problem polega na tym, 

że próby dokładnego odkrycia, w jaki sposób powstaje księżyc, jak dotąd nie zakończyły się sukcesem 

i ważne jest, aby wiedzieć, czego się spodziewać. Maper Minerologii Księżyca  to tylko jeden z wielu 

wysiłków mających na celu odkrycie składu księżyca. Ponadto, aby pomyślnie przetworzyć rzadkie 

ziemie i przekształcić je w użyteczne produkty, księżyc wymagałby źródła wody, które najwyraźniej ma. 

Sondy, roboty, analiza danych i wszystkie wymagane planowanie będą wymagały użycia sztucznej 

inteligencji, ponieważ problemy są o wiele bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. 

Znajdowanie nowych elementów 

Układ okresowy, który zawiera listę wszystkich dostępnych elementów, otrzymał szereg aktualizacji na 

przestrzeni lat. W rzeczywistości w 2016 r. pojawiły się cztery nowe elementy. Jednak, znalezienie tych 

czterech nowych elementów wymagało pracy minimum setki naukowców korzystających z 

zaawansowanej sztucznej inteligencji , ponieważ zazwyczaj trwają one ułamek sekundy w środowisku 

laboratoryjnym. Co ciekawe, przestrzeń kosmiczna może zapewnić środowisko, w którym te nowe 

elementy istnieją naturalnie, a nie ułamek sekundy, ponieważ protony w jądrze odpychają się 

nawzajem. Jak pokazuje ta historia, wciąż znajdujemy nowe elementy do dodania do układu 

okresowego, a przestrzeń prawie na pewno zapewni jeszcze więcej. Supernowe i inne zjawiska 

kosmiczne mogą pomóc w replikacji elementów tworzonych przez naukowców za pomocą 

akceleratorów cząstek lub reaktorów (http://discovermagazine.com/2014/sept/3-ask-discover). W 

rzeczywistości fizycy cząstek używali AI w swojej pracy od lat 80. XX wieku .Możesz być zaskoczony 

wiedząc, że znaleźliśmy już jeden element, technet, tylko w kosmosie. Łączenie elementów zapewnia 

nowe materiały. AI jest również bezpośrednio odpowiedzialna za pomoc chemikom w znalezieniu 

nowych sposobów łączenia elementów w ciekawe nowe kryształy. W jednym przypadku naukowcy 

odkryli 2 miliony nowych rodzajów kryształów za pomocą zaledwie czterech pierwiastków, ale odkrycia 

te polegały na wykorzystaniu AI. Wyobraź sobie, co stanie się w przyszłości, gdy naukowcy zaczną 

otwierać drzwi do sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia się (co pozwoli ustalić, czy powstałe 

kryształy są rzeczywiście przydatne). 

Poprawa komunikacji 

Każde przedsięwzięcie w kosmosie, które jest tak złożone jak wydobycie, wymaga zastosowania 

zaawansowanej komunikacji. Nawet jeśli sondy i roboty używane do wydobywania mają zdolność 

dogłębnego uczenia się, aby poradzić sobie z większością drobnych i niektórych głównych incydentów, 

które wystąpią podczas procesu wydobycia, ludzie nadal będą musieli rozwiązać problemy, których AI 

nie może. Czekanie godzinami, aby odkryć, że problem istnieje, a następnie poświęcenie kolejnych 

godzin na ustalenie źródła problemu, będzie oznaczać katastrofę dla górnictwa kosmicznego. Obecne 

ręczne techniki komunikacji wymagają aktualizacji, która, jak mogłoby się wydawać, obejmuje również 

AI. Radio kognitywne polega na sztucznej inteligencji, aby automatycznie podejmować decyzje o 



potrzebie poprawy wydajności radiowej na różne sposoby. Ludzki operator nie musi martwić się 

dokładnie, w jaki sposób sygnał dociera z jednego miejsca do drugiego; robi to po prostu w najbardziej 

efektywny możliwy sposób. W wielu przypadkach radio kognitywne opiera się na niewykorzystanym 

lub niewykorzystanym widmie, aby osiągnąć swój cel, ale może również polegać na innych metodach. 

Innymi słowy, obecne metody kontroli sond 

Odkrywanie nowych miejsc 

Przestrzeń jest ogromna. Ludzie raczej nie odkryją tego wszystkiego. Każdy, kto powie ci, że wszystkie 

granice zniknęły, najwyraźniej nie spojrzał w niebo. Wydaje się, że nawet autorzy science-fiction sądzą, 

że wszechświat nadal będzie miejscem poszukiwań dla ludzi. Oczywiście, jeśli lubisz teorię 

wieloświatów , liczba miejsc do odkrycia może być nieskończona. Problemem nie jest nawet 

znalezienie miejsca, do którego można pójść; raczej jest to jeden z problemów do zastanowianie się, 

które miejsce wybrać jako pierwsze. Poniższe sekcje pomogą ci zrozumieć rolę AI w przenoszeniu ludzi 

z planety Ziemia na inne planety, a następnie do gwiazd. 

Począwszy od sondy 

Ludzie już zaczęli wszędzie wypuszczać sondy, by odkrywać wszystko. W rzeczywistości używanie sond 

jest w rzeczywistości starsze niż myśli wielu ludzi. Już w 1916 roku dr Robert H. Goddard, amerykański 

pionier rakiet, obliczył, że rakieta może zostać wysłana na Księżyc z ładunkiem wybuchowym, który 

można zobaczyć z Ziemi. Jednak to E. Burgess i C. A. Cross podali światu termin „sonda” w ramach 

artykułu, który napisali pod tytułem „Sonda Marsjańska” w 1952 r. Większość ludzi uważa sondę 

kosmiczną za pojazd zaprojektowany do ucieczki z Ziemi i zbadania innej lokalizacji. Pierwszą sondą, 

która wykonała miękkie lądowanie na Księżycu, była Luna 9 w 1966 r. Dzisiejsze sondy nie tylko próbują 

dotrzeć do jakiegoś miejsca. Po przybyciu na miejsce wykonują złożone zadania, a następnie przekazują 

wyniki tych zadań naukowcom na ziemi. Na przykład NASA zaprojektowała sondę Curiosity Mars, aby 

ustalić, czy Mars kiedykolwiek gościł życie mikrobiologiczne. Aby wykonać to zadanie, Curiosity ma 

złożony system komputerowy, który może wykonywać wiele zadań samodzielnie. Czekanie na ludzi po 

prostu nie jest opcją w wielu przypadkach; niektóre problemy wymagają natychmiastowego 

rozwiązania. Ciekawość generuje tyle informacji, że obsługuje własnego bloga, podcasty i stronę 

internetową.  Nie trzeba wiele wyobrażać sobie ogromnej ilości informacji, które generują pojedyncze 

sondy, takie jak Curiosity. Po prostu analizuję dane Curiosity wymagają tej samej analizy dużych 

zbiorów danych, z której korzystają organizacje takie jak Netflix i Goldman Sachs. Różnica polega na 

tym, że strumień danych pochodzi z Marsa, a nie od lokalnych użytkowników, więc każda analiza 

danych musi uwzględniać czas wymagany do faktycznego uzyskania informacji. 

W rzeczywistości opóźnienie czasowe między Ziemią a Marsem wynosi aż 24 minuty. Mając to na 

uwadze, Curiosity i inne sondy muszą myśleć same za siebie, nawet jeśli chodzi o wykonanie pewnych 

rodzajów analiz. Po powrocie danych na Ziemię naukowcy przechowują je, a następnie analizują. 

Proces ten, nawet przy pomocy sztucznej inteligencji, zajmie lata. Oczywiście dotarcie do gwiazd 

wymaga cierpliwości i jeszcze większej mocy obliczeniowej, jaką obecnie posiadają ludzie. Ponieważ 

wszechświat jest tak chaotycznym miejscem, użycie sond jest niezbędne, ale sondy mogą potrzebować 

większej autonomii, aby znaleźć odpowiednie miejsca do wyszukiwania. 

Poleganie na robotycznych misjach 

Ludzie prawdopodobnie nigdy nie odwiedzą planety bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej na ten 

temat, niezależnie od książek science fiction i filmów. Bardziej sensowne jest wysyłanie robotów na 

planety, aby dowiedzieć się, czy wysłanie tam ludzi jest warte tego czasu, ponieważ roboty są tańsze i 



łatwiejsze do wdrożenia. Ludzie wysłali już roboty na wiele planet i księżyców w Układzie Słonecznym, 

ale Mars wydaje się być ulubionym celem z wielu powodów: 

* Robotyczna misja może wyjeżdżać na Marsa co 26 miesięcy. 

* Mars znajduje się w strefie zamieszkania Układu Słonecznego, więc jest prawdopodobnym celem 

kolonizacji. 

* Wielu naukowców uważa, że kiedyś istniało życie na Marsie. 

Ludzki romans z Marsem rozpoczął się w październiku 1960 r., kiedy Związek Radziecki wypuścił 

Marsnika 1 i Marsnika 2. Niestety żadna sonda nie dotarła na orbitę Ziemi, a tym bardziej na Marsa. 

USA próbowały następnie, sondą Mariner 3 w 1964 roku i sondą Mariner 4 w 1965 roku. Przelotowi 

Mariner 4 udało się wysłać 12 zdjęć czerwonej planety z powrotem na Ziemię. Od tego czasu ludzie 

wysłali niezliczone sondy na Marsa i mnóstwo robotów, a roboty zaczynają ujawniać tajemnice Marsa. 

(Jednak wskaźnik sukcesu podróży na Marsa jest mniejszy niż 50 procent) Oprócz sond 

zaprojektowanych do wykonywania przelotów i obserwuj Marsa z kosmosu, roboty lądują na Marsie 

w dwóch formach: 

* Lander: Zrobotyzowane urządzenie zaprojektowane do siedzenia w jednym miejscu i wykonywania 

stosunkowo złożone zadania. 

* Rover: Zrobotyzowane urządzenie, które przesuwa się z jednego miejsca do drugiego - zwiększenie 

ilości pokrytej ziemi. 

Chociaż większość lądowników i łazików pochodzi ze Stanów Zjednoczonych lub Związku Radzieckiego, 

przynajmniej jeden łazik pochodzi z Anglii. Ponieważ techniki wymagane do udanego lądowania stały 

się bardziej znane, możesz spodziewać się, że inne kraje wezmą udział w wyścigu na Marsa (nawet jeśli 

tylko za pomocą pilota). W miarę jak lądowniki i łaziki stają się coraz bardziej zdolne, zapotrzebowanie 

na AI rośnie. Na przykład Curiosity ma stosunkowo złożoną sztuczną inteligencję, która pomaga jej 

samodzielnie wybierać nowe cele eksploracji.  Nie myślcie jednak, że ta sztuczna inteligencja zastępuje 

naukowców na Ziemi. Naukowcy nadal określają właściwości skał, których AI będzie szukać kiedy jest 

używany. Ponadto naukowiec może zastąpić AI i wybrać opcję i inny cel. AI jest po to, aby pomagać 

naukowcom i nie zastępować ich, co stanowi przykład tego, jak ludzie i AI będą ze sobą współpracować 

w Internecie przyszłości. Mimo że wszystkie udane roboty-podróże na inne planety dotychczas opierały 

się na środkach rządowych, wydobycie i inne komercyjne przedsięwzięcia będą ostatecznie wymagać 

komercyjnych lądowań robotów. Na przykład Google ogłosił konkurs Lunar XPRIZE  na pierwsze 

komercyjne przedsięwzięcie na Księżyc, które obejmuje nagrodę główną w wysokości 20 milionów 

dolarów. Aby wygrać, przedsięwzięcie komercyjne musi z powodzeniem wylądować na Księżycu 

zautomatyzowanym statkiem, pokonać 500 metrów i przesłać wideo w wysokiej rozdzielczości z 

powrotem na ziemię. Konkurs jest ważny, ponieważ przedsięwzięcie komercyjne nie przejdzie 

wszystkich wymaganych prac, aby zdobyć nagrodę; lądowanie byłoby prekursorem innego 

przedsięwzięcia. 

Dodanie elementu ludzkiego 

Ludzie chcą odwiedzić inne miejsca poza Ziemią. Oczywiście jedynym miejscem, które faktycznie 

odwiedziliśmy, jest księżyc. Pierwsza taka wizyta miała miejsce 20 lipca 1969 r. Podczas misji Apollo 11. 

Od tego czasu ludzie lądowali na Księżycu sześć razy, kończąc lotem Apollo 17 7 grudnia 1972 roku. 

Chiny, Indie i Rosja mają w przyszłości plany lądowania na Księżycu. Lot obsługiwany przez Rosjan ma 

odbyć się około 2030 r. NASA planuje lądować na Księżycu w przyszłości, ale nie ma jeszcze 

harmonogramu tego wydarzenia. NASA ma plany dotyczące Marsa. Rzeczywista wizyta człowieka na 



Marsie prawdopodobnie będzie musiała poczekać do lat 30. XX wieku. Jak można sobie wyobrazić, 

nauka danych, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i głębokie uczenie się będą odgrywać 

znaczącą rolę w każdym wysiłku dotarcia do Marsa. Ze względu na odległość i środowisko ludzie będą 

potrzebować dużo wsparcia, aby umożliwić lądowanie na Marsie. Ponadto powrót z Marsa będzie 

znacznie trudniejszy niż powrót z Księżyca. Nawet start będzie trudniejszy z powodu obecności 

atmosfery i większej grawitacji na Marsie. W 1968 roku Arthur C. Clark wydał książkę 2001: A Space 

Odyssey. Książka musiała uderzyć w akord, ponieważ zrodziła film i serial telewizyjny, nie wspominając 

już o trzech dodatkowych książkach. W tej książce znajdziesz Heuristically programmed ALgorithmic 

(HAL) 9000, który kończy amoku z powodu konfliktu w parametrach swojej misji. Głównym celem 

komputera była pomoc kosmicznym w wypełnieniu ich misji, ale implikowanym celem było również 

powstrzymanie kosmicznych szaleńców przed samotnością. Wszelkie nadzieje związane z widzeniem 

komputera podobnego do HAL na dowolnych lotach kosmicznych prawdopodobnie skazane są na 

niepowodzenie. Po pierwsze, żadna sztuczna inteligencja zaprogramowana na kosmos 

prawdopodobnie nie utrzyma załogi w ciemności na temat parametrów misji. Loty kosmiczne będą 

wykorzystywać AI, bez wątpienia, ale będą miały bardziej praktyczną i przyziemną konstrukcję niż HAL 

9000. 

