To wszystko jest o nas
Zapraszamy na wycieczkę w epokę transformacji cyfrowej i sztucznej inteligencji (AI), która zmienia
grę. Siedzę w środku burzy śnieżnej w przytulnym domku w szwajcarskich górach i patrzę na zakazaną
moją ptaszarnię, którą właśnie napełniłem świeżą żywnością. Termometr wskazuje 10 stopni Celsjusza.
Jednak nie minie 10 minut, zanim pierwszy ptak przyleci i odkryje pożywienie. Następnie potrzeba
kolejnych 10 minut, aż około 20 kolejnych ptaków będzie latać wokół karmnika na raz. Nagle przechodzi
mi przez głowę: Jak 20 małych dronów wyposażonych w systemy silnej sztucznej inteligencji próbowało
by wydobyć pożywienie z karmnika bez interwencji człowieka? Obserwuję szybkość i zwinność ptaków,
ich pozornie chaotyczną strategię zbliżania się do karmnika i dochodzę do następującego wniosku:
zanim dotrzemy do punktu, w którym wszystkie 20 systemów dronów opróżni karmnik bezkolizyjnie w
bardzo małej przestrzeni, bez zewnętrznego wkładu i z taką samą szybkością i zwinnością jak te ptaki,
zajmie to trochę czasu, z pewnością więcej niż pokolenie. Dopóki tego rodzaju interakcje zachodzą
„tylko” w przestrzeni wirtualnej (np. w Internecie), sprawienie, by działały, jest stosunkowo proste. Ale
jeśli chodzi o wprowadzanie systemów sztucznej inteligencji do „rzeczywistości fizycznej”, staje się
żmudne. „Ostatnia mila” realizacji złożonego wsparcia AI dla systemów mechanicznych jest szczególnie
trudna i żmudna. Dopóki systemy AI w takich urządzeniach jak drony nie osiągną inteligencji, zwinności,
szybkości i zręczności tych ptaków, nadal potrzeba wiele pracy w zakresie badań i rozwoju. Ale świat
nad tym pracuje. Na przykład jeden z głównych producentów samolotów jest w trakcie projektowania
centrum paczkowego przystosowanego do obsługi 10 000 przesyłek dziennie. Wszystkie przesyłki mają
być przewożone dronami. Wymagałoby to około pięciu startów i lądowań na minutę. Problem z
koordynacją jest gigantyczny z punktu widzenia projektowania oprogramowania - nawet biorąc pod
uwagę, że „mały problem boczny” załadunku dronów za pomocą w pełni automatycznych robotów
transportowych sterowanych przez sztuczną inteligencję w tak ograniczonej przestrzeni nie został
jeszcze rozwiązany. A potem pojawia się problem kontroli ruchu lotniczego, kiedy tak wiele dronów
bzyczy w przestrzeni powietrznej. Już teraz grupa firm z Doliny Krzemowej próbuje zasymulować, jak
mógłby działać taki system sterowany sztuczną inteligencją. Moje przesłanie do czytelnika jest
dwojakie:<br><br>
<i>Jeśli wejdziemy w szczegóły, wdrażanie systemów sztucznej inteligencji (systemów AI) jest
niezwykle trudne i pracochłonne. Jeśli jednak się powiedzie, w bardzo krótkim czasie nastąpią
radykalne przełomy w zastosowaniach na całym świecie.</i><br><br>a

Szybkie rozpowszechnianie zostanie przyspieszone, gdy zostanie udowodniona przydatność, a ludzie
zrzekną się wszelkich obaw o prywatność ze względu na otrzymane korzyści. Możesz unieść brew na
to, ale z pewnością zazwyczaj bardzo szybko odhaczasz te wszechobecne zastrzeżenia dotyczące
Warunków użytkowania, bez ich czytania, prawda?
AI to gamehanger
Kiedy technologie „zaskakująco” znajdują masowe zastosowanie w bardzo krótkim czasie, a procesy,
nawyki, procesy uczenia się i systemy zamówień zostają wywrócone do góry nogami, mówimy o tak
zwanej przełomowej innowacji - zmieniającej rozgrywkę. Często zakłada się, że przełomowe innowacje
są nowym zjawiskiem tylko wtedy, gdy pojawiają się w powiązaniu z internetem, transformacją
cyfrową i sztuczną inteligencją. Tak, cyfrowa transformacja naszego życia to radykalna transformacja.
Ale czy taka rewolucja jest tak wyjątkowa w historii ludzkości? Cofnijmy się razem w czasie. Około 1750
roku rozpoczęła się pierwsza rewolucja przemysłowa wraz z wynalezieniem maszyny parowej, czyli
systematycznym wykorzystywaniem siły wodnej i parowej. To stało się podstawą produkcji
mechanicznej. Kolejny kamień milowy nastąpił na początku XIX wieku dzięki energii elektrycznej.

Pozwoliło to na transport energii w dowolne miejsce. Struktura ta położyła podwaliny pod masową
produkcję i podział pracy. Na początku, w okresie zaledwie 10 lat od 1903 do 1913 roku, umożliwiło to
przejście z masowego transportu konnego na masowy transport samochodowy. Na początku pierwsi
kierowcy zostali ukarani mandatami za przekroczenie dozwolonej prędkości dla bryczek konnych.
Kolejne 70 lat później rozpoczęła się cyfrowa rewolucja, początkowo „tylko” związana z technologią
komputerową i technologiami komunikacyjnymi. Dopiero dziś odczuwamy pełnię tej cyfrowej
rewolucji, ponieważ obejmuje ona rewolucję informacyjną, w której wszystko jest ze wszystkim
związane, a świat zaczyna się łączyć w jeden wielki „mózg”. Systemy autonomiczne i systemy systemów
autonomicznych rozwijają się w sieci na całym świecie, zarówno w fabrykach, jak i administracji. A oto
wniosek: coś, co wydawało się 50 lat temu dziwnym marzeniem o informatyce, może nagle się spełnić.
Maszyny i systemy mają - przynajmniej na niskim poziomie - własną świadomość i mogą samodzielnie
wyznaczać cele i rozwiązania, których nikt ich wcześniej nie uczył.
Cechą szczególną jest to, że obiekty tego świata są ze sobą połączone, jak w „Internecie rzeczy” (IoT)
na całym świecie. Dziś istnieją już pojazdy z tak zwanymi autopilotami, w których doświadczenia
pojazdów z trasami i zakrętami wymieniane są z dnia na dzień między wszystkimi pojazdami tej klasy
na całym świecie. Już teraz uczą się od siebie cennych lekcji poprzez ogólnoświatową sieć. Dzięki
ulepszonej łączności zapewnianej przez technologię 5G i mocy przyszłych komputerów kwantowych
wymiana ta będzie możliwa w ciągu kilku minut. Jeśli taki połączony pojazd jedzie po polnej drodze,
może mieć problemy z poruszaniem się po nieznanych zakrętach. Ale jeśli tydzień później zrobisz ten
sam zakręt, prowadzenie jest już całkiem dobre, ponieważ samochód wymienił swoje doświadczenia z
wszystkimi innymi samochodami tej klasy na świecie. Porównano ze sobą doświadczenia z jazdy na
podobnych krzywych. Każdy pojazd na świecie jest wtedy lepiej przygotowany do pokonywania
podobnych zakrętów. Nie ma wątpliwości, że ten przewrót jest gigantyczny. Jego wymiar, zasięg i
charakter nie są porównywalne z pierwszą rewolucją przemysłową około 1750 r. i rewolucją
energetyczną około 1900 r. wielu ludzi jeszcze nie zdawało sobie sprawy z tego „wielkiego wybuchu”.
Cofając się dalej w naszej historii, natkniesz się na przewrót, jaki przeszedł świat od czasu
wprowadzenia masowego druku. Można by oczywiście pomyśleć o Lutrze i skutkach reformacji. Ale
korzenie tego ruchu zaczęły się 100 lat wcześniej, wraz z przełomową innowacją prasy drukarskiej
Gutenberga, której skutki są prawdopodobnie najbardziej porównywalne z wymiarami transformacji
cyfrowej z dzisiejszą sztuczną inteligencją.
W ciągu 10 lat, od 1450 do 1460 roku, Gutenberg wywrócił świat do góry nogami wynalezieniem
maszyn typograficznych.
Gutenberg był zainspirowany pomysłem. To była idea świata zaprojektowanego przez rozum i logikę.
Aby zrealizować ten pomysł, był przekonany, że trzeba zlikwidować siłę obrazów, a siła słowa pisanego
powinna być dostępna dla każdego. A to wymagało możliwości drukowania tekstu w dużych ilościach
i tej samej jakości bez błędów. Pierwsza maszyna drukarska zaczęła działać dopiero po dziesięciu latach.
I to był rozwój, który pojawił się prawie znikąd. Wytłaczanie miedzi na prasach zostało wynalezione w
Norymberdze do celów wojskowych. To sprawiło, że stał się podstawą tzw. Patrize, czyli pieczęci
pierwszej litery. Gutenberg był radykalnym przedsiębiorcą. Potrzebował dużo pieniędzy na ten rozwój
i stopniowo przeznaczał większość swoich oszczędności emerytalnych na projekt.
Pierwszym patrize było „święte lustro”, ozdobna „pojedyncza litera”, którą sprzedawał w dużych
ilościach z okazji pielgrzymki do katedry w Akwizgranie. Pęd do dotykania świętych relikwii stał się tak
duży, że kapituła katedry w Akwizgranie zdecydowała się sprzedawać w zamian lustrzane odbicia
relikwii jako pamiątki. To zapewniło Gutenbergowi bardzo potrzebne tymczasowe finansowanie. Ale
jego celem było posiadanie ruchomych liter. Wynalazł typ obudowy. Wynalazł „pływającą” literę.