Konstrukcje budowlane w kosmosie 

Po prostu odwiedzanie przestrzeni kosmicznej w pewnym momencie nie wystarczy. Rzeczywistość 

podróży kosmicznych polega na tym, że wszystko znajduje się tak daleko od wszystkiego, że 

potrzebujemy punktów pośrednich między miejscami docelowymi. Nawet w przypadku punktów 

orientacyjnych podróże kosmiczne będą wymagały poważnego wysiłku. Jednak punkty są ważne nawet 

dzisiaj. Wyobraź sobie, że ludzie faktycznie zaczynają wydobywać księżyc. Posiadanie magazynu na 

orbicie bliskiej Ziemi będzie wymagane ze względu na ogromny koszt przeniesienia sprzętu górniczego 

i innych zasobów z powierzchni ziemi. Oczywiście, podróż powrotna musi się również zdarzyć, aby 

wydobyć zasoby i gotowe produkty z kosmosu na ziemię. Ludzie będą również chcieli spędzać wakacje 

w kosmosie, a naukowcy już polegają na różnych strukturach, aby kontynuować badania. Następujące 

sekcje przedyskutują wykorzystanie różnych struktur na różne sposoby, aby pomóc ludzkości przenieść 

się z planety Ziemia na gwiazdy. 

Pierwsze wakacje kosmiczne 

Firmy już od jakiegoś czasu obiecują wakacje kosmiczne. Firma Orbital Technologies złożyła jedną z 

pierwszych tych obietnic w 2011 r., Której pierwotnie oczekiwano na 2016 r.  Chodziło o to, aby dotrzeć 

tam przy użyciu rosyjskiej rakiety Sojuz i mieszkać z sześcioma innymi osobami przez pięć dni. Mimo że 

nie możesz jeszcze wziąć wolnego miejsca, mówi o technologii wymaganej do umożliwienia takich 

wakacji. Większość koncepcji znalezionych na tych stronach jest wykonalnych, przynajmniej w pewnym 

stopniu, ale tak naprawdę nie ma ich dzisiaj. To, co widzisz, to vaporware (obiecany produkt, który 

jeszcze nie istnieje, ale jest wystarczająco prawdopodobny, aby przyciągnąć uwagę), ale i tak jest 

interesujący. Blue Origin, firma założona przez Jeffa Bezosa, faktycznie ma funkcjonalną rakietę i 

kwatery. Rakieta odbyła do tej pory pięć podróży bez pasażerów. Ta podróż w rzeczywistości nie 

zabierze ludzi w kosmos, ale raczej na orbitę około 100 kilometrów. Firmy takie jak Blue Origin  i SpaceX 

mają teraz największą szansę na urzeczywistnienie wakacji kosmicznych. W rzeczywistości SpaceX 

omawia plany wakacji na Marsie . Cokolwiek przyniesie przyszłość, ludzie ostatecznie znajdą się w 

kosmosie z różnych powodów, w tym z wakacji. Powinieneś liczyć na to, że koszty będą tak 

astronomiczne jak odległość od ziemi. Podróże kosmiczne nie będą tanie w najbliższej przyszłości. W 

każdym razie firmy pracują teraz nad wakacjami kosmicznymi, ale jeszcze nie możesz. 

Przeprowadzanie badań naukowych 



Wiele badań naukowych ma już miejsce w kosmosie obecnie w jakiś sposób wspomagany przez AI. 

Wszystko, od międzynarodowej stacji kosmicznej po teleskop Hubbarda, zależy w dużej mierze od 

sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o przyszłość, możesz wyobrazić sobie całe laboratoria w kosmosie lub 

krótkoterminowe przeskoki w kosmos w celu przeprowadzenia eksperymentów. Zero Gravity oferuje 

obecnie, jak to określa, paraboliczny lot komet wymiocin, aby przeprowadzić niemal nieważkie 

eksperymenty (https://www.gozerog.com/). Lot faktycznie odbywa się w samolocie, który nurkuje z 

dużej wysokości. Tendencja ta prawdopodobnie będzie się utrzymywać na wyższych wysokościach. 

Uprzemysłowienie przestrzeni 

Dokonywanie opłacalnych podróży kosmicznych występuje w kilku formach. Ludzie już się cieszą. 

Znaczne korzyści z technologii opracowanych do lotów kosmicznych i przystosowanych do użytku 

cywilnego na Ziemi. Jednak nawet przy transferach technologii przestrzeń kosmiczna jest nadal bardzo 

droga, a lepszy zwrot może nastąpić poprzez dostosowanie tego, co wiemy na inne sposoby, na 

przykład poprzez tworzenie fabryk kosmicznych. W rzeczywistości możemy odkryć, że fabryki 

kosmiczne zapewniają jedyny sposób na wytwarzanie niektórych materiałów i produktów. Posiadanie 

środowiska zerograwitacyjnego wpływa na to, jak reagują i łączą się materiały, co oznacza, że niektóre 

rzeczy niemożliwe na Ziemi nagle stają się całkiem możliwe w kosmosie. Ponadto niektóre procesy 

można łatwo wykonać tylko w przestrzeni kosmicznej, na przykład wykonać całkowicie okrągłe łożysko 

kulkowe  

Wykorzystywanie miejsca do przechowywania 

Ludzie w końcu będą przechowywać niektóre przedmioty w kosmosie, i to ma sens. Gdy podróże 

kosmiczne stają się coraz bardziej powszechne, a ludzie zaczynają uprzemysławiać przestrzeń; 

wzrośnie potrzeba przechowywania takich przedmiotów, jak paliwo i wydobywane materiały. 

Ponieważ ludzie nie będą wiedzieć, gdzie będą wykorzystywane materiały wydobywane (fabryki 

kosmiczne również będą wymagać materiałów), utrzymywanie materiałów w kosmosie do momentu, 

gdy zajdzie taka potrzeba na Ziemi, będzie faktycznie tańsze niż ich magazynowanie na Ziemi. 

Kosmiczna stacja benzynowa może pojawić się wcześniej, niż myślisz, ponieważ możemy jej 

potrzebować w ramach naszej wizyty na Marsie. Chociaż nie istnieją żadne aktualne plany 

przechowywania niebezpiecznych materiałów w kosmosie, w przyszłości ludzie mogą również 

przechowywać takie odpady tam, gdzie nie mogą zanieczyścić planety. Oczywiście nasuwa się pytanie, 

dlaczego zamiast przechowywać odpady niebezpieczne, zamiast spalać je na słońcu. W tym sensie 

logiczne umysły mogą kwestionować potrzebę dalszego wytwarzania odpadów niebezpiecznych. 

Dopóki jednak istnieją ludzie, będziemy nadal wytwarzać niebezpieczne odpady. Przechowywanie 

takich odpadów w kosmosie dałoby nam szansę na znalezienie sposobu na ich przetworzenie w coś 

pożytecznego, przy jednoczesnym zachowaniu ich na uboczu. 



Dodawanie nowych zawodów ludzkich 

Kiedy ludzie oglądają wiadomości o robotach i innej automatyzacji stworzonej przez postęp 

technologiczny, taki jak sztuczna inteligencja, mają tendencję do dostrzegania negatywnego bardziej 

niż pozytywnego. Ogólnym celem tej części jest usunięcie szumu, dezinformacji i jawnego strachu i 

jakieś lepsze wiadomości. Omówimy nowe interesujące zawody ludzkie. Ale najpierw nie zakładaj, że 

twoja praca jest na linii. Jeśli nie jesteś zaangażowany w coś, co jest zadziwiająco proste i niezwykle 

powtarzalne, sztuczna inteligencja raczej cię nie zastąpi. Przeciwnie, może się okazać, że sztuczna 

inteligencja cię zwiększa, umożliwiając ci czerpanie większej przyjemności z wykonywanego zawodu. 

Mimo to, po przeczytaniu tego u, możesz po prostu zdecydować się na trochę wykształcenia i szkolenie 

zawodowe w naprawdę nowym i niesamowitym zawodzie. Niektóre prace wymienione tutaj są 

również nieco niebezpieczne. AI doda również wiele przyziemnych aplikacji do listy, którą wykonasz w 

biurze, a może nawet w domu. To są bardziej interesujące wpisy na liście i nie powinieneś przestać 

szukać nowej pracy, jeśli sztucznej inteligencji uda się złapać twoją. Chodzi o to, że ludzie byli w tym 

miejscu wiele razy w naszej historii - z których najbardziej destruktywna była rewolucja przemysłowa - 

i udało nam się znaleźć rzeczy do zrobienia. Jeśli nie otrzymujesz nic więcej z tego rozdziału, pamiętaj, 

że cały strach na świecie jest po prostu taki: ktoś próbuje cię przestraszyć, abyś uwierzył w coś, co nie 

jest prawdą. 

Życie i praca w kosmosie 

Media napełniały ludzi pomysłem, że w jakiś sposób będziemy robić takie rzeczy, jak eksploracja 

wszechświata lub toczenie wielkich bitew kosmicznych z kosmitami, którzy przybyli, by przejąć planetę. 

Problem polega na tym, że większość ludzi nie wiedziałaby, jak to zrobić. Jednak dziś możesz uzyskać 

pracę w SpaceX, która wiąże się z jakimś zadaniem związanym z przestrzenią. Lista potencjalnych ofert 

pracy jest ogromna i wiele z nich to staże, abyś mógł zmoczyć stopy przed głębokim zanurzeniem w 

karierze. Oczywiście można się spodziewać, że będą one dość techniczne, ale spójrz na listę i zobaczysz 

trochę wszystkiego - w tym baristę na przykład. Faktem jest, że kariery kosmiczne będą obejmować 

wszystko, co obejmują inne kariery; masz po prostu okazję, aby w końcu przejść do czegoś bardziej 

interesującego. Firmy takie jak SpaceX są również zaangażowane w zapewnianie własnych możliwości 

edukacyjnych i interakcje z uniwersytetami zewnętrznymi. Przestrzeń kosmiczna stanowi stosunkowo 

nowe przedsięwzięcie dla ludzi, więc każdy zaczyna na mniej więcej tym samym poziomie, ponieważ 

uczy się czegoś nowego. Jedną z najbardziej ekscytujących części wchodzenia w nowy obszar ludzkich 

działań jest to, że nie zrobiliśmy tego, co robimy teraz, więc jest krzywa uczenia się. Możesz znaleźć się 

w stanie wnieść naprawdę duży wkład w rasę ludzką, ale tylko wtedy, gdy zechcesz podjąć wyzwanie 

odkrywania i podejmowania ryzyka związanego z robieniem czegoś innego. Dzisiaj możliwości życia i 

pracy w kosmosie są ograniczone, ale z czasem będą się one poprawiać. Rozdział 16 omawia wszelkiego 

rodzaju rzeczy, które ludzie ostatecznie zrobią w kosmosie, takie jak wydobycie lub prowadzenie 

badań. Tak, w końcu znajdziemy miasta w kosmosie po wizycie na innych planetach. Mars może stać 

się następną Ziemią. Wiele osób opisało Marsa jako potencjalnie nadający się do zamieszkania . 

Niektóre pomysły, które ludzie dzisiaj omawiają na temat życia w kosmosie, wydają się niewykonalne, 

ale poważnie podchodzą do tych pomysłów i teoretycznie są możliwe. Na przykład po przywróceniu 

magnetosfery Marsa powinna istnieć możliwość terraformowania planety, aby była w pełni nadająca 

się do zamieszkania. Niektóre z tych zmian nastąpiłyby automatycznie; inne wymagałyby od nas 

interwencji. Wyobraź sobie, jak może wyglądać bycie częścią zespołu terraformującego. Aby jednak 

takie wysiłki się sprawdziły, ludzie będą w dużym stopniu polegać na sztucznej inteligencji, która może 

zobaczyć rzeczy, których ludzie nie mogą, i zareagować w sposób, którego ludzie nie są w stanie sobie 

nawet wyobrazić. Ludzie i AI będą współpracować, aby przekształcić miejsca takie jak Mars, aby 



zaspokoić ludzkie potrzeby. Co ważniejsze, wysiłki te będą wymagały ogromnej liczby ludzi tutaj na 

Ziemi, na Księżycu, w kosmosie i na Marsie. Koordynacja będzie niezbędna. 

Tworzenie miast we wrogich środowiskach 

Ziemia jest obecnie gospodarzem 7,6 miliarda ludzi, a liczba ta wzrośnie. Kiedy w 2030 r  NASA planuje 

podjąć pierwszą podróż na Marsa, na Ziemi będzie żyło 8,5 miliarda ludzi. Krótko mówiąc, wiele osób 

zamieszkuje dziś Ziemię, a jutro będzie nas więcej. W końcu musimy znaleźć inne miejsca do życia. Jeśli 

nic więcej, będziemy potrzebować więcej miejsc do uprawy żywności. Jednak ludzie chcą również 

zachować niektóre z dzikich miejsc na świecie i odłożyć ziemię na inne cele. Na szczęście sztuczna 

inteligencja może pomóc nam zlokalizować odpowiednie miejsca do budowy, pomóc nam odkryć 

sposoby na uruchomienie procesu budowlanego i pomóc nam utrzymać odpowiednie środowisko po 

udostępnieniu nowego miejsca. W miarę jak AI i ludzie stają się bardziej zdolni, niektóre z bardziej 

wrogich miejsc do budowania stają się bardziej dostępne. Teoretycznie możemy ostatecznie zbudować 

siedliska w wulkanie, ale z pewnością istnieje kilka lokalizacji bardziej idealnych niż wcześniej. W 

poniższych sekcjach opisano tylko kilka bardziej interesujących miejsc, które ludzie mogą ostatecznie 

wykorzystać jako lokalizacje miast. Wszystkie te nowe lokalizacje zapewniają korzyści, których ludzie 

nigdy wcześniej nie mieli - możliwości poszerzenia naszej wiedzy i możliwości życia w jeszcze bardziej 

wrogich miejscach w przyszłości. 

Budowanie miast na oceanie 

Istnieje wiele sposobów budowania miast na oceanie. Jednak dwa 

najpopularniejsze pomysły to budowanie pływających miast i budowanie miast leżących na dnie 

oceanu. W rzeczywistości pływające miasto znajduje się obecnie w fazie planowania u wybrzeży Tahiti. 

Celów dla pływających miast jest wiele, ale tutaj są bardziej osiągalne: 

* Ochrona przed podnoszącym się poziomem mórz 

* Możliwości wypróbowania nowych metod rolniczych 

* Rozwój nowych technik zarządzania rybami 

* Tworzenie nowych rodzajów rządu 

Ludzie, którzy żyją w oceanach w pływających miastach, są zalewani (coś w rodzaju zagospodarowania, 

z wyjątkiem oceanu). Początkowe miasta będą istnieć na obszarach stosunkowo chronionych. 

Budowanie na otwartym oceanie jest zdecydowanie wykonalne, ale drogie. Podwodne miasta są 

również całkiem wykonalne, a obecnie istnieje wiele podwodnych laboratoriów badawczych. Żadne z 

tych laboratoriów badawczych nie znajduje się w naprawdę głębokiej wodzie, ale nawet na głębokości 

60 stóp są dość daleko. Według wielu źródeł istnieje technologia budowy większych miast w dalszej 

części, ale wymagają one lepszego monitorowania. Tam prawdopodobnie wejdzie AI. Sztuczna 

inteligencja mogłaby monitorować podwodne miasto z powierzchni i zapewniać zabezpieczenia, 

których wymagałoby takie miasto. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że miasta na oceanie mogą nie 

wyglądać cokolwiek jak miasta na lądzie. Na przykład niektórzy architekci chcą zbudować podwodne 

miasto w pobliżu Tokio, które będzie wyglądało jak gigantyczna spirala. Ta spirala może pomieścić 

nawet 5000 osób. To konkretne miasto będzie siedzieć na wysokości 16 400 stóp poniżej oceanu i 

będzie polegać na zaawansowanych technologiach, aby zapewnić takie rzeczy, jak energia. Byłoby to 

pełnoprawne miasto, na przykład z laboratoriami, restauracjami i szkołami. Bez względu na to, w jaki 

sposób ludzie ostatecznie przeniosą się do oceanu, ruch będzie wymagał intensywnego korzystania z 

AI. Niektóre z tych AI są już w fazie rozwoju, gdy uczniowie pracują z podwodnymi robotami. Jak możesz 



sobie wyobrazić, roboty będą częścią każdego podwodnego rozwoju miasta, ponieważ wykonają 

różnego rodzaju czynności konserwacyjne, których wykonanie byłoby całkowicie niemożliwe dla ludzi. 

Tworzenie siedlisk kosmicznych 

Siedlisko kosmiczne różni się od innych form stacji kosmicznej tym, że siedlisko kosmiczne jest osadą 

stałą. Powodem budowy siedliska kosmicznego jest zapewnienie długoterminowego zakwaterowania 

ludziom. Zakłada się, że siedlisko kosmiczne zapewni środowisko zamkniętej pętli, w którym ludzie 

mogą istnieć bez uzupełniania zapasów w nieskończoność (lub prawie tak). W związku z tym siedlisko 

kosmiczne wymagałoby recyklingu powietrza i wody, metody uprawy żywności i środków do 

wykonywania innych zadań, których nie zapewniają krótkoterminowe stacje kosmiczne. Chociaż 

wszystkie stacje kosmiczne wymagają AI do monitorowania i dostrajania warunków, AI dla siedliska 

kosmicznego byłaby o rząd wielkości (lub większa) bardziej złożona. Oczywiście krótkie wizyty będą 

pierwszym sposobem interakcji ludzi z przestrzenią. Wakacje kosmiczne z pewnością byłyby 

interesujące! Jednak wakacje w pobliżu Ziemi różnią się od długoterminowego siedliska w kosmosie, 

którego NASA będzie potrzebować, jeśli faktycznie uda mu się zrealizować podróż na Marsa. NASA już 

to zrobiła, zlecił sześciu firmom rozpoczęcie analizy wymagań dotyczących tworzenia siedlisk w 

kosmosie. Niektóre prototypy utworzone przez te firmy można znaleźć na stronie Dla niektórych 

organizacji siedliska kosmiczne nie są tak bardzo sposobem na zwiększenie eksploracji, ale raczej na 

ochronę cywilizacji. W tym momencie, jeśli gigantyczna asteroida uderzy w Ziemię, większość ludzkości 

zginie. Ludzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) mogą jednak przetrwać - przynajmniej, jeśli 

asteroida również jej nie uderzyła. Jednak ISS nie jest długoterminową strategią przetrwania dla ludzi, 

a liczba osób w ISS w danym momencie jest ograniczona. Ludzie tacy jak z Lifeboat Foundation  szukają 

siedlisk kosmicznych jako sposobu na zapewnienie przetrwania ludzkości. Ich pierwszą próbą 

stworzenia kosmicznego siedliska jest Ark I , który jest przeznaczony dla 1000 stałych mieszkańców i 

do 500 gości. Teoretycznie technologia może działać, ale będzie wymagała dużo planowania. Innym 

zastosowaniem dla siedlisk kosmicznych jest statek pokoleniowy, rodzaj statku do eksploracji 

przestrzeni międzygwiezdnej przy użyciu technologii, które są obecnie dostępne. Ludzie żyliby na tym 

statku, który podróżował do gwiazd. Mają dzieci w kosmosie, aby umożliwić długie podróże. Pomysł 

na statki generacyjne nie jest nowy. Od lat pojawiają się w filmach i książkach. Możesz jednak 

przeczytać o wysiłkach na rzecz stworzenia prawdziwego statku pokoleniowego. Problem ze statkiem 

pokoleniowym jest taki , że statek wymagałby stałej liczby ludzi, którzy byliby gotowi do pracy w każdej 

z różnych branż potrzebnych do utrzymania statku w ruchu. Mimo to dorastanie ze świadomością, że 

czeka na ciebie niezbędna praca, stanowiłoby interesującą zmianę w stosunku do tego, z czym ludzie 

mają dziś do czynienia. Zamiast budować komponenty siedlisk kosmicznych na Ziemi, a następnie 

przenosić je w kosmos, obecna strategia polega na wydobywaniu materiałów potrzebnych z asteroid i 

wykorzystywaniu fabryk kosmicznych do produkcji siedlisk kosmicznych. Szacuje się, że główny pas 

asteroid w Układzie Słonecznym zawiera obecnie wystarczającą ilość materiału do budowy siedlisk o 

tym samym obszarze co 3000 Ziem. To dużo ludzi w kosmosie. 

Konstruowanie zasobów księżycowych 

Nie ma znaczenia, czy wrócimy na Księżyc i tam zbudujemy bazy; to kiedy. Wiele obecnych strategii 

kolonizacji kosmosu zależy od różnego rodzaju zasobów księżycowych, w tym wysiłków NASA, aby 

ostatecznie wysłać ludzi na Marsa. Nie cierpimy również na brak baz księżycowych. Czasami ludzie 

mówili o bazach wojskowych na Księżycu, ale traktat o przestrzeni kosmicznej, podpisany przez 60 

narodów jako sposób na utrzymanie polityka z kosmosu  w dużej mierze położyła kres temu pomysłowi. 

Struktury oparte na Księżycu i świadczone przez nich usługi prawdopodobnie odpowiedzą na 

eksplorację , najpierw wydobycie i potrzeby fabryczne, a następnie całe miasta. Chociaż projekty te 



prawdopodobnie będą polegały na robotach, nadal będą wymagały od ludzi wykonywania szerokiego 

zakresu zadań, w tym naprawy robotów i zarządzania robotami.  

Budowanie baz na Księżycu będzie również wymagało wielu nowych zawodów, których 

prawdopodobnie nie zobaczysz jako części siedlisk lub scenariuszy, które dotyczą wyłącznie pracy w 

kosmosie. Na przykład ktoś będzie musiał poradzić sobie z następstwami trzęsień księżyca. 

Możliwe jest również wykorzystanie istniejących funkcji księżyca do budowy mieszkań. Niedawne 

odkrycie struktur księżyca odpowiednich do zastosowań w kolonizacji ułatwiłoby budowanie baz na 

Księżycu. Na przykład możesz przeczytać o ogromnej jaskini, która jest odpowiednia do kolonizacji, pod 

adresem. 

W tym przypadku Japonia odkryła coś, co wydaje się być lawą, która chroniłaby kolonistów przed 

różnorodnymi zagrożeniami dla środowiska. Oczywiście szum wokół niektórych z tych struktur 

(najprawdopodobniej pochodzenia naturalnego) jest niesamowity. Niektóre źródła twierdzą, że 

struktury po drugiej stronie Księżyca są budowane przez kosmitów. Zdjęcia są jaśniejsze. Pamiętaj: 

wszystko jest otwarte na szum. Struktury istnieją; możemy ich użyć, aby ułatwić budowanie bazy; i 

powinieneś zapewne utrzymuj otwarte opcje, jeśli chodzi o wiarę w te źródła informacji. 

Zwiększanie wydajności ludzi 

AI może uczynić człowieka bardziej wydajnym na wiele różnych sposobów. Większość części zawiera 

przykład człowieka polegającego na sztucznej inteligencji, aby robić rzeczy bardziej efektywnie. Jednym 

z bardziej interesujących części jest ten, w którym wskazano, w jaki sposób sztuczna inteligencja 

pomoże na różne potrzeby medyczne. Wszystkie te zastosowania sztucznej inteligencji zakładają, że 

człowiek pozostaje przy władzy, ale używa sztucznej inteligencji, aby lepiej wykonywać zadanie. Na 

przykład system chirurgiczny da Vinci nie zastępuje chirurga; po prostu umożliwia chirurgowi 

wykonanie zadania z większą łatwością i mniejszym ryzykiem wystąpienia błędów. Nowym zajęciem 

towarzyszącym temu wysiłkowi jest trener, który pokazuje profesjonalistom, jak korzystać z nowych 

narzędzi, w tym sztucznej inteligencji. W przyszłości powinieneś planować konsultantów, których 

jedynym zadaniem jest znalezienie nowych sposobów włączenia sztucznej inteligencji do procesów 

biznesowych, aby pomóc ludziom stać się bardziej wydajnym. Do pewnego stopnia ten zawód już 

istnieje, ale potrzeba wzrośnie w pewnym momencie, gdy ogólne, konfigurowalne AI staną się 

powszechne. W przypadku wielu firm kluczem do rentowności będzie znalezienie odpowiedniego AI w 

celu zwiększenia liczby pracowników, aby pracownicy mogli wykonywać zadania bezbłędnie i tak 

szybko, jak to możliwe. Pomyśl o tych ludziach jako programistach / programach do pakowania 

skryptów, sprzedawcach i trenerach. Kiedy zajmujesz się sprawnością człowieka, powinieneś pomyśleć 

o obszarach, w których AI może przodować. Na przykład sztuczna inteligencja nie działałaby dobrze w 

zadaniu twórczym, więc pozostawiasz kreatywność człowiekowi. Jednak sztuczna inteligencja 

wykonuje wyszukiwanie wyjątkowo dobrze, więc możesz wyszkolić człowieka, aby polegał na sztucznej 

inteligencji w wykonywaniu zadań związanych z wyszukiwaniem, podczas gdy człowiek robi coś 

kreatywnego. Oto kilka sposobów, w jakie ludzie mogą korzystać z AI, aby stać się bardziej wydajnymi 

w przyszłości: 

* Zatrudnianie: obecnie osoba zatrudniająca osoby w organizacji może nie znać wszystkich 

prawdziwych referencji i historii kandydata. AI może badać kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną, 

aby osoba zatrudniająca miała więcej informacji do wykorzystania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Ponadto, ponieważ AI wykorzysta tę samą metodologię wyszukiwania dla każdego kandydata, 

organizacja może zapewnić, że każdy kandydat jest traktowany zarówno uczciwie, jak i jednakowo. 

Firma zajmująca się dobrami konsumpcyjnymi, Unilever, również korzysta z takich technologii 



* Planowanie: Dzisiaj firma jest stale zagrożona, ponieważ ktoś nie myślał o potrzebie zaplanowania 

zadania. W rzeczywistości ludzie mogli nie mieć nawet czasu, aby pomyśleć o potrzebie zadania. 

Sekretarze i asystenci wykorzystywani do zarządzania harmonogramami, ale w nowej, spłaszczonej 

hierarchii asystenci ci zniknęli, a poszczególni pracownicy wykonują własne zadania związane z 

planowaniem. W ten sposób przepracowani pracownicy często tracą szansę na pomoc firmie 

wyróżniają się, ponieważ są zbyt zajęci zarządzaniem harmonogramem. Połączenie AI z człowiekiem 

uwalnia człowieka od faktycznego planowania. Zamiast tego człowiek może patrzeć w przyszłość i 

zobaczyć, co trzeba zaplanować. Jest to kwestia szczególnej uwagi: skupiając człowieka na miejscu, w 

którym człowiek może się wyróżniać, firma czerpie z niego więcej korzyści. AI umożliwia skupienie się 

na doskonałości człowieka. 

* Lokalizowanie ukrytych informacji: bardziej niż kiedykolwiek dzisiaj, firmy dostają ślepy na 

konkurencję z powodu ukrytych informacji. Przeciążenie informacji i stale rosnąca nauka, technologia, 

biznes, złożoność społeczeństwa leży u podstaw problemu. Być może istnieje  nowy sposób pakowania 

towarów, który znacznie obniża koszty, lub struktura biznesu zmienia się w wyniku polityki 

wewnętrznej. Wiedza o tym, co jest dostępne i co się dzieje przez cały czas, jest jedynym sposobem, 

aby firmy mogły naprawdę odnieść sukces, ale praca jest po prostu niewykonalna. Gdyby człowiek 

poświęcił czas niezbędny, aby stać się wszechwiedzącym na temat wszystkiego, czego wymaga dana 

praca, nie byłoby czasu, aby faktycznie ją wykonać. AI są jednak wyjątkowe w znajdowaniu rzeczy. 

Dzięki włączeniu uczenia maszynowego do mieszanki człowiek może wyszkolić sztuczną inteligencję, 

aby szukał dokładnie właściwych problemów i wymagań, aby utrzymać działalność firmy bez 

marnowania dużo czasu na ręczne wyszukiwanie. 

* Pomoc adaptacyjna: każdy, kto korzysta dziś z produktów, będzie musiał przyznać, że konieczność 

pamiętania o tym, jak wykonać określone zadanie, jest czasami bardzo frustrująca, szczególnie gdy 

ponowne odkrycie sposobu wykonania zadania wymaga skorzystania z pomocy aplikacji. Możesz już 

zobaczyć, jak AI staje się adaptacyjną pomocą, jeśli chodzi o wpisywanie określonych rodzajów 

informacji w formularzu. Jednak AI może pójść znacznie dalej. Wykorzystując techniki uczenia 

maszynowego w celu wykrycia wzorców użytkowania, sztuczna inteligencja może ostatecznie zapewnić 

pomoc adaptacyjną, która pomoże użytkownikom ominąć trudne do zapamiętania części aplikacji. 