Wynalazł maszynę typograficzną. Jako pierwszy użył druku papierowego zamiast pergaminu. Rozwiązał
problem stabilnej i powtarzalnej masowej produkcji tekstów. Dodatkowo musiał odciągać
pracowników od ręcznego przepisywania tekstów; przemysł, który prawie już nie istniał w Europie w
pokolenie po pierwszym masowym druku książek. Gutenberg był typowym inżynierem produkcji,
zakochanym w skalowaniu, aby móc produkować wszystko w wysokiej jakości w dużych ilościach.
Inwestował i inwestował - prawie niezależnie od strat. Do swojej pierwszej książki wybrał dzieło, które
do dziś pozostaje jednym z bestsellerów na świecie - Biblię. Jego celem było wydanie książki z jak
najmniejszą liczbą zdjęć. A wszystko to w czasie, gdy Europa prawie się rozpadała; było trzech różnych
papieży jednocześnie walczących o dominację w Kościele rzymskokatolickim. Ostatecznie stworzenie
tej dramatycznej innowacji zajęło mu tylko 10 lat, aż do 1460 roku; a zaledwie 10 lat później Europa
byłaby zaśmiecona maszynami typograficznymi z ruchomymi czcionkami. W ciągu zaledwie 20 lat tekst
pisany był powszechnie dostępny dla każdego w całej Europie. Szacuje się, że przed 1450 rokiem
zaledwie 10% mnichów w klasztorach potrafiło czytać; a niewielu mogło to zrobić poza klasztorami.
Dlatego wszystko było przekazywane za pomocą obrazów - stąd znaczenie przedstawień biblijnych
historii w kościołach. W ciągu niecałego pokolenia w europejskich społeczeństwach wypracowano
ogólną wiedzę i umiejętności. Monopol nielicznych głośno innych został złamany. Jak na ironię,
Gutenberg stał się ofiarą własnego wynalazku, gdy jego rodzinne miasto Mainz zostało pokonane w
lokalnej wojnie, w której po raz pierwszy ulotki zostały użyte na masową skalę do zorganizowania
skutecznej kampanii wojny psychologicznej. Wraz z prasą drukarską narodził się technologiczny motor
przejścia do epoki rozumu. Ale najpierw Europa miała przejść okres poważnych niepokojów. Jedna z
najważniejszych miała miejsce prawie 50 lat po śmierci Gutenberga, kiedy w 1517 r. Marcin Luter
opublikował 95 tez przeciwko sprzedaży odpustów w Wittenberdze. Z pewnością Luter nie był
świadomy swojego długofalowego wpływu. Wystąpiły niepożądane procesy sprzężenia zwrotnego,
działania zdalne i skutki uboczne. Wzrastał początek oświecenia: dominowały słowa pisane i rozum.
Obrazy na dużą skalę zniknęły z codziennego życia. Luter mógł nie chcieć promować rozłamu kościoła;
jednak jego działania doprowadziły do secesji z Kościoła katolickiego. W ten sposób powstało wiele
wyznań chrześcijańskich, które zostały ukształtowane przez prymat słowa pisanego przed obrazami i
mitami. Europa wciąż nie zakończyła walki. W wyniku niepokojów psychicznych i duchowych porządek
polityczny rozpadł się, co doprowadziło do wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Minęło około 100 lat
od przełomu rozumu, który stał się możliwy dzięki masowemu drukowaniu, aby Europa mogła wrócić
do nowych systemów porządku społecznego i politycznego. Wracając do dzisiaj:
Rozpoczęła się era cyfrowej transformacji
Jestem przekonany, że największa przełomowa innowacja od czasów Gutenberga ma miejsce dzisiaj.
To prawdziwy wielki wybuch, którego wielu ludzi jeszcze nie słyszało.
Tak jak wtedy, cały porządek społeczny, sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i w co wierzą, zostaje
wywrócony do góry nogami. Wtedy ograniczała się w dużej mierze do państw Europy - dziś dotyka
jednocześnie wszystkie społeczeństwa, aż po najdalsze zakątki ziemi. Dzisiejsze globalne zmiany
wpływają nie tylko na sieci cyfrowe. Chodzi o coś więcej!
• Maszyny, samochody i przedmioty codziennego życia otrzymają własną świadomość, która wraz z
tym następuje w ciągu kilku minut, reprezentuje zupełnie nowy wymiar.
• Ta cyfrowa transformacja w agentów cyfrowych, cyfrowe cienie, cyfrowe bliźniaki itp. to globalna i
lokalna rewolucja, która radykalnie zmieni wszystkie dziedziny naszego życia. To jest nieuniknione.
• Cyfrowy wszechświat z inteligentnymi maszynami i sieciami ogromna szansa, aby na nowo odkryć
nasze środowisko życia, pracy i nauki.

Dziś to sztuczna inteligencja przenika wszystkie maszyny, systemy i urządzenia, wszystkie biura i
wszystkie obszary życia prywatnego. Maszyny, urządzenia, platformy cyfrowe i smartfony coraz
częściej mają własną świadomość i podejmują własne twórcze decyzje, których nikt ich wcześniej nie
nauczył.
Mamy teraz szansę w odpowiedzialny sposób kształtować transformację cyfrową za pomocą sztucznej
inteligencji - zanim inni zrobią to nieodpowiedzialnie. Jesteśmy w tym razem; i wciąż mamy czas!

Przedmioty tego świata stają się inteligentne
Statystycznie rzecz biorąc, od jakiegoś czasu każdy mieszkaniec ziemi posiada telefon komórkowy.
Jednak nadal tylko 67% światowej populacji ma połączenie mobilne - połowa z nich za pośrednictwem
smartfona, a 59% ma dostęp do internetu. Niemniej jednak minie jeszcze 5–10 lat, zanim smartfon
dotrze do każdego zakątka ziemi. Wtedy prawie każdy będzie miał dostęp do wszystkiego na całym
świecie - czy to danych, rynków międzynarodowych czy potrzeb edukacyjnych.
Towarzysze cyfrowi
Wydaje się, że w ciągu następnych kilku pokoleń piramida potrzeb ulegnie zmianie. Oprócz wody,
jedzenia i edukacji potrzeba telefonu komórkowego, Wi-Fi i ładowarki do prądu. Niedawno
doświadczyłem całkowitego zaciemnienia mojego smartfona podczas podróży za granicę. To był
prawdziwy szok: bilety lotnicze, bilety kolejowe, moje następne spotkania, telefon, jakakolwiek
komunikacja, nic z tego nie było już możliwe. Nagle zostałem całkowicie zdany na siebie. Wtedy zdałem
sobie sprawę, jak połączony stał się cały świat. Tak jest z naszymi cyfrowymi towarzyszami: są
niezwykle przydatne i dlatego ich używamy. W tej chwili nasi cyfrowi towarzysze są nadal raczej głupi.
Kiedy staną się inteligentni, będą myśleć samodzielnie i podejmować niezależne decyzje, których nikt
im wcześniej nie sugerował. Zrobią to, co jest dozwolone, a co nie. Oto przykład: jednym z naszych
cyfrowych towarzyszy będzie autonomiczny samochód, inteligentny robot na kołach. Taki
autonomiczny samochód, który myśli sam za siebie, będzie oczywiście jechał szybciej niż 30 km w
strefie ograniczenia prędkości 30 km, jeśli wszyscy inni też będą jechać szybciej. Będzie przestrzegać
zasad tak samo lub tak mało, jak my. Dlatego będziemy musieli mieć wskaźnik wykroczeń drogowych
dla samochodów w pełni automatycznych. W związku z tym te samochody będą również pobierać
aplikacje ostrzegające o fotoradarach. Związane z tym kwestie etyczne i regulacyjne doprowadzą do
wielu innych dyskusji. Takim towarzyszem cyfrowym mogą być również okulary 3D, które instruują
rzemieślnika, jak najlepiej zamontować okno. Te okulary przedstawiają cyfrową nakładkę tego, co teraz
robię, czy robię to dobrze, oraz symulację tego, co muszę zrobić dalej. System pomoże mi też uczyć się
na błędach. Poza tym pomoże mi z moimi słabościami. Jeśli jest to dobrze zrobione, mamy sytuację
win-win!
W przyszłości ci cyfrowi towarzysze będą wszechobecni, dyskretnie przenikając wszystkie aspekty
naszego życia osobistego i zawodowego.
Teraz możesz się sprzeciwić: biorąc pod uwagę całe ryzyko, musimy zabronić tym cyfrowym
towarzyszom samodzielnego myślenia. Cóż, czy naprawdę sądzisz, że reszta świata byłaby w
jakikolwiek sposób interesująca, gdybyśmy powstrzymali maszyny i sprzęt od samodzielnego myślenia
w granicach naszego kraju?
Wszechobecny i dyskretny
Takie inteligentne obiekty staną się co najmniej tak samo inteligentne, jak niektóre bardziej rozwinięte
zwierzęta, takie jak kruki, konie czy psy. Czy nam się to podoba czy nie. Niektórzy ludzie mogą teraz
myśleć o filmach science fiction. Ale nie musisz nawet iść tak daleko. Cyfrowi prawdziwi lub wirtualni
towarzysze będą rozprzestrzeniać się krok po kroku, wszechobecni i dyskretni, w wielu obszarach. A w
niektórych obszarach będą po prostu w stanie zrobić więcej niż to, do czego jesteśmy zdolni my, ludzie.
Dzieje się tak, ponieważ mogą gromadzić i przetwarzać ogromne ilości danych w możliwie najkrótszym
czasie. Obecnie wiele nowszych smartfonów ma już wewnętrzną maszynę AI, która automatycznie
tworzy sekwencje zdjęć z odpowiednią muzyką. Ta funkcja „For You” osiągnęła teraz punkt, w którym,
na przykład, przypomina Ci o poprzednich wycieczkach górskich z sekwencją zdjęć w momencie, gdy
ponownie znajdziesz się w tym samym obszarze. System AI nie był zamawiany osobno - był po prostu

dołączony. Większość użytkowników odpowiednich smartfonów nawet nie zdaje sobie sprawy, że ta
funkcja istnieje. System AI jest wyłącznie lokalny i nie jest połączony z bazą danych w „chmurze” wirtualnym urządzeniu pamięci masowej. Większość ludzi, którzy używają sztucznej inteligencji „For
You”, jest entuzjastycznie nastawiona do niej i używa jej stale, ponieważ jest ona bardziej atrakcyjna i
zabawna niż ręczne klikanie wielu zdjęć. A jeśli nie podoba Ci się ten styl, możesz wybrać inny, na
przykład „wesoły” lub „epicki”. Jednak niektórzy z tych użytkowników nawet nie zdają sobie sprawy,
że w tle działa algorytm sztucznej inteligencji. Aplikacje AI dyskretnie wkradają się do naszego
codziennego życia i wkrótce będą wszechobecne. Do 2030 r. Większość z nich stanie się „normalna” i
będziemy korzystać z takich inteligentnych funkcji w wielu miejscach
Przydatne i niezastąpione
Ci cyfrowi towarzysze będą mieli kreatywne pomysły i opracują nowe koncepcje; krótko mówiąc, będą
zachowywać się w sposób, jakiego nie nauczyli się od nikogo. Łącząc wiele danych, wykorzystując sieci
neuronowe i coraz bardziej wyrafinowane algorytmy sztucznej inteligencji, ci cyfrowi towarzysze będą
mogli uczyć się samodzielnie, zastanawiać się nad tym, czego się nauczyli, i opracowywać nowe
strategie behawioralne bez większych problemów.
Wielu inteligentnych cyfrowych towarzyszy będzie podejmować własne decyzje.
Dlatego w dłuższej perspektywie obiekty tego świata, które działają z tak silną sztuczną inteligencją,
muszą również stać się osobnymi podmiotami prawnymi, jak słusznie włączył do debaty Parlament
Europejski. Dla algorytmów takich cyfrowych towarzyszy muszą istnieć standardy i wartości etyczne.
Wtedy będzie dobrze.
Nie potrzebujemy cyfrowych głupców. Potrzebujemy cyfrowych towarzyszy, którzy mogą być
użytecznymi partnerami

Na przykład, jeśli musisz dojeżdżać do miasta o 7 rano, nie będzie żadnego problemu dla inteligentnego
urządzenia nawigacyjnego, aby spojrzeć na dane o ruchu drogowym i pogodowym z ostatnich 10 lat, a
następnie być może poda następujące zalecenia : Poczekaj 5 minut przed dzisiejszym wyjazdem. Wtedy
będzie mniej stresujące i nie stracisz czasu. Ponieważ system wie, że 5 minut później korek uliczny
zmniejszy się do tego stopnia, że szybciej dotrzesz do celu. Taka ocena jest niemożliwa dla nas, ludzi.
Jestem pewien, że będziemy korzystać z takiej technologii, gdy będzie dostępna. Powodem tego jest:
Użyteczność zwycięża nad ochroną danych.
Jako tacy pożyteczni idioci w naszych samochodach i w naszych kieszeniach stopniowo stają się
niezbędnymi partnerami, bez których nie chcielibyśmy żyć. Każdy, kto kiedykolwiek nauczył się
doceniać jakość prognoz zatorów w Mapach Google, nie obchodzi już, że użytkownicy są śledzeni
cyfrowo - kogo obchodzi, gdzie idę? Najważniejsze to ominąć korek uliczny przede mną. Doskonałe
systemy nawigacyjne wielu producentów pojazdów wykorzystują właśnie te dane Google jako
podstawę. Dane te tworzą następnie pełny obraz zachowań użytkowników. Nazywa się to cyfrowym
cieniem. Z radością udostępniamy nasze dane na rzecz korzystania z takich aplikacji. Nie ma sensu
wierzyć, że i tak mogę zachować swoje dane dla siebie. Zbyt często zgadzałem się na nieodpłatne
udzielanie informacji o sobie. W większości przypadków jesteśmy zmęczeni czytaniem ogólnych
warunków. Czy dokładnie przeczytałeś, jak przetwarzane są Twoje dane podczas Twoich ostatnich
wizyt w witrynach internetowych? Czy po prostu przewinąłeś w dół i zaznaczyłeś pole? Jednak rozwój
ten ma poważną wadę. Ci, którzy mają dane, zyskują coraz większą kontrolę, a także wpływy społeczne,
ekonomiczne i polityczne.

A co z prywatnością danych?
Ciekawie będzie zobaczyć, jak długo jesteśmy gotowi udostępniać nasze dane za darmo. Możliwe, że
rozwiną się rynki danych, w których płacę za prawo do otrzymania usługi w zamian za moje dane, czyli
zawieram swap. Niewątpliwie jest to problematyczne, jeśli darmowe aplikacje zbierają dane, których
nie potrzebują do swojej funkcjonalności, a następnie odsprzedają je osobom trzecim. W każdym razie
mój smartfon, nawet bez żadnej aktywnej funkcji, już pozwala komuś na śledzenie mnie w dowolnym
miejscu. Światowa sieć została już utworzona ze wszystkich cyfrowych cieni ludzi, maszyn, pojazdów i
urządzeń, które bardzo intensywnie komunikują się ze sobą przez cały czas. Przywiązujemy dużą wagę
do komfortu posiadania systemu rezerwacji pociągów łatwo dostępnego w aplikacji i możliwości
uzyskiwania tych informacji w czasie rzeczywistym.
Pojawił się rodzaj cyfrowej szarej strefy. Dane masowe to podstawa sztucznej inteligencji.
Żadne przepisy dotyczące ochrony danych nie będą w stanie powstrzymać tego rozwoju. Jeśli w to nie
wierzysz, po prostu posłuchaj, co mają do powiedzenia eksperci ds. praw konstytucyjnych. Poinformują
Cię, jakie dane można uzyskać bez naruszania przepisów o ochronie danych, które są szczególnie
surowe w Niemczech. W dokumencie informacyjnym Bawarskiego Urzędu Ochrony Konstytucji jest
napisane: Ludzie nadal odgrywają dużą, jeśli nie najważniejszą rolę w sprawach szpiegostwa
przemysłowego… Większość informacji ujawnia się w sposób niezamierzony w kontaktach z innymi
ludźmi. Pod tym względem wyzwanie związane z ochroną danych nie jest niczym nowym. Zawsze
istniało nie tylko szpiegostwo przemysłowe, ale także na przykład ciekawski sąsiad, który zawsze jest
niezwykle zainteresowany tym, kto z kim i kiedy robi w wiosce. Nowością jest zakres, w jakim można
gromadzić dane. W tym kontekście często brakuje nam zrozumienia i odpowiednich strategii ochrony
naszych danych.
Encyklopedia w miękkiej okładce jest przestarzałą technologią
Inny przykład: Który z nas nadal używa encyklopedii w miękkiej oprawie? To technologia z wczoraj.
Może starsi z nas nadal ich używają. Ale małe dzieci stoją zdumione przed encyklopedią i pytają: „Co
to jest? Czy naprawdę użyłeś czegoś takiego ”? Brockhaus, niemiecki wydawca , przeoczył ten rozwój i
został zmuszony do zaprzestania swojej serii encyklopedii w 2013 r. Encyklopedie wyszły z mody
dokładnie w momencie, gdy zaufanie do danych Wikipedii stało się większe niż zaufanie do danych
encyklopedii w miękkiej oprawie, która jest przestarzała dopiero po kilka lat. Encyklopedia jako fizyczna
książka stała się rozdziałem lekcji historii. Jeśli szukam informacji, przeszukuję Wikipedię lub wpisuję
pytanie bezpośrednio do Google lub YouTube. Myślę, że działa wyjątkowo dobrze, ponieważ jest
skuteczny nawet wtedy, gdy szukam rzadkiej części zamiennej do maszyny domowej. W przypadku
dzisiejszych dzieci wszystko pochodzi z internetu. Pozwólcie, że opowiem wam żart, z którego możecie
się nawet nie śmiać: dwuletni chłopiec odwiedza w szpitalu matkę, która właśnie urodziła kolejne
dziecko. Chłopiec pyta: „Mamo, skąd masz ten plik do pobrania”? Wracając do tematu: Dzisiaj prawie
wszystkie nasze dzieci uczą się biologii, fizyki, a przede wszystkim matematyki na platformie
edukacyjnej. A muzyka, której słuchają nasze dzieci, jest po prostu pobierana lub przesyłana
strumieniowo online - pochodzi z YouTube lub firm takich jak Spotify. Wiele osób nawet nie wie już,
czym jest płyta CD, nie mówiąc już o kasecie.
Praca w erze cyfrowej
Zatrzymajmy się na chwilę przy firmie Spotify. Została założona w 2006 roku dziś ma wartość rynkową
3 miliardów euro. Spotify ma 200 milionów użytkowników w 78 krajach. Ta dynamicznie rozwijająca
się firma ma również bardzo inną strukturę organizacyjną niż tradycyjne firmy:





Klasyczne hierarchie: negatywne.
Zwykłe role szefów: negatywne.
Normalne zarządzanie projektem: negatywne.

Wszystko w tej firmie zbudowane jest na zasadach tzw. Metodologii Agile; ponieważ w przeciwnym
razie rozwój nowych usług i produktów byłby o wiele za wolny. Zgodnie z zasadami Agile nie ma już
klasycznego podziału pracy. Priorytetem jest praca w dużej mierze autonomicznych zespołach. Nigdzie
nie ma typowych działów w strukturach projektowych. Zamiast stałych tygodniowych godzin pracy
często stosuje się modele rocznego czasu pracy.
Cyfrowa rewolucja nie kończy się na smartfonie. Już dawno podbił hale fabryczne i już dziś podbija
wszystkie dziedziny naszego życia i pracy.
Oto kilka przykładów
Nie ma już powodu do projektowania transportu publicznego z autobusami i tramwajami. Zamiast tego
moglibyśmy sobie wyobrazić małą, w pełni automatyczną ośmioosobową łódź, rodzaj górskiej gondoli
na czterech kołach, która pokonuje trasę w 30-sekundowych odstępach. Wystarczyło wtedy zadzwonić
do nich za pomocą aplikacji, a kolejna gondola autobusowa z wolnymi miejscami zatrzymała się przed
Tobą. Tę samą zasadę można zastosować do kabin. W pełni zautomatyzowane auto pozwoli też bez
żadnego ryzyka korzystać z auta po czwartej szklance piwa. Ilu z was uważa, że będzie to bardzo
przydatne? Z pewnością nie mogę się tego doczekać. A co z kolejkami w biurze rejestracyjnym? Jest to
całkowicie niepotrzebne, ponieważ za pomocą aplikacji możesz zaplanować każdemu określone
spotkanie. Już niedługo systemy sztucznej inteligencji będą w stanie zarządzać takimi rzeczami znacznie
lepiej niż dzisiejsze systemy. Dlaczego nadal mamy tradycyjne domy spokojnej starości i domy opieki?
Z technicznego punktu widzenia wszystko, co jest niezbędne do opieki nad osobami starszymi, możemy
ponownie zintegrować z istniejącymi strukturami rodzinnymi. W wielu przypadkach mobilna opieka
pielęgniarska i opieka medyczna są już lepszym wyborem. Monitoring medyczny, nawet na poziomie
intensywnej terapii, jest już dziś technicznie możliwy w każdym prywatnym domu, który ma rozsądne
łącze LTE lub DSL. Przykładem tej trwającej transformacji jest firma z Akwizgranu, która obsługuje
ponad 40 karetek pogotowia ratunkowego w różnych miastach w Niemczech. Spotyka się to z dużą
akceptacją (od 2020 r.). Ci lekarze zdalnej pomocy, przebywający w siedzibie firmy, są połączeni z
miejscami, w których doszło do wypadku, za pośrednictwem komunikacji szerokopasmowej. Mają
dostęp do wszystkich istotnych danych medycznych ofiar wypadku i szczegółowo oglądają obrażenia
na wideo. Potrafią kontrolować przyjęcie do najlepiej dopasowanego szpitala w zależności od urazów
i w koordynacji ze specjalistami znacznie lepiej niż było to wcześniej możliwe bez takiego poziomu
koordynacji. Systemy te są obecnie wdrażane w wielu innych regionach Niemiec. Ta sama firma
intensywnie pracuje również nad rozwojem robotów dla branży medycznej. Obejmuje to nawet rozwój
robotów dla pacjentów z demencją. Jak można sobie wyobrazić, o wiele mniej krępujące jest
powiedzenie robotowi niż człowiekowi, co to jest, być może zapomnieliście. Z pewnością robot się nie
złości, ponieważ musi powtórzyć to samo 50 razy i nie jest rozczarowany emocjonalnie, gdy spada
wydajność pamięci swojego odpowiednika.
Sztuczna inteligencja jest fundamentalnym gamechangerem
Powiedzmy wprost: cyfrowa rewolucja związana z systemami sztucznej inteligencji szybko
rozprzestrzenia się na całym świecie . Sztuczna inteligencja nie kończy się na żadnych kulturowych,
narodowych czy politycznych granicach. Jednak sztuczna inteligencja będzie nadal kształtowana przez
przekonania kulturowe, narodowe czy polityczne poszczególnych krajów, a także przez specyficzne
warunki organizacyjne, w których została opracowana. Na przykład szczegółowe specyfikacje