Ponieważ każdy użytkownik jest inny, aplikacja, która ma wbudowane wsparcie adaptacyjne, nigdy nie 

będzie działać. Korzystanie z uczenia maszynowego umożliwia dostosowanie systemu pomocy do 

indywidualnych potrzeb użytkownika. 

* Adaptacyjne uczenie się: dziś możesz przystąpić do egzaminu adaptacyjnego, który dostosowuje się 

do zadawania pytań na temat postrzeganych słabych obszarów twojej wiedzy. Egzamin adaptacyjny 

albo odkrywa, że naprawdę wiesz wystarczająco dużo, albo zadaje wystarczająco dużo pytań, aby 

upewnić się, że potrzebujesz więcej szkoleń. W końcu aplikacje będą w stanie wyczuć, w jaki sposób z 

nich korzystasz, a następnie przeprowadzą zautomatyzowane szkolenie, abyś był lepszy. Na przykład 

aplikacja może odkryć, że można wykonać zadanie za pomocą pięciu mniej kliknięć, więc może pokazać, 

jak wykonać zadanie przy użyciu tego podejścia. Poprzez ciągłe szkolenie ludzi do korzystania z 

najbardziej wydajnego podejścia podczas interakcji z komputerami lub wykonywania innych zadań, 

osoba staje się bardziej wydajna, ale potrzeba człowieka w tej konkretnej roli pozostaje. 

Rozwiązywanie problemów w skali planetarnej 

Niezależnie od tego, czy wierzysz w globalne ocieplenie, myślisz, że zanieczyszczenie jest problemem, 

czy martwisz się przeludnieniem, faktem jest, że mamy tylko jedną planetę Ziemię i ma problemy. 

Pogoda zdecydowanie staje się dziwniejsza; duże obszary nie są już przydatne z powodu 

zanieczyszczenia; a niektóre obszary świata mają, szczerze mówiąc, zbyt wielu ludzi. Niekontrolowanej 



burzy lub pożaru lasu nie obchodzi, co myślisz; rezultat jest zawsze taki sam: zniszczenie obszarów, w 

których żyją ludzie. Próba wbicia zbyt wielu osób w zbyt małą przestrzeń zwykle powoduje choroby, 

przestępstwa i inne problemy. Kwestie te nie mają charakteru politycznego ani nie są określone 

osobistymi przekonaniami. Problemy są prawdziwe, a sztuczna inteligencja może pomóc w ich 

rozwiązaniu, pomagając kompetentnym ludziom szukać właściwych wzorców. W poniższych sekcjach 

omówiono problemy planetarne z perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji do ich zobaczenia, 

zrozumienia i potencjalnego rozwiązania. Nie mówimy ani nie sugerujemy żadnych wiadomości 

politycznych ani innych. 

Kontemplowanie sposobu działania świata 

Czujniki monitorują dziś każdy aspekt naszej planety. W rzeczywistości istnieje tak wiele informacji, że 

to niesamowite, że każdy może zebrać je wszystkie w jednym miejscu, a tym bardziej zrobić z nimi 

cokolwiek. Ponadto ze względu na interakcje między różnymi środowiskami ziemskimi nie można 

naprawdę wiedzieć, które fakty mają wpływ przyczynowy na inną część środowiska. Na przykład trudno 

jest dokładnie określić, w jaki sposób wzorce wiatru wpływają na ocieplenie morza, co z kolei wpływa 

na prądy, które potencjalnie powodują burze. Gdyby ludzie rzeczywiście zrozumieli wszystkie te różne 

interakcje, prognoza pogody byłaby dokładniejsza. Niestety, prognozy pogody są zazwyczaj dość dobre 

- jeśli zezujesz dokładnie i trzymasz usta w określony sposób. Fakt, że akceptujemy ten poziom 

wydajności od osób, które przewidują pogodę, świadczy o naszej świadomości trudności zadania. 

Z biegiem lat prognozy pogody stały się o wiele bardziej wiarygodne. Jednym z powodów tego wzrostu 

niezawodności są wszystkie czujniki. Serwis pogodowy stworzył również lepsze modele pogodowe i 

zgromadził znacznie większy zbiór danych do wykorzystania w prognozach. Jednak nadrzędnym 

powodem, dla którego raport o pogodzie jest dokładniejszy, jest użycie sztucznej inteligencji do 

radzenia sobie z pękaniem liczb i szukania możliwych do zidentyfikowania wzorców w otrzymanych 

danych. Pogoda jest w rzeczywistości jednym z lepiej rozumianych procesów na Ziemi. Rozważ 

trudność w prognozowaniu trzęsień ziemi. Zastosowanie uczenia maszynowego zwiększyło 

prawdopodobieństwo, że naukowcy dowiedzą się, kiedy nastąpi trzęsienie ziemi, ale tylko czas pokaże, 

czy nowe informacje są rzeczywiście przydatne. Kiedyś ludzie myśleli, że pogoda może wpływać na 

trzęsienia ziemi, ale tak nie jest. 

Z drugiej strony trzęsienia ziemi mogą wpływać na pogodę, zmieniając warunki środowiskowe. 

Trzęsienia ziemi i pogoda mogą się również pogarszać 

Jeszcze trudniejsze do przewidzenia są erupcje wulkaniczne. Przynajmniej NASA może teraz wykrywać 

i uzyskiwać obrazy erupcji wulkanicznych z wielką dokładnością. Erupcje wulkanów często powodują 

trzęsienia ziemi, więc znajomość jednego z nich pomaga przewidzieć drugie. Oczywiście wulkany 

również wpływają na pogodę). Naturalne wydarzenia, które do tej pory omawiał ten odcinek, to tylko 

wierzchołek góry lodowej. Jeśli masz pomysł, że Ziemia jest tak złożona, że nikt nie może jej zrozumieć, 

masz rację. Dlatego musimy tworzyć i szkolić AI, aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć, jak działa świat. 

Tworząc ten rodzaj wiedzy, możliwe może być uniknięcie katastrofalnych wydarzeń w przyszłości, a 

także ograniczenie skutków niektórych chorób spowodowanych przez człowieka. Bez względu na to, 

co przeczytałeś, obecnie nie ma sposobu, aby zapobiec złej pogodzie, trzęsieniom ziemi lub wulkanom. 

Najlepsze, co ludzie mogą dziś osiągnąć, to przewidzieć te wydarzenia, a następnie podjąć działania w 

celu ograniczenia ich wpływu. Jednak nawet zdolność do zmniejszenia wpływu naturalne wydarzenia 

to duży krok naprzód. Przed AI ludzie byli bezradni pred jakimkolwiek wydarzeniem, ponieważ 

przewidywanie było niemożliwe zanim było już za późno, aby naprawdę działać proaktywnie, aby 

zmniejszyć skutki klęski żywiołowej. Podobnie, chociaż zapobieganie wszystkim katastrofom 

spowodowanym przez człowieka może wydawać się możliwe, często tak nie jest. Żadne planowanie 



nie zapobiegnie wypadkom. To powiedziawszy, większość zdarzeń stworzonych przez człowieka można 

kontrolować i potencjalnie można im zapobiegać dzięki właściwym spostrzeżeniom, które można 

zapewnić poprzez dopasowanie wzorca, które może zapewnić AI. 

Lokalizowanie potencjalnych źródeł problemów 

Mając dziś wszystkie oczy na niebie, można by pomyśleć, że dane satelitarne mogłyby stanowić 

absolutne źródło danych do przewidywania problemów na Ziemi. Jednak ten punkt widzenia ma wiele 

problemów: 

* Ziemia jest ogromna, więc wykrycie określonego zdarzenia oznacza robienie  milionów zdjęć w każdej 

sekundzie każdego dnia. 

* Zdjęcia muszą być wyświetlane w prawidłowej rozdzielczości, aby można  było znaleźć  zdarzenie. 

* Korzystanie z odpowiedniego filtra światła jest niezbędne, ponieważ niektóre zdarzenia stają się 

widoczne tylko przy odpowiednim świetle. 

* Pogoda może uniemożliwić uzyskanie niektórych rodzajów zdjęć. 

Mimo wszystkich tych problemów naukowcy i inni używają AI do skanowania zdjęć wykonanych 

każdego dnia w poszukiwaniu potencjalnych problemów. AI może jednak pokazać możliwe obszary 

problemowe i przeprowadzić analizę tylko wtedy, gdy obrazy pojawią się we właściwej formie. 

Człowiek nadal musi ustalić, czy problem jest prawdziwy i należy go rozwiązać. Na przykład poważna 

burza na środku Oceanu Spokojnego z dala od szlaków transportowych lub jakiegokolwiek lądu 

prawdopodobnie nie będzie uważana za problem o wysokim priorytecie. Ta sama burza na szczycie 

lądu jest powodem do niepokoju. Oczywiście, jeśli chodzi o burze, wykrycie burzy, zanim stanie się 

problemem, jest zawsze lepsze niż próba zrobienia czegoś później . 

Oprócz skanowania obrazów pod kątem potencjalnych problemów, AI może również poprawiać 

obrazy. Oczywiście, jeśli sztuczna inteligencja nie widziała wcześniej żadnego konkretnego wzoru, 

nadal nie może wykonać żadnego rodzaju prognozy. Ludzie zawsze będą musieli sprawdzić AI i 

zapewnić że wydarzenie naprawdę jest tym, czym rzekomo jest AI. 

Definiowanie potencjalnych rozwiązań 

Rozwiązanie problemów planetarnych zależy od problemu. Na przykład w przypadku burzy, trzęsienia 

ziemi lub wybuchu wulkanu zapobieganie zdarzeniu nie jest nawet brane pod uwagę. Najlepszym, co 

ludzie mogą dziś osiągnąć, jest ewakuacja obszaru wydarzenia i zapewnienie ludziom innego miejsca, 

do którego mogą się udać. Wiedząc jednak jak najwięcej o wydarzeniu z jak największym 

wyprzedzeniem, ludzie mogą działać proaktywnie, a nie reagować na wydarzenie po wybuchu 

całkowitego chaosu. 

Inne wydarzenia niekoniecznie wymagają ewakuacji. Na przykład dzięki obecnej technologii i odrobinie 

szczęścia ludzie mogą ograniczyć skutki czegoś takiego jak pożar lasu. W rzeczywistości niektórzy 

specjaliści od pożarów używają AI do przewidywania pożarów lasów przed ich wystąpieniem. 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby umożliwić ludziom dostrzeżenie problemu, a następnie 

stworzenie rozwiązania tego problemu na podstawie danych historycznych, jest wykonalne, ponieważ 

ludzie rejestrowali tak wiele informacji o tych wydarzeniach w przeszłości. 

Niezbędne jest wykorzystywanie danych historycznych do rozwiązywania problemów planetarnych. 



Posiadanie tylko jednego potencjalnego rozwiązania jest zwykle złym pomysłem. Najlepsze plany 

rozwiązania problemu obejmują kilka rozwiązań, a sztuczna inteligencja może pomóc w ocenie 

potencjalnych rozwiązań na podstawie historycznych wyników. Oczywiście tutaj znowu człowiek może 

zobaczyć coś w rozwiązaniach, które sprawia, że jedna opcja jest lepsza od drugiej. Na przykład 

określone rozwiązanie może nie działać, ponieważ zasoby nie są dostępne lub zaangażowane osoby 

nie są odpowiednio przeszkolone. 

Widząc efekty rozwiązań 

Śledzenie wyników konkretnego rozwiązania oznacza rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym, 

analizowanie ich tak szybko, jak to możliwe, a następnie wyświetlanie efektów w sposób zrozumiały 

dla ludzi. AI może gromadzić dane, analizować je i zapewniać kilka prezentacji tych danych znacznie 

szybciej niż jakikolwiek inny człowiek. Ludzie wciąż ustalają kryteria wykonywania wszystkich tych 

zadań i podejmowania ostatecznych decyzji; AI po prostu działa jako narzędzie umożliwiające 

człowiekowi działanie w rozsądnym czasie. W przyszłości niektóre osoby mogą specjalizować się w 

interakcjach z AI, aby usprawnić ich pracę z danymi. Uzyskanie właściwych wyników często oznacza 

wiedzieć, jakie pytanie zadać i jak je zadać. Ludzie często uzyskują słabe wyniki z AI, ponieważ nie są 

wystarczająco zaznajomieni z działaniem AI, aby zadawać rozsądne pytania. Ludzie, którzy zakładają, 

że AI myślą w sposób ludzki, skazani są na niepowodzenie w uzyskiwaniu dobrych wyników od AI. 

Oczywiście to właśnie promuje dziś nasze społeczeństwo. Reklamy Siri i Alexa sprawiają, że sztuczna 

inteligencja wygląda na ludzką, ale nie jest to oczywiście prawda. W nagłych przypadkach, nawet przy 

sztucznej inteligencji dostępnej dla ludzi, którzy mają do czynienia z wydarzeniem, ludzie muszą 

wiedzieć, jak zadawać odpowiednie pytania i w jaki sposób zadawać im, aby uzyskać wymagane wyniki. 

Nie możesz zobaczyć efektu rozwiązania, jeśli nie wiesz, czego się spodziewać po sztucznej inteligencji. 

Próbuję jeszcze raz 

Ziemia to skomplikowane miejsce. Różne czynniki współdziałają z innymi czynnikami w sposób, którego 

nikt nie może przewidzieć. W związku z tym utworzone rozwiązanie może nie rozwiązać problemu. W 

rzeczywistości, jeśli czytasz wiadomości bardzo często, okazuje się, że wiele rozwiązań w ogóle niczego 

nie rozwiązuje. Próby i błędy pomagają ludziom zrozumieć, co działa, a co nie. Jednak za pomocą 

sztucznej inteligencji do rozpoznawania wzorców awarii - tych rozwiązań, które nie działały i dlaczego 

- możesz zmniejszyć liczbę rozwiązań, których potrzebujesz, aby znaleźć takie, które działa. Ponadto AI 

może szukać podobnych scenariuszy dla rozwiązań, które sprawdziły się w przeszłości, czasami 

oszczędzając czas i wysiłek w poszukiwaniu nowych rozwiązań do wypróbowania. Sztuczna inteligencja 

nie jest magiczną różdżką, którą możesz pomachać, aby stworzyć rozwiązanie, które działa przy 

pierwszej próbie. Powodem, dla którego ludzie zawsze pozostaną na zdjęciu, jest to, że tylko ludzie 

mogą zobaczyć wyniki takimi, jakimi są. AI jest zawsze zaprogramowane na wygraną dzisiaj.  