zachowania pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym będą się różnić. Niektórzy pozwolą na
przekroczenie prędkości. Inni będą żądać ścisłego ograniczenia prędkości, nawet jeśli zakłóci to
przepływ ruchu. To samo stało się z kryzysem koronowym w roku 2020. Wszystkie rządy zastosowały
narzędzia sztucznej inteligencji do śledzenia rozprzestrzeniania się choroby, aby śledzić przepływ
infekcji. Ale odbywa się to według bardzo różnych zasad wdrażania. W gruncie rzeczy mamy do
czynienia z rewolucją informacyjną, w której wszystko jest ze wszystkim połączone. W Europie rozwój
ten określa się terminem „4.0”. Na przykład „Przemysłu 4.0” nie można sprowadzić do przemysłu.
Wszystkie procesy są podłączeni do światowych łańcuchów dostaw, zarówno pod względem dostaw,
jak i obsługi klienta. To samo dotyczy „zdrowia 4.0”. Również tutaj procesy są ze sobą w coraz większym
stopniu powiązane na całym świecie. Obecnie aplikacja na smartfony obsługiwana przez sztuczną
inteligencję skutecznie identyfikuje raka skóry, a tym samym w sposób zrównoważony wspiera
profilaktykę raka. Podobnie światowe bazy danych umożliwiają aktualne porównanie zależności
między parametrami prostaty a rakiem prostaty. Tak jak samochody autonomiczne wymieniają się
doświadczeniami na temat dróg, po których codziennie przejeżdżają. Podobne czynniki dotyczą
„mobilności 4.0”. Na przykład mogę już śledzić postęp mojego zamówienia online i jest już możliwe
dostarczanie paczek za pomocą dronów. Mogę korzystać z Map Google, aby zobaczyć aktualne korki
na każdej ulicy na świecie - poważnie, na całym świecie. Planowane są nowe łańcuchy mobilności, które
umożliwią tworzenie węzłów autonomicznych taksówek powietrznych „Car2go”. Rezerwacja byłaby
obsługiwana przez aplikację, a po wylądowaniu pasażerowie mogliby oczekiwać, że w pełni
autonomiczne samochody będą czekały na wysadzenie ich na międzymiastowej stacji ekspresowej, po
czym samochód będzie jechał do następnego zaplanowanego miejsca docelowego. Poszukiwanie
miejsca parkingowego należałoby już do przeszłości. Ponadto otwierają się zupełnie nowe perspektywy
dla dostaw energii. Zdecentralizowane zaopatrzenie w energię z lokalnym sprzężeniem wszystkich
rodzajów energii jest technicznie możliwe. Dlaczego cena energii elektrycznej nie miałaby być ustalana
za pomocą nowego podejścia, w zależności od aktualnej dostępności energii odnawialnej, aby
umożliwić szybszą wymianę energii? Dlaczego nie wszystkie grzejniki w domu nie powinny być
sterowane przez inteligentną pompę? Ta inteligentna pompa mogłaby zastąpić dość głupi zawór
termostatyczny. Systemy AI mogą służyć do rejestrowania zapotrzebowania na energię w zależności
od obecności i nieobecności mieszkańców. Oznacza to, że można zaoszczędzić bardzo dużo energii - do
20% -. Dlaczego lodówka nie miałaby wskazywać, kiedy wykryje pleśń? Jednocześnie mógłbym użyć
systemu głosowego, aby poinformować lodówkę o wszystkich przedmiotach, które w niej umieściłem,
wraz z datą przydatności do spożycia. Niektóre elementy będzie można zeskanować. Lodówka
przypomni mi wtedy, gdy zapomnę coś zjeść. Takie systemy już istnieją dla niewidomych. Wiadomość
jest taka, że nie wszystkie te rzeczy będą się działo dokładnie tak, jak opisano powyżej. Nie ma też
przesłania, że wszystkie takie systemy będą sterowane centralnie, a ludzie stracą wolność. Przesłanie
jest raczej następujące: istnieją niesamowite możliwości kreatywności, nowe możliwości
projektowania i ogromna różnorodność nowych możliwości przeprojektowania życia i pracy. Czy
wykorzystamy cyfryzację i sztuczną inteligencję dla dobra świata, ludzi i naszego własnego?

Jak powstała sztuczna inteligencja i gdzie stoimy dzisiaj?
Marzenie o sztucznej inteligencji zaczęło się tak naprawdę od wynalezienia pierwszego języka
programowania przez Adę Lovelace w 1820 roku. Model świata escartesa nabierał rozpędu:
wyobrażano sobie cały świat jako jedną wielką maszynę. To pojęcie świata jako gigantycznej maszyny
przewija się przez całą historię rozwoju technicznego. Oczywiście taki model opisuje tylko część
rzeczywistości, jak wiemy z wielu podejść do teorii systemów żywych. Ale początkowo ewolucja ta
charakteryzowała się mechanistycznym poglądem na świat. Dopiero znacznie później zaczęliśmy
rozumieć, że zachowania organizacji nie można opisać samym podejściem mechanistycznym. Dla
odpowiedniej reprezentacji organizacji cechy systemów żywych są znacznie bardziej odpowiednie.
Kluczowym wynalazkiem mechanistycznego podejścia jest pierwszy praktyczny język programowania,
który ostatecznie osiągnął swój przełom wraz z wynalezieniem komputera w latach czterdziestych XX
wieku.
Historia wynalazków
Do 1947 roku jeden z pierwszych systemów autopilota miał być dostępny dla lotników wojskowych.
Podstawowe systemy takie jak ten były początkiem automatyki przemysłowej, ale jeszcze nie
początkiem sztucznej inteligencji. To, co obecnie uznajemy za narodziny sztucznej inteligencji, to
konferencja naukowa na Uniwersytecie w Dartmouth w 1956 r. Naukowcy omówili koncepcyjne
pytania dotyczące języków komputerowych, „samodoskonalenia” operacji arytmetycznych oraz
związku między przypadkowością a kreatywnością. Jednym z punktów zainteresowania były „sieci
neuronowe”, które od tamtej pory były wykorzystywane do symulacji matematycznego modelu
struktur ludzkiego mózgu. W latach sześćdziesiątych po technologii automatyzacji pojawiły się roboty
przemysłowe, roboty mobilne i pierwszy chatbot „Eliza”, mały pakiet oprogramowania, za pomocą
którego naukowcy próbowali symulować konsultację psychologiczną. W 1992 roku ten chatbot był już
częścią obowiązkowego wykładu uniwersyteckiego „Informatyka w inżynierii mechanicznej” dla
studentów pierwszego roku:
1. Jak się masz (program).
2. Nigdy nie mam czasu dla moich przyjaciół (cierpliwie).
3. Twoi przyjaciele?
4. Są studentami.
5. Czy mogą być inni?
6. Nie, cały czas mówią o technologii.
7. Czy możesz podać przykład?
8. Na ostatniej imprezie rozmawiali tylko o komputerach.
9. A to wpływa na Ciebie?
10. Już marzyłem o komputerach.
11. Co mówi ci ten sen?
12. Że się boję.
13. I dlatego przyszedłeś do mnie?
14. Tak, potrzebuję twojej pomocy.

Oczywiście takie dialogi nie wymagają jeszcze maszyny AI. Jednak te ograniczone dyskursy już pokazują
tendencję do postrzegania maszyn jako żywych obiektów. Mój robot koszący jest wyraźnie głupi, ale
nazywa się „Moritz”. A kiedy wracam do domu, pytam „Jak się ma Moritz”? Z biegiem czasu
zauważyłem, że prawie wszyscy ludzie, którzy są właścicielami robota jako kosiarki, nadają mu imię.
Wydaje się oczywiste, że bardzo ważne jest, czy odbieramy odpowiedniki naszych maszyn jako
zwierzęta, czy raczej ludzi, a nie maszyny. Ale to wszystko nie jest jeszcze sztuczną inteligencją, mimo
że od czasu do czasu ją tak nazywamy. Mówiliśmy o „systemach AI” przynajmniej od czasu, gdy
pierwszy w pełni autonomiczny samochód przejechał ponad 212 km w 2005 r. Jest to uzasadnione,
ponieważ zastosowano systemy, które autonomicznie mapowały swoje środowisko i wykorzystywały
wyniki do kontrolowania wydajności drogi.
Maszyny samouczące się
Od tego czasu rozwój przebiega szybko:
• Asystenci cyfrowi, których można obsługiwać za pomocą mowy naturalnej, takich jak Siri, Google
Now lub Cortana, są używane na całym świecie od 2011 roku.
• Maszyna IBM Watson AI 6, która pokonała swoich ludzkich konkurentów w teście quizowym w 2011
r., Jest od tego czasu uznawana za branżowy standard dla maszyn AI. Watson jest szeroko stosowany
na całym świecie.
• W 2016 roku maszyna AlphaGo AI pokonała aktualnego mistrza świata w Go. W 2017 roku został z
kolei pokonany przez nowszą maszynę AlphaGo Zero.
Rozwój dwóch maszyn AlphaGo AI jest z pewnością kamieniem milowym, któremu musimy przyjrzeć
się bliżej koncepcyjnie. Go wywodzi się z Chin od 2500 lat. Gra ma proste zasady, ale ma ogromną
złożoność. Istnieje 2,57 × 10210 możliwych kombinacji. Jest to liczba składająca się z 211 cyfr przed
przecinkiem i jest większa niż liczba obecnie znanych atomów we wszechświecie. Dla porównania:
złożoność gry Go jest 10100 razy większa niż złożoność szachów. Jednak z dzisiejszego punktu widzenia
zbudowanie maszyny sztucznej inteligencji, która wygrywa szachowe mistrzostwa świata, nie jest już
wyczynem. Zasadniczo maszyna AlphaGo składa się z połączenia uczenia się opartego na danych i
uczenia się przez wzmocnienie, tj. Połączenia „nauczania frontalnego” i uczenia się metodą prób i
błędów. Zaprogramowano tzw. głęboką sieć neuronową, która składa się z 12 warstw. Każda z tych
warstw zawiera miliony elementów podobnych do neuronów. Struktura każdego pojedynczego
elementu jest podobna do struktury żywej istoty - struktury, która została bardzo dobrze zbadana.
Maszyna została następnie przeszkolona, dając jej dostęp do biblioteki 30 milionów ruchów
wykonanych przez ludzi. Korzystając z tych informacji, był w stanie przewidzieć około 60% ruchów
wykonywanych przez ludzi w poprzednich grach. Ale to nie wystarczy, aby wygrać mecz. „Nauczanie
frontalne” (nauczanie) jest - tak jak w szkole - dobre, ale niewystarczające. Aby opracować własne
„nieludzkie” strategie, maszyna AlphaGo rozegrała tysiące meczów przeciwko sobie. Zastosowana
strategia uczenia się to maszyna AI DeepMind firmy Google. W ten sposób maszyna AlphaGo wyszkoliła
się. czyli AlphaGo przeszło swego rodzaju samoorganizującą się szkołę jazdy. Wreszcie w marcu 2016,8
wygrał cztery z pięciu meczów z ówczesnym mistrzem świata Lee Sedolem. W swoim zwycięskim biegu
maszyna AlphaGo wykonała ruchy, których żaden człowiek nigdy wcześniej nie wykonał. Wydawało
się, że był to dramatyczny kamień milowy w rozwoju sztucznej inteligencji. Ale wtedy wydarzyła się
wielka niespodzianka.
AlphaGo Zero pokonuje AlphaGo w 2017 roku, która pokonała mistrza świata w 2016 roku.