Stworzenie sztucznej inteligencji, która rozumie bezcelowość - czyli scenariusz bez wygranej. 

Jednak taka sztuczna inteligencja obecnie nie istnieje i może nigdy nie istnieć. Ludzie jednak rozumieją 

scenariusz braku wygranej i dlatego często mogą stworzyć nieoptymalne rozwiązanie, które działa 

wystarczająco dobrze. Przy ocenie, dlaczego rozwiązanie nie działa, należy wziąć pod uwagę scenariusz 

no-win, ponieważ sztuczna inteligencja nigdy go nie przedstawi. AI, których używasz do tworzenia 

rozwiązań, w końcu skończą się pomysłami, w którym to momencie AI staje się w zasadzie 

bezużyteczne. To dlatego, że AI nie jest kreatywna. Wzory, z którymi AI współpracuje, już istnieją. 

Jednak wzorce te mogą nie zaspokajać bieżącej potrzeby, co oznacza, że potrzebujesz nowych 

wzorców. Ludzie są biegli w tworzeniu nowych wzorców do zastosowania w przypadku problemów. W 

związku z tym ponowna próba staje się niezbędna jako środek do tworzenia nowych wzorów, do 



których AI może następnie uzyskać dostęp i których użyć, aby pomóc człowiekowi zapamiętać coś, co 

działało w przeszłości. Krótko mówiąc, ludzie są istotną częścią pętli rozwiązywania problemów. 



Dziesięć zawodów bezpiecznych dla AI 

Poświęciliśmy wiele czasu na opowiadanie o różnicach między AI a ludźmi i pokazanie, że ludzie nie 

mają się czym martwić. Tak, niektóre prace znikną, ale jak opisano wcześniej, użycie AI stworzy wiele 

nowych miejsc pracy - większość z nich jest o wiele bardziej interesująca niż praca na linii montażowej. 

Nowe zadania, które ludzie będą polegać na obszarach inteligencji, których AI po prostu nie jest w 

stanie opanować. W rzeczywistości niezdolność sztucznej inteligencji do opanowania tak wielu 

obszarów ludzkiej myśli utrzyma wielu ludzi w ich obecnych zawodach. Może się okazać, że twój 

obecny zawód jest bezpieczny dla AI, gdy dzieli się na określone kategorie, przy czym interakcja 

międzyludzka, kreatywność i intuicja są najbardziej rozpowszechnione. Jednak ten rozdział dotyczy 

tylko wierzchołka góry lodowej. Strach przed manipulowaniem przez niektóre osoby martwi ludzi, że 

ich praca odejdzie jutro. Manipulowanie strachem powstrzyma także ludzi przed korzystaniem z 

Internetu pełny potencjał sztucznej inteligencji, aby ułatwić im życie. Ogólne przesłanie tej części brzmi 

: nie bój się. AI to narzędzie, które, jak każde inne narzędzie, zostało zaprojektowane, aby ułatwić ci 

życie. 

Wykonywanie interakcji międzyludzkich 

Roboty już wykonują niewielką ilość interakcji i woli człowieka, prawdopodobnie wykona więcej zadań 

związanych z interakcją w przyszłości. Jeśli jednak przyjrzysz się aplikacjom, w których są używane 

roboty, robią one rzeczy, które są absurdalnie nudne: działają jak kiosk w kierowaniu ludźmi, dokąd 

pójść; służąc jako budzik, aby zapewnić, że osoby starsze przyjmują leki; i tak dalej. Większość interakcji 

międzyludzkich nie jest taka prosta. W poniższych sekcjach omówiono niektóre bardziej interaktywne 

i wymagające formy interakcji międzyludzkich - działania, których AI nie ma możliwości opanowania. 

Nauczanie dzieci 

Spędź trochę czasu w szkole podstawowej i obejrzyj stada nauczycieli dla dzieci. Będziesz zaskoczony. 

W jakiś sposób nauczycielom udało się doprowadzić wszystkie dzieci z punktu A do punktu B przy 

minimum zamieszania, najwyraźniej z czystej siły woli. Mimo to jedno dziecko potrzebuje jednego 

poziomu uwagi, podczas gdy inne dziecko potrzebuje innego poziomu. Kiedy coś pójdzie nie tak, 

nauczyciel może mieć do czynienia z kilkoma problemami jednocześnie. Wszystkie te sytuacje mogłyby 

dziś przytłoczyć AI, ponieważ AI polega na współpracy międzyludzkiej. Pomyśl przez chwilę o reakcji, 

którą Alexa lub Siri musiałyby mieć wobec upartego dziecka (lub spróbuj symulować taką reakcję za 

pomocą własnego oddziału). Po prostu nie działa. AI może jednak pomóc nauczycielowi w 

następujących obszarach: 

* Papiery oceniające 

* Korzystanie z adaptacyjnego oprogramowania edukacyjnego 

* Poprawa kursów w oparciu o wzorce uczniów 

* Zapewnienie studentom korepetytorów 

* Pokazanie uczniom, jak znaleźć informacje 

* Tworzenie bezpiecznego środowiska do nauki metodą prób i błędów 

* Pomaganie uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących kursów i zajęć pozalekcyjnych w oparciu 

o ich umiejętności 

* Zapewnienie uczniom pomocy w odrabianiu prac domowych 



Pielęgniarstwo 

Robot może podnieść pacjenta, ratując plecy pielęgniarki. Jednak AI nie może podjąć decyzji o tym, 

kiedy, gdzie i jak podnieść pacjenta, ponieważ nie jest w stanie prawidłowo ocenić wszystkich 

wymaganych, niewerbalnych danych wejściowych pacjenta ani zrozumieć psychologii pacjenta, na 

przykład skłonności do mówienia niewierności. AI może zadawać pacjentom pytania, ale 

prawdopodobnie nie w sposób najlepiej nadający się do uzyskania użytecznych odpowiedzi. Robot 

może sprzątać bałagany, ale jest mało prawdopodobne, aby robił to w sposób, który zachowuje 

godność pacjenta i pomaga pacjentowi czuć się pod jego opieką. Krótko mówiąc, robot to dobry 

młotek: doskonały do wykonywania trudnych, szorstkich zadań, ale niezbyt delikatny lub opiekuńczy. 

Wykorzystanie AI z pewnością zwiększy się w zawodzie lekarza, ale zastosowania te są wyjątkowo 

specyficzne i ograniczone. Niewiele z tych działań ma związek z interakcją człowieka. Są bardziej 

podobne do powiększania ludzi i gromadzenia danych medycznych. 

Odpowiadanie na osobiste potrzeby 

Możesz myśleć, że twoja sztuczna inteligencja jest idealnym towarzyszem. W końcu nigdy się nie 

odzywa, jest zawsze uważny i nigdy nie pozostawia cię dla kogoś innego. Możesz powiedzieć mu swoje 

najgłębsze myśli i nie będzie się śmiał. W rzeczywistości AI, takie jak Alexa lub Siri, może być idealnym 

towarzyszem, jak pokazano w filmie Her. Jedyny problem polega na tym, że sztuczna inteligencja wcale 

nie jest bardzo dobrym towarzyszem. To, co tak naprawdę robi, to zapewnienie aplikacji głosowej ,głos. 

Antropomorfizacja sztucznej inteligencji nie czyni jej prawdziwą. 

Problem z posiadaniem sztucznej inteligencji zaspokajającej osobiste potrzeby polega na tym, że nie 

rozumie pojęcia osobistej potrzeby. Sztuczna inteligencja może poszukać stacji radiowej, znaleźć 

artykuł prasowy, dokonać zakupu produktu, nagrać spotkanie, powiedzieć, kiedy nadejdzie czas 

przyjmowania leków, a nawet włączyć i wyłączyć światło. Nie może jednak powiedzieć, kiedy myśl jest 

naprawdę złym pomysłem i może spowodować wiele nieszczęścia. Aby uzyskać użyteczny wkład w 

sytuacjach, w których nie obowiązują żadne zasady, a osoba rozmawiająca z tobą potrzebuje 

prawdziwego doświadczenia, aby przedstawić coś zbliżającego się do odpowiedzi, naprawdę 

potrzebujesz człowieka. Dlatego ludzie tacy jak doradcy, lekarze, pielęgniarki, a nawet ta dama, z którą 

rozmawiasz w kawiarni, są niezbędni. Niektóre z tych osób otrzymują wynagrodzenie pieniężne, a inne 

polegają tylko na tobie, gdy będziesz ich potrzebować z kolei. Ludzka interakcja jest zawsze wymagana 

przy zaspokajaniu osobistych potrzeb, które naprawdę są osobiste. 

Rozwiązywanie problemów rozwojowych 

Ludzie ze specjalnymi potrzebami wymagają ludzkiego dotyku. Często ta szczególna potrzeba okazuje 

się specjalnym prezentem, ale tylko wtedy, gdy opiekun ją rozpozna. Ktoś ze specjalną potrzebą może 

być w pełni funkcjonalny na wszystkie sposoby z wyjątkiem jednego - potrzeba kreatywności i 

wyobraźni, aby odkryć sposoby na pokonanie przeszkody. Znalezienie sposobu korzystania ze 

specjalnych potrzeb w świecie, który nie akceptuje specjalnych potrzeb w normalny sposób, jest 

jeszcze trudniejsze. Na przykład większość ludzi nie uważa ślepoty na kolory (która w rzeczywistości 

polega na zmianie koloru) za zaletę podczas tworzenia sztuki. Jednak ktoś przyszedł i zmienił go w 

zaletę . AI może być w stanie pomóc ludziom o szczególnych potrzebach w określony sposób. Na 

przykład robot może pomóc komuś w przeprowadzeniu terapii zajęciowej lub fizycznej w celu 

zwiększenia mobilności. Absolutna cierpliwość robota zapewniłaby, że osoba otrzyma tę samą pomoc 

z równą ręką każdego dnia. Jednak rozpoznanie zawodu zajęłoby człowiekowi lub fizykoterapia nie 

działa i wymaga zmiany. Pomaganie w kwestiach rozwojowych jest jednym z obszarów, w którym 

sztuczna inteligencja, niezależnie od tego, jak dobrze zaprogramowana i przeszkolona, może faktycznie 

okazać się szkodliwa. Człowiek może zobaczyć, kiedy ktoś przesadza, nawet jeśli wydaje się, że odnosi 



sukcesy w różnych zadaniach. Wiele niewerbalnych komunikatów pomaga, ale jest to również kwestia 

doświadczenia i intuicji, cech, których AI nie może zapewnić w obfitości, ponieważ niektóre sytuacje 

wymagałyby AI ekstrapolacji (poszerzenia wiedzy o nieznaną sytuację) zamiast interpolacji (użycia 

wiedza między dwoma znanymi punktami), aby odnieść sukces. Krótko mówiąc, ludzie będą musieli 

nie tylko monitorować osobę, której pomaga im AI, ale także monitorować AI, aby upewnić się, że 

działa ona zgodnie z oczekiwaniami. 

Tworzenie nowych rzeczy 

Jak zauważono, roboty nie mogą tworzyć. Konieczne jest postrzeganie aktu tworzenia jako rozwijania 

nowych wzorców myślenia. Dobra aplikacja do głębokiego uczenia się może analizować istniejące 

wzorce myślenia, polegać na sztucznej inteligencji, aby przekształcić te wzorce w nowe wersje rzeczy, 

które wydarzyły się wcześniej, i stworzyć coś, co wydaje się być oryginalną myślą, ale nie wymaga 

kreatywności. To, co widzisz, to matematyka i logika w pracy analizujące, co jest, zamiast definiować, 

co może być. Mając na uwadze to ograniczenie sztucznej inteligencji, w poniższych sekcjach opisano 

tworzenie nowych rzeczy - obszar, w którym ludzie zawsze będą się wyróżniać. 

Wymyślanie 

Kiedy ludzie mówią o wynalazcach, myślą o ludziach takich jak Thomas Edison, który na całym świecie 

posiadał 2332 patenty . Nadal możesz użyć jednego z jego wynalazków, żarówki, ale wiele jego 

wynalazków, takich jak fonograf, zmieniło świat. Nie każdy jest Edisonem. Niektórzy ludzie są jak Bette 

Nesmith Graham, która wynalazła Whiteout (znany również jako Liquid Paper i pod innymi nazwami) 

w 1956 roku. W pewnym momencie jej wynalazek pojawił się w każdej szufladzie biurka na świecie 

jako sposób na poprawienie błędów pisarskich. Obie te osoby zrobiły coś, czego AI nie może zrobić: 

stworzyć nowy wzorzec myślowy w postaci fizycznej istoty. Tak, każda z tych osób czerpała inspirację 

z innych źródeł, ale pomysł był naprawdę ich własny. Chodzi o to, że ludzie cały czas wymyślają różne 

rzeczy. W Internecie można znaleźć miliony pomysłów, wszystkie stworzone przez ludzi, którzy po 

prostu widzieli coś w inny sposób. Jeśli już, ludzie staną się bardziej pomysłowi, ponieważ będą mieli 

na to czas. AI może uwolnić ludzi od przyziemności, aby mogli robić to, co robią najlepiej: wymyślać 

jeszcze więcej nowych rzeczy. 

Być artystą 

Styl i prezentacja sprawiają, że Picasso różni się od Moneta. Ludzie potrafią dostrzec różnicę, ponieważ 

widzimy wzorce w metodach tych artystów: wszystko, od wyboru płótna, farby, stylu prezentacji, po 

wyświetlane tematy. AI również widzi te różnice. W rzeczywistości, przy precyzyjnym sposobie, w jaki 

AI może przeprowadzać analizy i większy wybór czujników, którymi dysponuje (w większości 

przypadków), AI może prawdopodobnie lepiej opisać wzorce artyzmu niż człowiek i naśladować te 

wzorce w wyniku czego artysta nigdy nie zapewnił. Jednak przewaga AI kończy się tutaj. AI będzie 

trzymać się tego, co wie, ale ludzie eksperymentują. Tylko człowiek pomyślałby o tworzeniu sztuki z 

drutu kolczastego lub liści . Jeśli materiał jest dostępny, ktoś stworzył z niego sztukę - sztukę, która jest 

AI nigdy nie może się rozmnażać. 

Wyobrażając sobie nierealne 

Ludzie stale poszerzają granice tego, co jest prawdziwe, robiąc nierealne możliwym. Kiedyś nikt nie 

pomyślał, że ludzie będą latać , wymyślili maszyny cięższe niż powietrze. W rzeczywistości 

eksperymenty raczej potwierdzały teorię, że nawet próba latania była głupotą. Potem przyszli bracia 

Wright. Ich lot w Kitty Hawk zmienił świat. Należy jednak pamiętać, że bracia Wright po prostu 



urzeczywistnili nierzeczywiste myśli wielu ludzi (w tym swoje). Sztuczna inteligencja nigdy nie miałaby 

nierealnego wyniku, a tym bardziej przekształcenia go w rzeczywistość, tylko ludzie mogą to zrobić. 