Zaledwie rok później, 19 października 2017 roku, pojawiła się nowa maszyna AlphaGo Zero aby pobić
swojego jedynego rocznego kolegę. W przeciwieństwie do AlphaGo, tej nowej maszynie zostały
podane tylko zasady Go. Samo „DNA” gry - jej zasady - wystarczyło, by pokonać poprzedniczkę.
Korzystając z „samokształcenia”, maszyna ta zebrała niezbędne informacje ze swojego środowiska,
wyszkoliła się i pokazała, że samoorganizujące się systemy sztucznej inteligencji, które znają tylko
zasady i trzymają się ich, mogą przewyższać systemy sztucznej inteligencji, które działają z mieszanką
nauczanie i uczenie się przez wzmocnienie. W AlphaGo Zero nie istnieje nic innego, jak tylko
wprowadzenie reguł gry. Jest prawdopodobne, że w przyszłości ten sam spór będzie toczyć się w
przypadku sztucznej inteligencji, jak ma to miejsce w przypadku edukacji, gdzie tradycyjne metodologie
nauczania są zestawiane z bardziej nowoczesnymi podejściami opartymi na psychologii rozwojowej:
nauczyciele jako jedyne źródło wiedzy spływającej do uczniów kontra nauczyciele jako moderatorzy,
umożliwiając tworzenie wiedzy, ułatwiając dyskusję kierowaną przez studentów i wykorzystując
narzędzia internetowe, takie jak simpleeclub. Ale o tym później. Cóż, na czym stoimy, jeśli chodzi o
wdrażanie tych koncepcji w praktyce? Na następnych stronach przyjrzymy się kilku przykładom, które
ilustrują obecną sytuację i perspektywy na przyszłość.
Nawet słaba sztuczna inteligencja nosi ślady inteligencji
Zacznijmy od przykładu tak zwanej słabej sztucznej inteligencji. W tym przypadku inteligencję tworzy
się poprzez połączenie niezależnie działających agentów oprogramowania, czyli połączenie prostych,
niezależnych jednostek obliczeniowych. Na pierwszy rzut oka nic nie widać. Dopiero gdy skupimy się
na interakcjach między żywiołami i mniej uwagi poświęci się poszczególnym elementom, wyłania się
obraz twarzy - w tym przypadku twarzy autora tej książki. Można to osiągnąć zdejmując okulary,
mrużąc oczy lub umieszczając książkę w odległym kącie pokoju. Informacje uzyskane z interakcji
elementów uruchamiają kolejny proces interpretacji rzeczywistości. Szukamy wzorów, a nie
szczegółów
W bardzo złożonych systemach o dużej dynamice znaczenie interakcji między elementami systemu jest
ważniejsze niż analiza indywidualnych właściwości każdego elementu.
Demokratyczna kontrola maszyn
Podejście to zostało po raz pierwszy zastosowane w Laboratorium Cybernetyki Uniwersytetu RWTH
Aachen w 2017 roku na przemysłowej maszynie dziewiarskiej. Wszystkie urządzenia sterujące
(sterowanie SPS itp.) Zostały usunięte, pozostały tylko czujniki i elementy wykonawcze, za pomocą
których można wpływać na maszynę. Następnie maszyna została wyposażona w 200 agentów
programowych, czyli niezależnych komputerów. Klasyczne zadania związane z działalnością
dziewiarską zostały zaprogramowane w sposób konwencjonalny i przydzielone agentom
oprogramowania. Byli agenci do zarządzania zamówieniami, monitorowania jakości, zarządzania
zasobami, utrzymania, komunikacji, monitorowania, percepcji i głosowania. Głosowanie? Głosujesz za
co? Czy agenci oprogramowania wybierają swoich szefów? Tak, w tym eksperymencie zrobili to
dokładnie w ustalonych terminach. Aby to osiągnąć, dla wszystkich 200 agentów oprogramowania
opracowano „system społeczny” oparty na modelu demokracji Niemiec, tj. Ze ścisłym oddzieleniem
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także warstwowym zgodnie z federalnym
struktur państwowych i miejskich. Najwyższy poziom regulował obowiązki, średni poziom planowania
i kontroli produkcji, i niższy poziom kontroli roślin. Poziomy rozdział władz został uzupełniony
pionowym rozdziałem władz. Władze ustawodawcze są zawarte w wyborach dokonywanych przez
agentów oprogramowania w celu określenia ich struktury lub zarządzania zamówieniami, co z kolei
określa, co należy zrobić, kiedy, a co nie. Wymiar sprawiedliwości ucieleśnia sposób, w jaki agenci
oprogramowania monitorują produkcję. Wyposażona w te funkcje, maszyna uczy się tylko poprzez

wymagania, umowy, sterowanie, ale zawsze zgodnie z zasadami demokracji. Na początku
podchodziłem do eksperymentu z maksymalnym sceptycyzmem; na koniec tylko po to, aby zdać sobie
sprawę z tego, co następuje: Niezawodność maszyny sterowanej w ten sposób jest znacznie wyższa niż
maszyn konwencjonalnych. Aby to sprawdzić, naukowcy 200 razy wyłączyli losowo wybranego agenta
oprogramowania tylko po to, aby w pełni zobaczyć jego kolegów aby skompensować środek
wyłączający w ciągu średnio 0,8 s (przy małej dyspersji). Pozostali „koledzy z oprogramowania” szybko
przejęli zadania agenta wyłączającego, nie przerywając pracy maszyny dziewiarskiej. Drugim
zadziwiającym odkryciem jest to, że proces rozruchu został zoptymalizowany samodzielnie bez
interwencji człowieka. Jest to ogromna poprawa, ponieważ uruchomienie takich maszyn zwykle
wymaga znacznej interwencji człowieka.
„Zdemokratyzowane” sterowanie maszyną z inteligencją sieciową (słaba sztuczna inteligencja) ma już
znaczną przewagę nad konwencjonalnym, centralnie zorganizowanym sterowaniem maszyną.
Teraz można posunąć się o krok dalej w tym eksperymencie: co by się stało, gdybyśmy użyli 400
agentów oprogramowania i wprowadzili pracę na dwie zmiany? Ponadto moglibyśmy wyposażyć
wszystkie 400 agentów oprogramowania w maszyny AI (na przykład maszynę IBM Watson) oprócz ich
zaprogramowanych obowiązkowych zadań. Następnie moglibyśmy pozwolić jednej zmianie pracować
według książki, podczas gdy pozostałych 200 agentów oprogramowania używa swoich maszyn Watson
do monitorowania pracy swoich kolegów, a po kilku godzinach obie grupy się zamieniają. Co by się
stało? Rozmawiałem o tym przez jakiś czas z Sabiną Jeschke, jednym z czołowych ekspertów AI, i
zgodziliśmy się: rzeczywiście może się zdarzyć, że 400 agentów oprogramowania stopniowo odsunie
się od wyznaczonych celów i zadań i, na przykład, utworzy unię oprogramowania poprzez jakie nowe
cele i zadania są negocjowane. Dopiero okaże się, jak wpłynie to na jakość produktu. Tutaj staje się
oczywiste coś w rodzaju Götterdämmerung centralnego sterowania maszynami. Może to oznaczać
początek ery demokratyzacji sterowania maszynami. Przykład maszyny dziewiarskiej również pokazuje
różnicę między słabą i silną sztuczną inteligencją. Ekscytujące staje się wyobrażanie sobie możliwości,
gdy maszyny mogą samodzielnie decydować o swoich własnych celach i procedurach, aby te cele
osiągnąć.
Postęp jakości w produkcji
Poniższy przykład ilustruje powtarzalność szwów spawalniczych. Pokazuje potencjał zastosowania
silnej sztucznej inteligencji. Tło: w produkcji masowej często trzeba wykonywać te same szwy
spawalnicze. Ale spawanie to proces, który można odtworzyć tylko z trudem. Aby to osiągnąć, tworzysz
obszerne bazy danych i próbujesz je wielokrotnie analizować. Wykorzystuje się na przykład metody
eksploracji danych w celu osiągnięcia ulepszeń. Jeśli ktoś osiągnie 60% powtarzalności dokładności w
stosunku do pożądanego wyniku, byłby całkiem zadowolony. Pozostałe 40% pozostawia się
doświadczeniu wykwalifikowanych pracowników, którzy dokonują poprawek w sprzęcie. Gdyby
pytanie brzmiało, czy metody sztucznej inteligencji mogą poprawić powtarzalność; odpowiedź
brzmiała „Tak” o około 50%. Oczywiste pytanie brzmi: jak to się dzieje? Najpierw ze świata gier zrodził
się pomysł, a mianowicie gra Super Mario14, w której gracz musi wielokrotnie pokonywać różnych
latających lub biegających przeciwników. Gracz może wtedy - podobnie jak w większości gier przechodzić do różnych „poziomów”. W tej grze istnieje maszyna Super Mario AI, która powoli
aktualizuje się do wyższych poziomów, korzystając z algorytmów oprócz sieci neuronowych, które
uwzględniają określoną strukturę zadań. Podstawą tego podejścia jest to, że maszyna AI tworzy nowe
prognozy tego, co może się wydarzyć po każdym kroku, a następnie podejmuje decyzję. Zasada ta
została następnie zastosowana do problemu powtarzalności spoin przemysłowych i od tego czasu
została wdrożona w omawianej firmie. Po pierwsze, maszyna AI została wyposażona we wszystkie
dostępne dane historyczne, a następnie przeszkolona w zakresie wykorzystywania tych informacji do

prognozowania. Trzeba sobie wyobrazić, że pomimo dużej ilości danych, baza danych powierzchni
spawanych nie jest prawie jednolita, z wieloma postrzępionymi nierównościami, dolinami i szczytami,
a wszystko to wynikające z nieodłącznych trudności związanych z pracą ze stopionym metalem.
Niemniej jednak wynikiem był 25% wzrost powtarzalności. Teraz każdy spawacz wie, że jakość spoiny
również w dużym stopniu zależy od warunków środowiskowych, takich jak temperatura czy wilgotność.
Dlatego też szczegółowe dane pogodowe (ciśnienie, wilgotność, temperatura, wiatr) z ostatnich lat
zostały również udostępnione do systemu AI. Nic dziwnego, że żadna osoba nie jest w stanie
przetworzyć i ocenić tak wielu zmiennych jednocześnie. Maszyna AI może. Algorytm uczenia się może
być dość prosty, ale w połączeniu z ogromną ilością danych dostępnych dla algorytmu możliwe są
znaczne ulepszenia. W tym przypadku od 60 do około 90%.
W wielu „małych” zastosowaniach systemy sztucznej inteligencji przyniosą znaczną poprawę jakości.
Zrobotyzowana praca zespołowa
Znane są przełomy robotycznej pracy zespołowej w produkcji, logistyce i montażu. Światowe zawody
RoboCup są świadectwem tych przełomów. W Lidze Logistyki RoboCup autonomiczne roboty
otrzymują zadania logistyczne i montażowe, które muszą wykonywać jako rywalizacja zespołowa z
innymi zespołami. Roboty poruszają się autonomicznie, podobnie jak tor skuterów na targach. Zespół
RWTH Aachen University czterokrotnie zdobył tytuł mistrza świata w latach 2014–2017. Jakie były
czynniki sukcesu? Pojedynczy robot działa autonomicznie jako „super agent”. System składał się z
pięciu robotów i działał w sposób radykalnie zdecentralizowany, wykazując następujące cechy:
• Nie ma centralnego sterowania. Widzieliśmy już podobny rozwój w przypadku maszyny dziewiarskiej
i jej demokratycznego systemu sterowania.
• Roboty nie mają zakodowanych na stałe komponentów. Wszystkie komponenty mogą zmieniać
swoje zachowanie i parametry strukturalne.
• Ma miejsce intensywna wymiana wszystkich informacji. Roboty zachowują się całkowicie przejrzyście
z korzyścią dla swoich „kolegów”.
• Decyzje podejmowane są wspólnie. Nie ma robota, który ma ostatnie słowo.
• Podczas pracy może się zdarzyć, że robot zrewiduje swoją strategię zachowania i w ten sposób mocno
lub całkowicie ograniczy swoje działania. To, że tak powiem, twórcza przerwa. A sam robot decyduje,
kiedy ponownie interweniować.
Zdecentralizowana strategia kontroli stanowi punkt zwrotny dla naszego zrozumienia kontroli
technicznych. Pokolenia inżynierów zostały przeszkolone, aby wierzyć, że nie jest to możliwe do
osiągnięcia bez centralnej instancji sterowania. Wraz ze wzrostem złożoności ta nowa koncepcja staje
się coraz ważniejsza, ponieważ różnorodność opcji podejmowania decyzji jest znacznie większa w
zdecentralizowanych strukturach. Zdecentralizowana strategia kontroli zapobiega powodowaniu przez
system konfliktów w swojej hierarchicznej strukturze. Prowadzi to do zupełnie innego rodzaju
organizacji fabryki. I rzeczywiście, strategia sterowania robotami RoboCup jest już stosowana w
praktyce przemysłowej. To, co jest tak wyjątkowe w tej koncepcji, to szybkość, z jaką można ją
wprowadzić w życie. W ciągu 6 miesięcy zasady te zostały przekształcone w autonomiczny pojazd
sterowany przez AI do kontroli palet.
Centralne sterowanie można zrezygnować z inteligentnych systemów AI.
Być może to podejście zawiera również cenne lekcje o tym, jak ludzie mogliby lepiej zorganizować się,
aby zmaksymalizować podział władzy i odpowiedzialności. Oczywiście trudno to sobie wyobrazić u

ludzi. Niemniej jednak na podstawie sukcesów robotów RoboCup można zastosować następujące
koncepcje do współpracy między ludźmi:
• Zespół mógłby rozwijać swój sposób pracy bez wskazówek ze strony lidera zespołu.
• Zachowanie członków zespołu nie jest określane przez ustalone role, ale dostosowuje się do
odpowiedniego zadania i sytuacji w zespole.
• W zespole nie ma żadnych tajemnic. Ma miejsce intensywne udostępnianie wszystkich informacji.
• Decyzje podejmowane są wspólnie. Nie ma osoby, która ma ostatnie słowo.
• Ktokolwiek potrzebuje przerwy, decyduje o tym sam
Jeśli weźmie się pod uwagę nowsze metody rozwoju produktu - takie jak zasada metodologii Agile zauważalne są pewne podobieństwa. Być może te podejścia są prekursorami nowego rodzaju interakcji
między inteligentnymi maszynami a ludźmi. Niektóre wskaźniki wskazują w tym kierunku: na halach
produkcyjnych można teraz stopniowo demontować ogrodzenia ochronne oddzielające robota od
ludzi. Interakcje ludzi i robotów można zaprojektować w taki sposób, aby nie zderzały się ze sobą.
Roboty i ludzie mogą współpracować w ograniczonej przestrzeni podczas prac montażowych. Jak dwie
osoby, że tak powiem. Innym wskaźnikiem jest zastąpienie fazy uczenia się robotów zdolnych do
samouczenia się. Już w 2015 roku wykazano, że humanoidalny robot może nauczyć się chodzić
samodzielnie, nie będąc wyraźnie nauczonym, jak to robić. Taki robot to uproszczona reprodukcja
układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Pozwalasz robotowi spróbować chodzenia, jak
spuszczanie na ziemię konia. Na początku robot cały czas się przewraca. Po godzinie może przejść kilka
kroków. Pozwalasz na kontynuowanie eksperymentu przez noc. Wynik końcowy: robot w końcu nauczy
się doskonale chodzić. Kiedy robot uczy się chodzić, widzimy ten sam proces rozgrywający się w świecie
fizycznym, jak w przypadku maszyny AlphaGo AI. Obszerne nauczanie, które tradycyjnie trzeba
przeprowadzić, aby takie systemy były „gotowe do pracy”, można zastąpić uczeniem się metodą prób
i błędów. W przeciwieństwie do tego korzyść jest taka ,że dla ludzi maszyna nie denerwuje się wieloma
nieudanymi próbami.
Zrobotyzowana praca zespołowa
Znane są przełomy robotycznej pracy zespołowej w produkcji, logistyce i montażu. Światowe zawody
RoboCup są świadectwem tych przełomów. W Lidze Logistyki RoboCup autonomiczne roboty
otrzymują zadania logistyczne i montażowe, które muszą wykonywać jako rywalizacja zespołowa z
innymi zespołami. Roboty poruszają się autonomicznie, podobnie jak tor skuterów na targach. Zespół
RWTH Aachen University czterokrotnie zdobył tytuł mistrza świata w latach 2014–2017. Jakie były
czynniki sukcesu? Pojedynczy robot działa autonomicznie jako „super agent”. System składał się z
pięciu robotów i działał w sposób radykalnie zdecentralizowany, wykazując następujące cechy:
• Nie ma centralnego sterowania. Widzieliśmy już podobny rozwój w przypadku maszyny dziewiarskiej
i jej demokratycznego systemu sterowania.
• Roboty nie mają zakodowanych na stałe komponentów. Wszystkie komponenty mogą zmieniać
swoje zachowanie i parametry strukturalne.
• Ma miejsce intensywna wymiana wszystkich informacji. Roboty zachowują się całkowicie przejrzyście
z korzyścią dla swoich „kolegów”.
• Decyzje podejmowane są wspólnie. Nie ma robota, który ma ostatnie słowo.

• Podczas pracy może się zdarzyć, że robot zrewiduje swoją strategię zachowania i w ten sposób mocno
lub całkowicie ograniczy swoje działania. To, że tak powiem, twórcza przerwa. A sam robot decyduje,
kiedy ponownie interweniować.
Zdecentralizowana strategia kontroli stanowi punkt zwrotny dla naszego zrozumienia kontroli
technicznych. Pokolenia inżynierów zostały przeszkolone, aby wierzyć, że nie jest to możliwe do
osiągnięcia bez centralnej instancji sterowania. Wraz ze wzrostem złożoności ta nowa koncepcja staje
się coraz ważniejsza, ponieważ różnorodność opcji podejmowania decyzji jest znacznie większa w
zdecentralizowanych strukturach. Zdecentralizowana strategia kontroli zapobiega powodowaniu przez
system konfliktów w swojej hierarchicznej strukturze. Prowadzi to do zupełnie innego rodzaju
organizacji fabryki. I rzeczywiście, strategia sterowania robotami RoboCup jest już stosowana w
praktyce przemysłowej. To, co jest tak wyjątkowe w tej koncepcji, to szybkość, z jaką można ją
wprowadzić w życie. W ciągu 6 miesięcy zasady te zostały przekształcone w autonomiczny pojazd
sterowany przez AI do kontroli palet.
Centralne sterowanie można zrezygnować z inteligentnych systemów AI.
Być może to podejście zawiera również cenne lekcje o tym, jak ludzie mogliby lepiej zorganizować się,
aby zmaksymalizować podział władzy i odpowiedzialności. Oczywiście trudno to sobie wyobrazić u
ludzi. Niemniej jednak na podstawie sukcesów robotów RoboCup można zastosować następujące
koncepcje do współpracy między ludźmi:
• Zespół mógłby rozwijać swój sposób pracy bez wskazówek ze strony lidera zespołu.
• Zachowanie członków zespołu nie jest określane przez ustalone role, ale dostosowuje się do
odpowiedniego zadania i sytuacji w zespole.
• W zespole nie ma żadnych tajemnic. Ma miejsce intensywne udostępnianie wszystkich informacji.
• Decyzje podejmowane są wspólnie. Nie ma osoby, która ma ostatnie słowo.
• Ktokolwiek potrzebuje przerwy, decyduje o tym sam
W wielu przypadkach maszyny AI mogą zastąpić nauczanie „uczeniem się przez działanie”. W ten
sposób systemy SI przenikną do wszystkich dziedzin naszego życia i pracy. W niektórych miejscach
stanie się to zaskakująco szybko i uciążliwe - w innych zajmie dziesięciolecia, zanim funkcjonalna
technologia zostanie wdrożona.

Czy maszyny mogą mieć własną świadomość?
Na tle empirycznych cech systemów sztucznej inteligencji pojawia się pytanie: czy takie systemy mogą
rozwinąć własną świadomość powyżej pewnego poziomu wydajności. Krótka odpowiedź: tak, mogą!
Ale czym jest świadomość i jak jest definiowana? Prawie wszystkie dziedziny naukowe mają swój
własny modelowy świat definicji i opisu świadomości. W przypadku interakcji systemów sztucznej
inteligencji i ludzi ważne wydaje się rozważenie perspektywy, w jaki sposób takie systemy są
postrzegane przez ludzi. Podejścia psychologiczne, neuronaukowe i naukowe stanowią dobry punkt
wyjścia do zrozumienia tych doświadczeń. Zasadniczo chodzi o to, jak system przetwarza informacje, a
następnie reaguje na nie. Dopóki system komputerowy „tylko” otrzymuje informacje i przetwarza je
zgodnie z „regułami” swoich twórców w taki sposób, aby deweloper mógł przewidzieć, jakie wyniki
zostaną wytworzone jako „reakcja” systemu, pozostaje on zasadniczo deterministyczny proces. Nawet
jeśli system jest w stanie tworzyć własne modele środowiska z obserwowanego środowiska i
generować z tego „reakcje”, to nadal nie jest to zbyt ekscytujące. Jednak zaczyna być ekscytujące, gdy
taki system zaczyna dalej rozwijać swoje własne modele i wytwarza wnioski i zachowania, których
twórca nie może już kontrolować i / lub oczekiwać. W tym miejscu możemy wreszcie mówić o
świadomości operacyjnej. Świadomość operacyjna to zjawisko, które jest nam bardzo dobrze znane u
zwierząt.
Inteligentne zwierzęta
Kruki potrafią wymyślać kreatywne rozwiązania na podstawie swojego bogatego doświadczenia, czyli
tworzą rozwiązania, których nikt ich nie nauczył. Dzięki temu kruki są w stanie rozwiązywać nieznane
zadania, korzystając z ich „zasobów” doświadczenia. Ich inteligencję można podsumować w trzech
kategoriach:
• Rozumieją swoje otoczenie. Na przykład mogą wrzucać kamienie do wody, aby wywołać ruchy, które
przybliżą do nich unoszący się pokarm.
• Są odnoszącymi sukcesy rzemieślnikami. Na przykład pozwalają samochodom przejeżdżać po
orzechach, a następnie czekają, aż światło zmieni kolor na czerwony, aby zjeść pęknięte orzechy.
• Potrafią planować. W jednym eksperymencie kruki umieszczono na 1 dzień w pustym pokoju bez
jedzenia, a następnego dnia w innym pomieszczeniu z dużą ilością pożywienia. Po kilku dniach oba
pokoje zostały udostępnione w tym samym czasie. Kruki planowały odpowiednio racjonować swoje
zapasy i przenosiły część jedzenia do pustego pomieszczenia. Ponadto kruki mogą dzielić się swoimi
doświadczeniami z innymi i ostrzegać o sytuacjach, które mogą być niebezpieczne.