Podejmowanie intuicyjnych decyzji 

Intuicja to bezpośrednie postrzeganie prawdy, niezależne od jakiegokolwiek procesu rozumowania. 

Jest to prawda nielogiczna, co sprawia, że niezwykle trudno jest ją przeanalizować. Ludzie są biegli w 

intuicji, a najbardziej intuicyjni ludzie zwykle mają znaczącą przewagę nad tymi, którzy nie są intuicyjni. 

AI, która opiera się na logice i matematyce, nie ma intuicji. W związku z tym AI zwykle musi przebrnąć 

przez wszystkie dostępne logiczne rozwiązania i ostatecznie dojść do wniosku, że nie istnieje żadne 

rozwiązanie problemu, nawet jeśli człowiek znajdzie je stosunkowo łatwo. Ludzka intuicja i wgląd 

często odgrywają ogromną rolę w realizacji niektórych zawodów, jak opisano w poniższych sekcjach. 

Dochodzenie w sprawie przestępczości 

Jeśli oglądasz w telewizji dramaty kryminalne, wiesz, że śledczy często znajduje jeden mały fakt, który 

otwiera całą sprawę, dzięki czemu można ją rozwiązać. Rzeczywiste rozwiązywanie przestępstw działa 

inaczej. Ludzcy detektywi polegają na w pełni kwantyfikowalnej wiedzy, aby wykonać swoje zadanie, a 

czasami przestępcy również zbyt łatwo robią to zadanie. Procedury i zasady, wnikanie w fakty i 

spędzanie godzin na przeglądaniu wszystkich dowodów odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu 

przestępstw. Czasami jednak człowiek dokonuje nielogicznego skoku, który nagle sprawia, że wszystkie 

pozornie niezwiązane ze sobą elementy pasują do siebie. Praca detektywa obejmuje szeroki zakres 

zagadnień. W rzeczywistości, niektóre z tych problemów nie obejmują nawet nielegalnych działań. Na 

przykład detektyw może po prostu szukać osoby, która wydaje się zaginiona. Być może ta osoba ma 

nawet dobry powód, by nie chcieć zostać znalezionym. Chodzi o to, że wiele z tych detekcji polega na 

spojrzeniu na fakty w sposób, w jaki AI nigdy nie pomyślałaby, że może patrzeć, ponieważ wymaga 

skokowego rozszerzenia inteligencji, którego nie ma dla AI. Fraza, myśląc nieszablonowo, przychodzi 

mi na myśl. 

Monitorowanie sytuacji w czasie rzeczywistym 

AI będzie monitorować sytuacje, wykorzystując wcześniejsze dane jako podstawę na przyszłość. Innymi 

słowy, sztuczna inteligencja wykorzystuje wzorce do przewidywania. Większość sytuacji działa dobrze 

przy użyciu tego wzorca, co oznacza, że AI może faktycznie przewidzieć, co stanie się w danym 

scenariuszu z dużą dokładnością. Czasami zdarzają się jednak sytuacje, gdy wzór nie pasuje, a dane nie 

wydają się potwierdzać wniosku. Być może sytuacja obecnie nie obsługuje danych - co dzieje się cały 

czas. W takich sytuacjach ludzka intuicja jest jedyną awarią. W nagłych wypadkach poleganie na 

sztucznej inteligencji tylko w przypadku scenariusza jest złym pomysłem. Chociaż sztuczna inteligencja 

wypróbowuje przetestowane rozwiązanie, człowiek może myśleć nieszablonowo i wymyślić 

alternatywny pomysł. 

Oddzielanie faktów od fikcji 

Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie intuicyjna. Intuicja jest sprzeczna z każdą regułą, która jest 

obecnie używana do tworzenia sztucznej inteligencji. W związku z tym niektóre osoby postanowiły 

stworzyć Artificial Intuition (AN). 

Czytając materiały, które wspierają AN, szybko staje się oczywiste, że zachodzi jakaś magia (to znaczy 

wynalazcy angażują się w myślenie życzeniowe), ponieważ teoria po prostu nie pasuje do 

proponowanej implementacji. Z AN wiąże się kilka istotnych problemów, z których pierwszym jest to, 

że wszystkie programy, nawet te obsługujące AI, działają na procesorach, których jedyną możliwością 

jest wykonywanie najprostszych funkcji matematycznych i logicznych. To, że sztuczna inteligencja 



działa tak samo dobrze, jak na obecnym sprzęcie, jest niesamowite. Drugi problem polega na tym, że 

AI i wszystkie programy komputerowe w zasadzie polegają na matematyce podczas wykonywania 

zadań. AI nic nie rozumie. Sekcja „Rozważanie argumentu Chińskiego pokoju” w rozdziale 5 omawia 

tylko jeden z ogromnych problemów z całym pomysłem zdolności AI do zrozumienia. Chodzi o to, że 

intuicja jest nielogiczna, co oznacza, że ludzie nawet nie rozumieją jej podstaw. Bez zrozumienia ludzie 

nie mogą stworzyć systemu, który naśladuje intuicję w jakikolwiek znaczący sposób. 

 



Dziesięć znaczących wkładów AI w społeczeństwo 

Pomagamy zrozumieć historię sztucznej inteligencji, gdzie jest dzisiaj i gdzie może pójść jutro. Jednak 

technologia jest użyteczna tylko wtedy, gdy wnosi znaczący wkład w społeczeństwo. Co więcej, wkład 

musi pochodzić z silnej zachęty finansowej, w przeciwnym razie inwestorzy nie przyczynią się do tego. 

Chociaż rząd może w krótkim czasie przyczynić się do opracowania technologii, która uzna za przydatną 

do celów wojskowych lub innych, długoterminowa kondycja technologiczna zależy od wsparcia 

inwestorów. W związku z tym ten rozdział koncentruje się na elementach sztucznej inteligencji, które 

są dziś użyteczne, co oznacza, że wnoszą teraz znaczący wkład w społeczeństwo. Niektóre osoby 

twierdzą, że zawyżone korzyści związane z AI mogą dziś spowodować jutro kolejną zimę AI. Ponadto 

powoduje strach przed niektórymi wpływowymi ludźmi co do  do przemyślenia wartości AI . 

Obydwu problemom przeciwdziałają inni, którzy uważają, że potencjał zimy AI jest niewielki oraz że 

przenoszenie strachu jest niewłaściwe.  Dyskusja jest cenna w ocenie każdej technologii, ale inwestorzy 

nie są zainteresowani słowami; inwestorzy są zainteresowani wynikami. Ten rozdział dotyczy wyników, 

pokazując, że sztuczna inteligencja została zintegrowana ze społeczeństwem w wystarczająco znaczący 

Osposób, że kolejna zima AI jest naprawdę mało prawdopodobna. Oczywiście, pozbycie się szumu, aby 

ludzie mogli naprawdę zrozumieć to, co AI może dla nich zrobić, byłoby w tym momencie plusem. 

Uwzględnianie interakcji specyficznych dla człowieka 

Ludzie napędzają sprzedaż produktów. Ponadto ludzie decydują, co mówić w większości, co tworzy 

szum, który z kolei tworzy sprzedaż. Chociaż prawdopodobnie nie usłyszysz o technologiach 

omawianych w poniższych sekcjach w radiu, poziom, na jaki wpływają one na ludzi, jest niesamowity. 

W pierwszym przypadku, aktywna ludzka stopa, ludzie faktycznie będą mogli chodzić przy użyciu 

protetyki z prawie taką samą łatwością, jak chodzenie naturalną stopą. Chociaż grupa potrzebująca 

tego produktu jest stosunkowo niewielka, efekty mogą być szeroko znane. Drugi i trzeci przypadek 

mogą potencjalnie wpłynąć na miliony, być może miliardy ludzi. Są to przyziemne oferty, ale często to, 

co przyziemne, staje się oczekiwane, co ponownie napędza sprzedaż. We wszystkich trzech 

przypadkach technologie nie będą działać bez sztucznej inteligencji, co oznacza, że zatrzymanie badań, 

rozwoju i sprzedaży sztucznej inteligencji spotka się z pogardą ze strony osób korzystających z tych 

technologii. 

Opracowanie aktywnej ludzkiej stopy 

Protetyka to duże pieniądze. Kosztują fortunę i są niezbędnym przedmiotem dla każdego, kto brakuje 

kończyny i chce mieć przyzwoitą jakość życia. Wiele protez opiera się na technologii pasywnej, co 

oznacza, że nie przekazują żadnych informacji zwrotnych i nie dostosowują automatycznie swojej 

funkcjonalności do indywidualnych potrzeb. Wszystko to zmieniło się w ostatnich latach jako naukowcy 

tacy jak Hugh Herr stworzyli aktywną protetykę, która może symulować działanie prawdziwych 

kończyn i automatycznie dostosowywać się do osoby, która ich używa. Mimo że Hugh Herr znalazł się 

na pierwszych stronach gazet, obecnie można znaleźć aktywną technologię we wszystkich rodzajach 

protetyki, w tym na kolanach, rękach i rękach. Możesz zastanawiać się nad potencjalną wartością 

zastosowania protetyki aktywnej zamiast pasywnej. Dostawcy medyczni już prowadzą badania. To 

okazuje się, że protetyka oparta na mikroprocesorach, polegająca na sztucznej inteligencji, aby 

zapewnić, że urządzenie prawidłowo współpracuje z użytkownikiem, jest ogromną wygraną. 

Ludzie korzystający z protez aktywnych w technologii nie tylko żyją dłużej, ale także zmniejszyli 

bezpośrednie i pośrednie koszty leczenia. Na przykład osoba stosująca protezę w technologii aktywnej 

rzadziej upada. Mimo że początkowy koszt protezy z technologią aktywną jest wyższy, koszty w czasie 

są znacznie mniejsze. 



Przeprowadzanie ciągłego monitorowania 

Omówiliśmy wiele urządzeń monitorujących używanych przez medycynę, aby zapewnić, że ludzie 

otrzymają leki we właściwym czasie i we właściwej dawce. Ponadto monitorowanie medyczne może 

pomóc pacjentom szybciej uzyskać opiekę po poważnym incydencie, a nawet przewidzieć, kiedy u 

pacjenta wystąpi poważny incydent, taki jak zawał serca. Większość z tych urządzeń, szczególnie tych 

o charakterze predykcyjnym, wykonuje pewne sztucznej inteligencji. Pozostaje jednak pytanie, czy 

urządzenia te stanowią zachętę finansową dla osób, które je tworzą i używają. Badania są trudne do 

zdobycia, ale wyniki badań na pokazują, że zdalne monitorowanie pacjentów z sercem oszczędza 

znaczne koszty medyczne (oprócz pomocy pacjentowi w życiu szczęśliwszym i  dłuższym). W 

rzeczywistości  korzystanie ze zdalnego monitorowania, nawet w przypadku osób zdrowych, ma 

znaczący wpływ na koszty leczenia (artykuł wymaga subskrypcji do przeczytania). Wpływ oszczędności 

jest tak duży, że zdalne monitorowanie faktycznie zmienia sposób działania leku. 

Podawanie leków 

Chorzy, którzy zapominają przyjmować leki, kosztują placówkę medyczną ogromne kwoty pieniędzy. 

Zgodnie z tym artykułem na CNBC.com  , koszt w samych Stanach Zjednoczonych wynosi 290 miliardów 

dolarów rocznie. Łącząc technologie takie jak Near Field Communication (NFC) z w aplikacjach opartych 

na sztucznej inteligencji możesz śledzić, jak ludzie przyjmują leki i kiedy. Ponadto sztuczna inteligencja 

może pomóc ludziom pamiętać, kiedy przyjmować leki, które brać i ile stosować. W połączeniu z 

monitorowaniem nawet osoby o szczególnych potrzebach w zakresie monitorowania mogą uzyskać 

odpowiednią dawkę swoich leków. 

Opracowywanie rozwiązań przemysłowych 

Ludzie prowadzą mnóstwo drobnych sprzedaży. Jednak gdy myślisz o siła nabywcza jednostki, blednie 

w porównaniu z tym, co tylko jeden organizacja może wydać. Różnica polega na ilości. Jednak 

inwestorzy patrzą na oba rodzaje sprzedaży, ponieważ oba generują pieniądze - to dużo. Rozwiązania 

przemysłowe wpływają na organizacje. Zwykle są drogie, ale przemysł wykorzystuje je do zwiększania 

wydajności, wydajności, a przede wszystkim dochodów. Wszystko sprowadza się do dolnej linii. W 

poniższych sekcjach omówiono wpływ sztucznej inteligencji na wyniki organizacji korzystających z 

dostarczonych rozwiązań. 

Używanie AI z drukowaniem 3D 

Druk 3D zaczął się jako technologia zabawek, która przyniosła ciekawe, ale nie szczególnie cenne 

wyniki. Było to jednak zanim NASA wykorzystała druk 3D w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 

do produkcji narzędzi. Większość ludzi pomyśli, że ISS powinien był wziąć wszystkie potrzebne 

narzędzia, gdy opuścił Ziemię. Niestety narzędzia gubią się lub psują. Ponadto ISS po prostu nie ma 

wystarczającej ilości miejsca do przechowywania absolutnie wszystkich wymaganych narzędzi. Druk 

3D może również tworzyć części zamienne, a ISS z pewnością nie może pomieścić pełnego zestawu 

części zamiennych. Drukarki 3D działają tak samo w mikrograwitacji jak na Ziemi , więc drukowanie 3D 

jest technologią, z której naukowcy mogą korzystać w precyzyjny sposób w ten sam sposób w obu 

miejscach. Tymczasem przemysł wykorzystuje drukowanie 3D, aby spełnić wszystkie wymagania. 

Dodanie AI do miksu pozwala urządzeniu stworzyć wynik, zobaczyć, co stworzył, i uczyć się na błędach. 