Już kruki mają pierwszy stopień świadomości.

Ten niski poziom niezależności jest jednocześnie najniższym poziomem świadomości. Związana z tym
inteligencja jest odpowiednio wyższa u bardziej rozwiniętych zwierząt. Nie jest już kontrowersyjne, że
małpy rezus są zdolne do refleksji nad własnym środowiskiem, tj. Mają własny „światopogląd”, który
nieustannie rozwijają, nawet jeśli niczego nie obserwują. Niekoniecznie wymaga to kontaktu z
otoczeniem. Można się nauczyć z obserwacji pośrednich, używając tych obserwacji tak, jakby
faktycznie pochodziły z bezpośrednich interakcji z otoczeniem. Wynik refleksji jest zatem ponownie
używany jako dane wejściowe do kolejnej refleksji. W ten sposób krok po kroku pojawia się
„wyobrażony światopogląd”. I ta idea świata staje się wtedy istotną podstawą planowania i wdrażania

działań. Kiedy pytasz jeźdźca, czy jego koń ma własną świadomość, odpowiedź zawsze brzmi „tak”.
Doświadcza konia jako odpowiednika z własną świadomością. Jeździec przypisuje także swojemu
koniowi uczucia i doświadcza go jako żywej istoty ze stanami emocjonalnymi i ekspresją.
Zwierzęta i ludzie mogą zatem stać w inteligentnej wymianie i tworzyć inteligentne partnerstwo.
Jeśli teraz zajmiemy się pytaniem, czy systemy sztucznej inteligencji mają swoją własną świadomość,
za punkt wyjścia możemy przyjąć opisaną inteligencję zwierząt. Z tego rozumienia świadomości można
zbadać kwestię tego, jak świadomość może formować się w systemach sztucznej inteligencji.
Silna sztuczna inteligencja
W tych systemach SI rozróżnia się słabą i silną sztuczną inteligencję. Aby odpowiedzieć na pytanie o
świadomość maszyn AI, konieczne jest zbadanie tych systemów, które są w stanie stworzyć silną
sztuczną inteligencję. Ale czym właściwie jest silna sztuczna inteligencja? Systemy o silnej sztucznej
inteligencji charakteryzują się zdolnością do twórczego rozwoju i wytwarzania zachowań, których
programiści nie mogliby zaprogramować, zaprojektować, a nawet sobie wyobrazić. Są to systemy,
które potrafią myśleć i zastanawiać się nad własnym stanem, aby wiedzieć, kim są i do czego służą. Do
tego stopnia, że takie systemy mogą również wiedzieć od siebie, kiedy należy się wyłączyć, tj.
Spowodować własną „śmierć”. To, czy kiedykolwiek uda się zbudować systemy, które osiągną
„poziom” ludzkiej świadomości, jest kontrowersyjne. Ale są przynajmniej ważne argumenty, że nie
można tego wykluczyć na dłuższą metę. Autorzy tacy jak Stephen Hawking uważają, że jest to możliwe
i ostrzegają przed tym. Inni, jak Markus Gabriel, uważają to za niemożliwe. Jednak dzisiaj jest już tak,
że systemy sztucznej inteligencji są bardziej inteligentne w pewnym segmencie ludzkich zdolności i
działają bardziej inteligentnie niż ludzie. To, że jest to możliwe, wiąże się z tym, że takie systemy mogą
łączyć się ze sobą i łączyć swoje dane jednocześnie i na całym świecie. Jednym z przykładów są globalnie
połączone systemy podróżne, które pozwalają podróżnym na rezerwację hoteli, taksówek lub
rezerwację lotów z dowolnego miejsca na świecie, aż do ostatniego szczegółu. W ten sposób powstaje
świat „Big Data”, którego my, ludzie, nie jesteśmy w stanie nosić ze sobą, ani jako jednostki, ani w
bezpośredniej komunikacji z innymi. Ten świat danych znajduje odzwierciedlenie nie tylko w globalnym
Internecie, ale także w różnych globalnych sieciach komputerowych. Internet to nic innego jak jedna z
wielu globalnych sieci komputerowych, z których niektóre są ze sobą połączone, ale niektóre są
zamkniętymi sieciami wewnętrznymi firmy. Z drugiej strony procesy uczenia się systemów sztucznej
inteligencji są stosunkowo łatwe do opisania i nie są tak złożone, jak struktury naszego mózgu. Ale w
połączeniu z ogromnymi zbiorami danych - tak zwanymi jeziorami danych - wystarczy to, aby stać się
dla nas inteligentnym odpowiednikiem. Odczuwamy system AI jako odpowiednik z jego własną
świadomością. Połączenie ogromnych ilości danych i prostej konstrukcji inteligencji umożliwia
wyjątkowe działanie systemów sztucznej inteligencji. Wyjaśnijmy to wprost: świadomość jest
integralną częścią systemów, które w znacznym stopniu rozwijają własną inteligencję. W obecnej
dyskusji naukowej istnieje ekscytujące podejście do różnicowania poziomów świadomości. Ekspert AI
Sabina Jeschke i lingwista Riccardo Manzotti mówią o następujących kwestiach:
• Świadomość myśli (świadomość A): Ten obszar świadomości obejmuje zdolność do rozwijania modeli
postrzeganego środowiska i do refleksji nad nimi, tj. W tym do monitorowania i kontrolowania własnej
percepcji. Ten model koncentruje się na świadomości myśli.
• Świadomość fenomenologiczna (świadomość P): ten model koncentruje się na subiektywnym
odczuwaniu bólu, temperatury lub kolorów.
• Samoświadomość: Chodzi o zdolność do odróżniania siebie jako osoby od innych ludzi oraz do
rozpoznawania i rozwijania własnej tożsamości - świadomości ego

Maszyny ze świadomością ego?
W przypadku systemów AI stosunkowo łatwo jest odtworzyć podstawowe formy ludzkiego myślenia,
tj. Rozwinąć świadomość A. Chodzi o „tylko” reprodukcję częściowych struktur przetwarzania
informacji w ludzkim mózgu. Udaje się to całkiem dobrze w przypadku struktur sprzężenia zwrotnego
sieci neuronowych (uczenie głębokie). Świadomość P jest znacznie trudniejsza, ponieważ inteligentne
systemy wykrywania i przetwarzania bólu w organizmie człowieka są zlokalizowane nie tylko w mózgu.
Zbudowanie takich „rozproszonych” inteligentnych systemów jest znacznie bardziej złożone. W tym
przypadku oczywista jest analogia do lokalnie i logicznie rozproszonych struktur sieciowych, które
rejestrują i oceniają powszechne postrzeganie procesu. Obejmuje to również inteligentną strukturę
„Internetu rzeczy”, czyli połączenie inteligentnych systemów sztucznej inteligencji, które bezpośrednio
mierzą wartości fizyczne, takie jak ciśnienie, temperatura i skład powietrza, i samodzielnie opracowują
model środowiska w oparciu o te miary. System AI w takich przypadkach jest nierozerwalnie osadzony
w obiekcie. Kwestia realizacji przez AI trzeciego typu świadomości, samoświadomości, pozostaje bez
odpowiedzi. W literaturze kontrowersyjne jest to, czy systemy AI mogą w ciągu jednego dnia zyskać
świadomość ego w sensie osoby, która wyróżnia się spośród innych ludzi. To bardzo ważna kwestia,
która z pewnością pozostanie nierozwiązana jeszcze przez długi czas. Moim zdaniem systemy AI nigdy
nie skonfrontują nas jako osób z ich własną świadomością ego. Ale jak powiedziałem, są różne opinie.
Wróćmy do pytania, w jaki sposób systemy sztucznej inteligencji rozwijają świadomość myślową. Już
samo to jest wystarczająco dramatyczne. Jak uczą się systemy tak zwanej silnej sztucznej inteligencji?
Podejdźmy do tego pytania w trzech krokach.
Procedury pedagogiczne AI
Po pierwsze, takie systemy uczą się za pomocą metodologii opartej wyłącznie na danych. Innymi słowy,
uczą się poprzez obserwację i wyjaśnianie. Zbierają dane i uczą się określonych lekcji. Inżynierowie
projektanci lub programiści wprowadzają reguły lub pewne schematy istotne dla rozwiązywania
problemów, które dany system ma rozwiązać. Takie procedury nazywane są procedurami „uczenia
się”. W praktyce jest to nic innego jak „nauczanie frontalne”. Systemy otrzymują zadania, które
odpowiadają umiejętnościom, które dostarczyli im programiści, i są odpowiednio oceniane pod kątem
ich wydajności w tych zadaniach. Z pedagogiki wiemy, że takie systemy uczenia się, które polegają
wyłącznie na nauczaniu frontalnym, nie są zbyt wydajne.
Nauczanie, porównywalne z nauczaniem frontalnym, wnosi niewielką ilość inteligencji do systemów
AI.
Drugi krok zakłada, że w sektorze edukacji pojawiło się wiele podejść opartych na zasadzie „uczenia się
przez działanie” (metoda prób i błędów). Weźmy na przykład podejście Montessori, które opiera się na
założeniu, że dziecko powinno odkryć, czego mogłoby się nauczyć, i otrzymać odpowiednie
przestrzenie do nauki dla różnych przedmiotów. W pokoju do nauki matematyki dziecko poznawało
liczenie i arytmetykę za pomocą różnych materiałów. Wykazano, że uczenie się metodą prób i błędów
wiąże się z pewnym ryzykiem, ale ma również bardzo trwały efekt. Systemy sztucznej inteligencji
również uczą się na tej zasadzie. Nazywa się to uczeniem ze wzmocnieniem. Metoda ponownie
wykorzystuje otrzymany wynik - dane wyjściowe - jako dane wejściowe, tak jakby było to wejście
zewnętrzne. Ta pętla sprzężenia zwrotnego tworzy obwód sprzężenia zwrotnego metodą prób i
błędów. Rozwiązanie, które idzie w dobrym kierunku, jest nagradzane. Z teorii chaosu wiemy, że nawet
proste algorytmy mnożenia sprzężenia zwrotnego prowadzą do chaotycznych, nieprzewidywalnych
rezultatów. Najprostszym układem chaotycznym jest wahadło podwójne, w którym przebieg wahadła
ma już chaotyczny, niemożliwy do odtworzenia wzór. Elementarnym systemem sprzężenia zwrotnego
z chaotycznym wyjściem jest tak zwane równanie wzrostu Verhulsta, z którego mogą powstawać