Oznacza to, że przemysł będzie w końcu mógł stworzyć roboty, które naprawią własne błędy - 

przynajmniej w takim stopniu, który zmniejszy liczbę błędów i zwiększy zyski. AI pomaga również 

zmniejszyć ryzyko związane z drukowaniem trójwymiarowym za pośrednictwem takich produktów, jak 
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Zaawansowane technologie robotów 

Zawarliśmy bogactwo zastosowań robota, od domu po medycynę i przemysł. Mówimy także o 

robotach w samochodach, kosmosie i pod wodą. Jeśli masz pomysł, że roboty są istotną siłą napędową 

sztucznej inteligencji, masz rację. Roboty stają się niezawodną, dostępną i znaną technologią z 

widoczną obecnością i historią sukcesu, dlatego tak wiele organizacji inwestuje w jeszcze bardziej 

zaawansowane roboty. Wiele istniejących tradycyjnych firm polega dziś na robotach, o czym wielu 

ludzi może nie wiedzieć. Na przykład przemysł naftowy polega w dużej mierze na robotach, które 

poszukują nowych źródeł ropy, przeprowadzają konserwację i sprawdzają rury. W niektórych 

przypadkach roboty naprawiają również miejsca, do których ludzie nie mają łatwego dostępu; takie jak 

w rurociągi. Według Oil & Gas Monitor AI umożliwia interpolację między modelami wydobywczymi, 

redukcję kosztów wiercenia i przeprowadzanie symulacji, które pokazują potencjalne problemy z 

wierceniem. Ponieważ przemysł naftowy jest tak niechętny ryzyku, że jego użycie AI stanowi dobry test 

na to, jak inne firmy przyjmą AI. Przeglądając artykuły na temat przemysłu naftowego, zdajesz sobie 

sprawę, że przemysł naftowy czekał na sukcesy w branży opieki zdrowotnej, finansów i produkcji 

wcześniej dokonując własnych inwestycji. Możesz spodziewać się poprawy sztucznej inteligencji , 

adopcję wraz ze wzrostem sukcesów w innych branżach. Objęliśmy  wszelkiego rodzaju rozwiązania 

robotyczne - niektóre mobilne, inne nie. Zasadniczo roboty mogą zarabiać, wykonując określone 

zadania, takie jak zamiatanie podłogi (robot Roomba) lub składanie samochodu. Podobnie drony 

zarabiają teraz pieniądze dla kontrahentów obronnych i ostatecznie staną się opłacalne również dla 

znacznej liczby zastosowań cywilnych. Wiele osób przewiduje, że samochód SD nie tylko zarobi 

pieniądze, ale stanie się również niezwykle popularny 

Tworzenie środowisk nowych technologii 

Wszyscy na ogół szukają nowych rzeczy do kupienia, co oznacza, że firmy muszą wymyślić nowe rzeczy 

do sprzedania. AI pomaga ludziom szukać wzorów we wszelkiego rodzaju rzeczach. Wzory często 

pokazują obecność czegoś nowego, takiego jak nowy element lub nowy proces tworzenia czegoś. W 

dziedzinie rozwoju produktu AI ma pomóc w odkryciu nowego produktu (w przeciwieństwie do 

sprzedaży produktu będącego przedmiotem zainteresowania). Skracając czas potrzebny na znalezienie 

nowego produktu do sprzedaży, sztuczna inteligencja pomaga firmom zwiększyć zyski i obniża koszty 

badań związanych ze znalezieniem nowych produktów. W poniższej sekcji omówiono te kwestie 

bardziej szczegółowo. 

Opracowywanie rzadkich nowych zasobów 

Jak widać w całym tekście, sztuczna inteligencja jest szczególnie biegła w widzeniu wzorców, a wzorce 

mogą wskazywać różnego rodzaju rzeczy, w tym nowe elementy (sekcja „Znajdowanie nowych 

elementów” w rozdziale 16 mówi o tym aspekcie sztucznej inteligencji). Nowe elementy oznaczają 

nowe produkty, które przekładają się na sprzedaż produktów. Organizacja, która może wymyślić nowy 

materiał, ma znaczącą przewagę nad konkurencją.  

Widząc to, czego nie widać 

Ludzkie widzenie nie widzi szerokiego spektrum światła, które faktycznie istnieje w naturze. I nawet 

przy powiększaniu ludzie mają trudności z myśleniem na bardzo małą lub bardzo dużą skalę. Białości 

sprawiają, że ludzie widzą nieoczekiwane. Czasami losowy wzór faktycznie ma strukturę, ale ludzie go 

nie widzą. Sztuczna inteligencja może zobaczyć to, czego ludzie nie mogą zobaczyć, a następnie podjąć 

działania. Na przykład, szukając naprężeń w metalu, AI może dostrzec potencjał zmęczenia i działać na 

nie. Oszczędności mogą być ogromne w przypadku takich przedmiotów, jak falowody, które są 

wykorzystywane do transmisji radiowej 



Praca z AI w kosmosie 

Wcześniejsza część zabrała Cię w podróż po tym, co AI może potencjalnie zrobić w kosmosie. Chociaż 

plany wykonania tych zadań są na tablicy kreślarskiej, większość z nich jest sponsorowana przez rząd, 

co oznacza, że dają one szansę, która niekoniecznie może przynieść zysk. W tym przypadku firma 

faktycznie chce osiągnąć zysk, ale dziś może go nie osiągnąć. W poniższych sekcjach spojrzeć na 

przestrzeń w inny sposób i wskazać, co dzieje się dzisiaj. Sztuczna inteligencja umożliwia obecnie 

firmom zarabianie pieniędzy na pracy w kosmosie, co zachęca je do dalszego inwestowania zarówno 

w sztuczną inteligencję, jak i projekty związane z kosmosem. 

Dostarczanie towarów do stacji kosmicznych 

Być może największym dotychczasowym sukcesem komercyjnym AI w kosmosie jest zaopatrzenie ISS 

przez takie firmy jak SpaceX i Orbital ATK .Organizacje pieniądze przy każdej podróży, oczywiście, ale 

także korzyści NASA. W rzeczywistości Stany Zjednoczone jako całość skorzystały z tych korzyści z 

przedsięwzięcia: 

* Niższy koszt dostarczania materiałów, zamiast używania pojazdów z innych krajów w celu 

uzupełnienia ISS 

* Zwiększone wykorzystanie obiektów z USA, takich jak Kennedy Space Center, co oznacza, że koszty 

tych obiektów są amortyzowane przez długi okres 

* Dodano centra startowe dla przyszłych lotów kosmicznych 

* Większa dostępna pojemność dla satelitów i innych przedmiotów SpaceX i Orbital ATK współpracują 

z wieloma innymi firmami. 

W związku z tym, chociaż mogą wydawać się, że tylko dwie firmy odnoszą korzyści z tego porozumienia, 

wiele innych korzysta jako partnerzy zależni. Zastosowanie sztucznej inteligencji sprawia, że wszystko 

to jest możliwe, i dzieje się tak w tej chwili. Firmy zarabiają dziś pieniądze z kosmosu, nie czekając do 

jutra, jak można sądzić z wiadomości. To, że zarobki pochodzą z prozaicznej usługi dostawy, nie ma 

znaczenia. Dostawy kosmiczne są zasadniczo nowe. Wiele firm internetowych przez lata cierpiało na 

deficyt, zanim osiągnęło zyski. Jednak SpaceX przynajmniej wydaje się być w stanie zarabiać pieniądze 

po kilku wczesnych stratach. Kosmicznym firmom zajmie trochę czasu zwiększeniedo tego samego 

wpływu finansowego, jaki wywierają ziemskie przedsiębiorstwa z tego samego rodzaju  

Wydobycie zasobów pozaplanetarnych 

Firmy takie jak Planetary Resource są gotowe rozpocząć wydobywanie z planetoid i innych ciał 

planetarnych. Z pewnością istnieje potencjał do zarabiania ogromnych sum. Zawieramy tę sekcję, 

ponieważ na Ziemi dosłownie brakuje zasobów do wydobycia, a wiele pozostałych zasobów wymaga 

wyjątkowo brudnych technik wydobycia. Ten konkretny biznes wystartuje wcześniej niż później. Dużo 

szumu mówi się dzisiaj o tym konkretnym biznesie, w tym wydobycie 16 Psyche . 

 Mimo to ludzie w końcu będą musieli stworzyć niesamowity program recyklingu, który wydaje się 

mało prawdopodobny, lub znaleźć zasoby gdzie indziej - bardzo prawdopodobne miejsce. Ludzie 

zarabiający dziś na tym konkretnym projekcie to ci, którzy dostarczają narzędzia, z których wiele opiera 

się na sztucznej inteligencji, aby określić najlepszy sposób wykonania zadania. 

Odkrywanie innych planet 

Wydaje się prawdopodobne, że ludzie ostatecznie zbadają, a nawet skolonizują inne planety, przy czym 

Mars jest prawdopodobnie pierwszym kandydatem. W rzeczywistości 78 000 ludzi już zapisało się na 



taką podróż. Po tym, jak ludzie dotrą do innych światów, w tym do księżyc, wiele osób uważa, że 

jedynym sposobem na zarabianie pieniędzy będzie sprzedaż własności intelektualnej lub ewentualnie 

tworzenie materiałów, które będzie wspierać tylko ten konkretny świat. Niestety, chociaż niektórzy 

ludzie zarabiają dziś na tym projekcie, prawdopodobnie przez jakiś czas nie zobaczymy żadnego 

rzeczywistego zysku. Mimo to niektóre firmy zarabiają dziś, oferując różne narzędzia potrzebne do 

zaprojektowania podróży. Badania finansują gospodarkę. 



Dziesięć sposobów, w których zawiodła sztuczna inteligencja 

Każda obszerna książka na temat AI musi uwzględniać sposoby, w jakie AI nie spełniła oczekiwań. My 

omawialiśmy tę kwestię częściowo w różnych częściach, przedstawiając historyczny obraz zim AI. 

Jednak nawet przy tych dyskusjach możesz nie zrozumieć, że sztuczna inteligencja nie tylko nie spełniła 

oczekiwań zbyt entuzjastycznych zwolenników; nie spełnił konkretnych potrzeb i podstawowych 

wymagań. Ta część dotyczy niepowodzeń, które powstrzymają AI przed doskonaleniem i 

wykonywaniem zadań, które musimy wykonać, aby w pełni osiągnąć sukcesy opisane w innych 

rozdziałach. AI jest obecnie rozwijającą się technologią, która w najlepszym wypadku odnosi częściowe 

sukcesy. Jedną z podstawowych kwestii otaczających AI jest to, że ludzie antropomorfizują ją i 

przekształcają w coś, czym nie jest. AI akceptuje oczyszczone dane jako dane wejściowe, analizuje je, 

znajduje wzorce i zapewnia żądane dane wyjściowe. Jak opisano, sztuczna inteligencja niczego nie 

rozumie, nie może tworzyć ani odkrywać niczego nowego i nie ma wiedzy wewnątrzosobowej, więc 

nie może współczuć nikomu w niczym. Kluczową informacją, którą należy wyciągną z tej części, jest to, 

że sztuczna inteligencja zachowuje się tak, jak zaprojektował ją ludzki programista, a to, co często 

bierzesz za inteligencję, to tylko połączenie sprytnego programowania i ogromnej ilości danych 

analizowanych w określony sposób. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że ludzie, którzy twierdzą, że AI 

ostatecznie przejmie świat, nie rozumieją, że jest to niemożliwe, biorąc pod uwagę obecną 

technologię. Sztuczna inteligencja nie może nagle stać się świadoma, ponieważ nie ma żadnych 

środków na wyrażenie emocji wymaganych do samoświadomości. AI nie ma dziś niektórych z siedmiu 

podstawowych rodzajów inteligencji wymaganych do samoświadomości. Po prostu posiadanie tych 

poziomów inteligencji też nie wystarczy. Ludzie mają w sobie iskrę - coś, czego naukowcy nie mają  

Rozumiesz. Bez zrozumienia, czym jest ta iskra, nauka nie może odtworzyć jej go jako część AI. 

Zrozumienie 

Zdolność zrozumienia jest wrodzona dla ludzi, ale SI całkowicie jej nie ma. Patrząc na jabłko ,dla 

człowieka to nie tylko szereg właściwości związanych z obrazem obiektu. Ludzie rozumieją jabłka za 

pomocą zmysłów, takich jak kolor, smak i dotyk. Rozumiemy, że jabłko jest jadalne i dostarcza 

określonych składników odżywczych. Mamy poglądy na temat jabłek; być może lubimy ich i czujemy, 

że są najwyższym owocem. AI widzi obiekt, który ma związane z nim właściwości - wartości, których AI 

nie rozumie, a jedynie manipuluje. W poniższych sekcjach opisano, w jaki sposób brak zrozumienia 

powoduje, że AI jako całość nie spełnia oczekiwań. 

Interpretacja, a nie analiza Jak stwierdzono wielokrotnie, sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy 

do manipulowania przychodzącymi danymi i generowania wyników. Nacisk kładziony jest na analizę 

danych. Jednak człowiek kontroluje kierunek tej analizy, a następnie musi interpretować wyniki. Na 

przykład AI może przeprowadzić analizę rentgenowską pokazującą potencjalny guz nowotworowy. 

Wynikowy wynik może podkreślić część prześwietlenia zawierającego guz, aby lekarz mógł go 

zobaczyć. W przeciwnym razie lekarz może nie być w stanie zobaczyć guza, więc AI niewątpliwie 

zapewnia ważną usługę. Mimo to lekarz musi jeszcze sprawdzić wynik i ustalić, czy prześwietlenie 

rzeczywiście pokazuje raka. Jak opisano w kilku częściach, zwłaszcza w samochodach z własnym 

napędem, AI można łatwo oszukać, gdy nawet mały artefakt pojawia się w niewłaściwym miejscu. W 

związku z tym, mimo że sztuczna inteligencja jest niezwykle pomocna w umożliwieniu lekarzowi 

zobaczenia czegoś, co nie jest widoczne dla ludzkiego oka, sztuczna inteligencja również nie jest 

wystarczająco godna zaufania, aby podjąć jakąkolwiek decyzję. Interpretacja oznacza również zdolność 

widzenia poza danymi. To nie jest zdolność do tworzenia nowych danych, ale do zrozumienia, że dane 

mogą wskazywać na coś innego niż to, co jest widoczne. Na przykład ludzie często mogą powiedzieć, 

że dane są fałszywe lub sfałszowane, nawet jeśli same dane nie stanowią dowodów wskazujących na 



te problemy. Sztuczna inteligencja akceptuje dane zarówno jako prawdziwe, jak i prawdziwe, podczas 

gdy człowiek wie, że nie są ani prawdziwe, ani prawdziwe. Dokładne sformalizowanie, w jaki sposób 

ludzie osiągają ten cel, jest obecnie niemożliwe, ponieważ ludzie go nie rozumieją. 

Wykraczanie poza czyste liczby 

Mimo jakiegokolwiek wyglądu AI działa tylko z liczbami. Na przykład sztuczna inteligencja nie rozumie 

słów, co oznacza, że kiedy z nią rozmawiasz, sztuczna inteligencja po prostu wykonuje dopasowanie 

wzorca po konwersji mowy na postać numeryczną. Treść tego, co mówisz, zniknęła. Nawet jeśli AI 

byłaby w stanie zrozumieć słowa, nie mogłaby tego zrobić, ponieważ słowa zniknęły po procesie 

tokenizacji. Nieumiejętność zrozumienia przez AI czegoś tak podstawowego jak słowa oznacza, że w 

tłumaczeniu AI z jednego języka na drugi zawsze będzie brakować tego pewnego czegoś, co jest 

potrzebne do przetłumaczenia uczuć za słowami, a także samych słów. Słowa wyrażają uczucia, a AI 

nie może tego zrobić. Ten sam proces konwersji zachodzi w każdym sensie, jaki posiadają ludzie. 

Komputer tłumaczy widok, dźwięk, zapach, smak i dotyk na reprezentacje numeryczne, a następnie 

wykonuje dopasowanie wzorca, aby utworzyć zestaw danych, który symuluje rzeczywiste wrażenia. 

Jeszcze bardziej komplikując sprawy, ludzie często doświadczają rzeczy inaczej od siebie. Na przykład 

każda osoba doświadcza kolorów wyjątkowo. W przypadku sztucznej inteligencji każdy komputer widzi 

kolor dokładnie w ten sam sposób, co oznacza, że sztuczna inteligencja nie może doświadczyć kolorów 

wyjątkowo. Ponadto z powodu konwersji sztuczna inteligencja w ogóle nie odczuwa kolorów. 

Biorąc pod uwagę konsekwencje 

AI może analizować dane, ale nie może oceniać moralnie ani etycznie. Jeśli poprosisz AI o dokonanie 

wyboru, zawsze wybierze opcję o najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu, chyba że podasz jakiś 

rodzaj funkcja losowania również. AI dokona tego wyboru bez względu na wynik.. W obliczu wyboru 

między pozostawieniem pasażerów samochodu lub pieszych śmierci, gdy taki wybór jest konieczny, AI 

musi dysponować ludzkimi instrukcjami, aby podjąć decyzję. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie 

rozpatrywać konsekwencji i dlatego nie może brać udziału w procesie decyzyjnym. W wielu sytuacjach 

błędna ocena zdolności AI do wykonania zadania jest po prostu niewygodna. W niektórych 

przypadkach może być konieczne wykonanie zadania po raz drugi lub trzeci ręcznie, ponieważ AI nie 

jest w stanie sprostać zadaniu. Jeśli jednak chodzi o konsekwencje, oprócz moralnych i etycznych 

problemów możesz napotkać problemy prawne, jeśli zaufasz sztucznej inteligencji do wykonania 

zadania, które do niej nie pasuje. Na przykład zezwolenie na samodzielne prowadzenie samochodu w 

miejscu, w którym nie ma takiej potrzeby, jest prawdopodobnie nielegalne, a oprócz szkód i opłat 

medycznych, które może spowodować samochód SD, wystąpią problemy prawne. Krótko mówiąc, 

dowiedz się, jakie są wymagania prawne, zanim zaufasz sztucznej inteligencji, że zrobi coś, co wiąże się 

z potencjalnymi konsekwencjami. 

Odkrywanie 

AI może interpolować istniejącą wiedzę, ale nie może ekstrapolować istniejącej wiedzy w celu 

tworzenia nowej wiedzy. Kiedy sztuczna inteligencja napotyka nową sytuację, zwykle próbuje 

rozwiązać ją jako istniejącą wiedzę, zamiast zaakceptować, że jest to coś nowego. W rzeczywistości AI 

nie ma metody na tworzenie niczego nowego lub postrzeganie go jako czegoś wyjątkowego. Są to 

ludzkie wyrażenia, które pomagają nam odkrywać nowe rzeczy, pracować z nimi, opracowywać 

metody interakcji z nimi i tworzyć nowe metody ich używania do wykonywania nowych zadań lub 

rozszerzania istniejących zadań. W poniższych sekcjach opisano, w jaki sposób niezdolność sztucznej 

inteligencji do dokonywania odkryć uniemożliwia spełnienie oczekiwań ludzi. 

Opracowywanie nowych danych ze starych 



Jednym z najczęstszych zadań wykonywanych przez ludzi jest ekstrapolacja danych; na przykład, biorąc 

pod uwagę A, co to jest B? Ludzie wykorzystują istniejącą wiedzę do tworzenia nowej wiedzy innego 

rodzaju. Znając jedną wiedzę, człowiek może wykonać skok do nowej wiedzy poza domeną wiedzy 

pierwotnej, z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Ludzie wykonują te skoki tak często, że stają się 

drugą naturą i są wyjątkowo intuicyjni. Nawet dzieci mogą dokonywać takich prognoz z dużym 

powodzeniem. Najlepsze, co AI kiedykolwiek zrobi, to interpolować dane, na przykład, biorąc pod 

uwagę A i B, czy C jest gdzieś pomiędzy? Zdolność do skutecznej interpolacji danych oznacza, że 

sztuczna inteligencja może przedłużyć wzór, ale nie może tworzyć nowych danych. Czasami jednak 

programiści mogą wprowadzać ludzi w błąd, myśląc, że dane są nowe, stosując sprytne techniki 

programowania. Obecność C wygląda na nową, kiedy tak naprawdę nie jest. Brak nowych danych może 

powodować warunki, które sprawiają, że sztuczna inteligencja wydaje się rozwiązać problem, ale tak 

nie jest. Problem wymaga nowego rozwiązania, a nie interpolacji istniejących rozwiązań. 

Widząc poza wzorami 

Obecnie AI może zobaczyć wzorce w danych, gdy nie są one widoczne dla ludzi. Możliwość zobaczenia 

tych wzorów sprawia, że AI jest tak cenna. Manipulowanie i analiza danych jest czasochłonne, złożone 

i powtarzalne, ale sztuczna inteligencja może wykonać to zadanie z dużą aplauzem. Jednak wzorce 

danych są po prostu wynikiem i niekoniecznie rozwiązaniem. Ludzie polegają na pięciu zmysłach, 

empatii, kreatywności i intuicji, aby spojrzeć poza wzorce na potencjalne rozwiązanie, które opiera się 

poza tym, w co dane uwierzyłyby. Podstawowym sposobem zrozumienia ludzkiej zdolności widzenia 

poza wzorami jest spojrzenie na niebo. W pochmurny dzień ludzie widzą wzory w chmurach, ale AI 

widzi chmury i tylko chmury. Ponadto dwie osoby mogą widzieć różne rzeczy w tym samym zestawie 

chmur. W kreatywnym widoku wzorów w chmurze jedna osoba widzi owcę, a inna fontannę. To samo 

dotyczy gwiazd i innych rodzajów wzorów. Sztuczna inteligencja przedstawia wzorzec jako wynik, ale 

nie rozumie wzorca i brakuje mu kreatywności do robienia czegokolwiek z wzorcem, poza zgłaszaniem, 

że wzorzec istnieje. 

Wdrażanie nowych zmysłów 

Gdy ludzie stali się bardziej kompetentni, zdali sobie również sprawę z różnic w ludzkich zmysłach, 

które tak naprawdę nie przekładają się dobrze na AI, ponieważ replikacja tych zmysłów w sprzęcie nie 

jest teraz naprawdę możliwa. Na przykład umiejętność korzystania z wielu zmysłów do zarządzania 

pojedynczym wejściem (synestezja) wykracza poza sztuczną inteligencję. 

Skuteczne opisywanie synestezji znacznie przewyższa większość ludzi. Zanim będą w stanie stworzyć 

sztuczną inteligencję, która może naśladować niektóre z naprawdę niesamowitych efektów synestezji, 

ludzie muszą najpierw ją w pełni opisać, a następnie stworzyć czujniki, które przekształcą 

doświadczenie w liczby, które AI może przeanalizować. Jednak nawet wtedy AI zobaczy tylko skutki 

synestezji, a nie wpływ emocjonalny. W związku z tym AI nigdy nie doświadczy w pełni ani nie zrozumie 

synestezji. Co dziwne, niektóre badania pokazują, że dorośli mogą być szkoleni w zakresie doświadczeń 

synestetycznych, co sprawia, że potrzeba sztucznej inteligencji jest niepewna . Chociaż większość ludzi 

wie, że ludzie mają pięć zmysłów, wiele źródeł twierdzi obecnie, że ludzie faktycznie mają znacznie 

więcej niż standardowe pięć zmysłów. Niektóre z tych dodatkowych zmysłów nie są do końca dobrze 

poznane i są ledwo do udowodnienia, takie jak magnetocepcja (zdolność do wykrywania pól 

magnetycznych, np.pole magnetyczne ziemi). Ten zmysł daje ludziom zdolność do określania kierunku, 

podobnie jak u ptaków, ale w mniejszym stopniu. 

Ponieważ nie mamy metody nawet kwantyfikacji tego zmysłu, replikacja go jako elementu sztucznej 

inteligencji jest niemożliwa. 



Empatyczny 

Komputery nic nie czują. To niekoniecznie jest negatywne, ale tu jest to negatywne. Bez zdolności 

odczuwania komputer nie widzi rzeczy z perspektywy człowieka. Nie rozumie bycia szczęśliwym lub 

smutnym, więc nie może reagować na te emocje, chyba że program stworzy metodę analizy mimiki i 

innych wskaźników, a następnie odpowiedniego działania. Mimo to taka reakcja jest konserwatywną 

reakcją i podatną na błędy. Zastanów się, ile decyzji podejmujesz na podstawie emocjonalnej potrzeby, 

a nie faktów. W poniższych sekcjach omówiono, w jaki sposób brak empatii ze strony AI uniemożliwia 

mu właściwe oddziaływanie z ludźmi w wielu przypadkach. 

Chodzenie w czyichś butach 

Pomysł chodzenia w butach innych osób oznacza oglądanie rzeczy z perspektywy innej osoby i podobne 

do jej odczuć. Nikt nie czuje się dokładnie tak samo jak ktoś inny, ale dzięki empatii ludzie mogą się 

zbliżyć. Ta forma empatii wymaga silnej inteligencji intrapersonalnej jako punktu wyjścia, której AI 

nigdy nie będzie miała, dopóki nie rozwinie poczucia siebie .Ponadto sztuczna inteligencja musiałaby 

być w stanie poczuć, co jest obecnie niemożliwe, a sztuczna inteligencja musiałaby być otwarta na 

dzielenie się uczuciami z jakąś inną istotą (ogólnie człowiekiem, dzisiaj), co również jest niemożliwe. 

Obecny stan technologii AI uniemożliwia AI odczuwanie lub rozumienie jakichkolwiek emocji, co 

uniemożliwia empatię. Oczywiście pytanie brzmi, dlaczego empatia jest tak ważna. Bez zdolności, by 

czuć się tak samo jak ktoś inny, AI nie może rozwinąć motywacji do wykonywania określonych zadań. 

Możesz zlecić AI wykonanie zadania, ale tam AI nie miałaby na tym motywacji posiadać. W rezultacie 

sztuczna inteligencja nigdy nie wykonałaby pewnych zadań, nawet jeśli wykonanie takich zadań jest 

wymogiem budowania umiejętności i wiedzy niezbędnych do osiągnięcia inteligencji podobnej do 

człowieka. 

Rozwijanie prawdziwych relacji 

AI buduje twoje zdjęcie na podstawie gromadzonych danych. Następnie tworzy wzorce na podstawie 

tych danych i przy użyciu określonych algorytmów opracowuje dane wyjściowe, dzięki którym wydaje 

się, że Cię zna - przynajmniej jako znajomy. Ponieważ jednak AI nie czuje, nie może cię docenić jako 

osoby. Może ci to służyć, jeśli to zrobisz i przy założeniu, że zadanie znajduje się na liście funkcji, ale nie 

ma dla ciebie żadnego poczucia. W kontaktach ludzie muszą brać pod uwagę zarówno przywiązanie 

intelektualne, jak i uczucia. Przywiązanie intelektualne często wynika z wspólnej korzyści między 

dwoma podmiotami. Niestety nie istnieje wspólna korzyść między AI a człowiekiem (lub jakimkolwiek 

innym bytem). AI po prostu przetwarza dane przy użyciu określonego algorytmu. Coś nie może 

twierdzić, że kocha coś innego, jeśli nakaz zmusza go do ogłoszenia. Przywiązanie emocjonalne musi 

pociągać za sobą ryzyko odrzucenia, co pociąga za sobą samoświadomość. 

Zmiana perspektywy 

Ludzie mogą czasem zmienić zdanie na podstawie czegoś innego niż fakty. Chociaż szanse wskazują, że 

dany sposób postępowania jest rozważny, potrzeba emocjonalna sprawia, że preferowany jest inny 

sposób działania. AI nie ma preferencji. Dlatego nie może wybrać innego sposobu działania z innego 

powodu niż zmiana prawdopodobieństwa, ograniczenie (reguła zmuszająca go do zmiany) lub wymóg 

zapewnienia losowego wyniku. 

Robiąc skoki wiary 

Wiara jest wiarą w coś, co jest prawdą, bez udowodnionego faktu, aby poprzeć taką wiarę. W wielu 

przypadkach wiara przybiera formę zaufania, które jest wiarą w szczerość innej osoby bez żadnego 

dowodu, że ta osoba jest godna zaufania. AI nie może wykazać się wiarą ani zaufaniem, co jest jednym 



z powodów, dla których nie może ekstrapolować wiedzy. Akt ekstrapolacji często opiera się na 

przeczuciu, opartym na wierze, że coś jest prawdą, pomimo braku jakichkolwiek danych na poparcie 

przeczucia. Ponieważ AI nie ma tej zdolności, nie może wykazywać wglądu - niezbędnego wymogu dla 

ludzkich wzorców myślowych. Mnóstwo przykładów wynalazców, którzy stworzyli skoki wiary w coś 

nowego. Jednak jednym z najbardziej znanych był Edison. Na przykład, podjął 1000 (i być może więcej) 

prób stworzenia żarówki. AI poddałaby się po pewnej liczbie prób, prawdopodobnie z powodu 

ograniczenia. Każdy z tych aktów jest są przykładem czegoś, czego AI nie może zrobić, ponieważ brakuje 

jej zdolności do myślenia poza konkretnymi danymi, które podajesz jako dane wejściowe. 