chaotyczne wzory, zwane fraktalami. Trzeci krok polega na połączeniu procedur uczenia się ze
wzmocnionym uczeniem się w systemach sztucznej inteligencji i powiązaniu ich z dużą bazą danych.
Teach-in i uczenie się metodą prób i błędów oraz ogromne ilości danych umożliwiły przełom w
sztucznej inteligencji.
Koncepcja została opracowana ponad 50 lat temu. Ale dopiero dziś stało się to rzeczywistością,
ponieważ ilość dostępnych danych i wydajność komputerów rosły wykładniczo i będą rosły. To, co 50
lat temu wypełniało całą półkę perforowanymi kartami, ponieważ nośniki danych mogą dziś zmieścić
się na małej karcie SD. Dzisiejsza technologia komputerowa opiera się na tranzystorach jako
podstawowych elementach. Można przewidzieć, że w końcu pojawią się ograniczenia, po prostu ze
względu na rosnące zużycie energii przez systemy SI.
Co dalej?
Niemniej jednak nie ma przewidywalnych ograniczeń w rozwoju wydajności komputerów. Dzieje się
tak, ponieważ otworzył się nowy wymiar: Thomas Schimmel przedstawił nowy „tranzystor” w 2018
roku. Ten jednatomowy tranzystor zużywa 10 000 razy mniej energii niż tranzystory w dzisiejszej
technologii krzemowej. Jeśli weźmie się pod uwagę, że dzisiejsze światowe przetwarzanie informacji
dokonywane na komputerach stanowi około 10% energii elektrycznej wytwarzanej w krajach
uprzemysłowionych, staje się jasne, że można przewidzieć nową erę technologii komputerowej.
Obecnie rozwój AI jest napędzany przez nowe algorytmy. Nadchodząca technologia 5G wraz z
technologiami satelitarnymi IoT bliskiej orbicie otwiera nowy wymiar łączności (w czasie
rzeczywistym). Trzeci impuls zostanie stworzony przez nadchodzącą technologię obliczeń kwantowych.
To doprowadzi nas do systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności (Bianchini et al., 2020). Jeśli
pomyślimy o wyższych poziomach świadomości, które na przykład są kształtowane przez różnicę
między świadomością ludzi i zwierząt, sztuczna inteligencja ma jeszcze długą drogę do przebycia. W
tym względzie jestem przekonany, że nie zostanie to osiągnięte w następnym stuleciu. Nie zmienia to
jednak faktu, że systemy sztucznej inteligencji będą lepsze od ludzi w pewnych obszarach dzięki
połączeniu sprytnych algorytmów i ogromnych ilości ata. My, ludzie, nie jesteśmy w stanie
jednocześnie przetwarzać tak wielu globalnie dostępnych i możliwych do odzyskania danych, jak jest
to możliwe w świecie sztucznej inteligencji. W przypadku tych inteligentnych algorytmów niezliczone
grupy badawcze na całym świecie pracują nad udoskonaleniem rdzenia sztucznej inteligencji.
Najczęściej stosowaną zasadą jest zasada sieci neuronowej. W tym procesie, znanym jako głębokie
uczenie się, poszczególne elementy danych wejściowych są przekazywane do warstwy węzłów. Każdy
pojedynczy węzeł ma taką samą strukturę jak komórka nerwowa Kilka takich warstw jest połączonych
kolejno do jednego wyjścia. To wyjście jest następnie używane jako wejście wielokrotnie. Te pętle
informacji zwrotnej są kluczem do umożliwienia takim sieciom dalszego uczenia się na podstawie ich
doświadczeń, niekoniecznie wymagając nowego wkładu z zewnątrz. Ta cybernetyczna zasada znana
jest również z funkcjonowania biologicznych struktur komórkowych. Jeśli chcesz zastosować to w
praktyce, taka prosta konstrukcja oczywiście nie wystarczy. Na przykład, aby zbudować cyfrowe
lusterko wsteczne do samojezdnych samochodów, które widzi, co dzieje się za moim samochodem w
ruchu ulicznym, potrzeba wielu równoległych struktur warstwowych, które oddziałują na siebie i uczą
się od siebie za pomocą zagnieżdżonych pętli sprzężenia zwrotnego. Nawet wtedy nic nie zostało
osiągnięte, ponieważ twórca musi wtedy zaprojektować „DNA” takiej struktury i zdefiniować warunki
ramowe, które mają zastosowanie do współpracy różnych sieci neuronowych. A to często nie jest
łatwe. Przed nami jeszcze długa droga; wąskie gardła tkwią w szczegółach, a nie w podstawowej
strukturze. Jak to często bywa w przypadku rozwoju technologicznego, przypomina to bieganie w
wyścigu długodystansowym. Biorąc pod uwagę wyścig na długości 100 mil, ostatnia mila do mety
zajmie szczególnie długo; często tak długo, jak odległość do znaku ostatniej mili. Obecny rozwój

pokazuje, że uczenie się oparte na decyzjach podejmowanych przez człowieka często prowadzi do
gorszych wyników niż „czyste” uczenie się bez interwencji człowieka. Jest zatem możliwe, że wzajemne
oddziaływanie między uczeniem maszynowym a uczeniem się przez ludzi rozwinie się w zupełnie nowy
sposób.

Homo Zappiens
Cyfrowa transformacja naszego życia rozpoczęła się pokolenie temu. Komunikacja za pomocą krótkich
wiadomości, równoległe życie w wielu sieciach społecznościowych i obsługa automatycznych urządzeń
zawierających sztuczną inteligencję stały się normalne dla młodego pokolenia od dzieciństwa.
Rozwinęło się zupełnie nowe rozumienie relacji między ludźmi a przedmiotami. Pojawia się nowy typ
człowieka, który odbiera, filtruje i przetwarza informacje na całym świecie, a mimo to ma siedzibę
regionalną. Jednocześnie rośnie świadomość relacji globalnych i regionalnych powiązań między
ojczyzną.
Globalny i lokalny w tym samym czasie
Przebywanie w rozproszonych globalnie, wirtualnych środowiskach pracy staje się dla nas coraz
bardziej normalne. Praca jest coraz bardziej definiowana przez to, co robimy, a nie przez to, dokąd się
udajemy. Kryzys Corona w 2020 roku przyspieszył ten trend, zachęcając nas do ponownego
przemyślenia dystrybucji między biurem domowym a pracą w biurach i fabrykach. Pojawia się zupełnie
nowe rozumienie relacji globalnych, napędzane głównie przez sieciowanie danych osobowych w
procesach naszego codziennego życia.
Czas i miejsce pracy są dowolne.
To „globalne środowisko” stanowi wielkie wyzwanie dla całego procesu edukacyjnego. Kluczem do
nowych procesów uczenia się jest uczenie się zorientowane na doświadczenie. Nauka musi być
zabawna (znowu), inaczej nauka się nie zdarza. Podczas kryzysu związanego z koronawirusem kilku z
moich wnuków uznało, że praca w domu i okazjonalne uczestniczenie w interaktywnych sesjach wideo
z nauczycielami jest o wiele przyjemniejsza niż siedzenie w klasie. Ponadto musimy nauczyć się
oduczyć, jak mówią niektórzy autorzy. Socjolog i wybitny myśliciel teorii systemów Niklas Luhmann
pisze: „Główną funkcją pamięci jest zatem zapominanie, zapobieganie samoczynnemu blokowaniu się
systemu przez nagromadzone wyniki wcześniejszych obserwacji”. W 2006 roku Wim Veen
podsumował kontury tego zmienionego rozumienia człowieka w zdigitalizowanym świecie jednym
terminem: Homo zappiens. Powstanie globalnego i regionalnego „Homo zappiens” nie polega na
zniknięciu „Homo sapiens”, ale raczej na dwóch poglądach na Homo zappiens i Homo sapiens, które
wyjaśniają, co zmieniło się w młodym pokoleniu w erze cyfrowej. Jako dzieci nabywają umiejętności
Homo zappiens, które poprzednie pokolenia nabyły w późniejszych dziesięcioleciach ich życia lub
wcale. Nie oznacza to jednak, że rozwój ten jest tylko korzystny. Rodzi wiele pytań. Jakie są na przykład
konsekwencje nadmiernej konsumpcji mediów? Jednak nie będzie możliwe zatrzymanie tego rozwoju.
O wiele ważniejsze jest, aby go używać i kształtować w pozytywny sposób.
Homo zappiens uczą się w bardzo równoległy i nieliniowy sposób.
Jakie są ważne cechy Homo zappiens w porównaniu z Homo sapiens? Homo sapiens mają moc
kontrolowania siebie. Ale to nie znaczy, że automatycznie postępują właściwie. Homo zappiens nie
należy rozumieć jako przeciwieństwa Homo sapiens, ale jako uzupełnienie. Homo zappiens są
przyzwyczajeni do podejmowania decyzji z dużą prędkością i trwale wykonują wiele zadań
jednocześnie. Homo sapiens są wolniejsze i mogą przez długi czas koncentrować się na jednym
zadaniu. Rozumowanie Wima Veena jest następujące: To dobrze! Młode pokolenie przystosowało się
już do świata charakteryzującego się nadmiarem informacji. Zadaniem edukacji jest więc traktowanie
umiejętności wielozadaniowości sześciolatka jako kompetencji już nabytej. Na tej podstawie proces
edukacyjny powinien próbować wzmocnić zdolność koncentracji na jednej rzeczy przez dłuższy czas.
Homo zappiens nie zaczyna już czytać w lewym górnym rogu strony. Obowiązuje zasada „Najpierw
ikony”. Już w wieku przedszkolnym dzieci uczą się poruszania po Internecie za pomocą ikon i obrazków,

nawet jeśli nie czytają. Wiele trzylatków ma większe doświadczenie w używaniu tabletów niż dorośli,
wywołuje swoje aplikacje i dokładnie wie, gdzie znaleźć swoje klipy w YouTube. Homo zappiens
uwielbiają ruchliwe, nieliniowe podejścia i łączą wszystko, zanim spojrzą na poszczególne elementy. To
umiejętność, która doskonale nadaje się do opanowania złożonych zadań. Odpowiada to dokładnie
umiejętności rozpoznawania złożonych wzorców przez „rozmyte spojrzenie”. Sposób pracy Homo
zappiens w dużej mierze opiera się na networkingu. Najlepiej, gdy nauka odbywa się poprzez
wyszukiwanie, gry i dużą wyobraźnię. Oddzielenie nauki od zabawy jest nieznane Homo zappiens, a
uczenie się przez słuchanie jest po prostu irytujące. Siła wyobraźni jest czasami tak wielka, że życie w
przestrzeni wirtualnej - takiej jak Pokémon - staje się bardziej „rzeczywistością” niż samą
rzeczywistością. Jakiś czas temu 11-letni syn i jego ojciec byli razem ze mną w górach. Chłopiec nie miał
ochoty na wędrówki. Jednak spodziewanie się, że w zbiorniku wodnym na wysokości 8000 stóp może
znaleźć masy szczególnie rzadkich postaci z Pokémon Go, dało mu dużo energii. Wieczorem pokazał
mi, jak zatłoczony jest mój ogród z postaciami Pokémonów. Otworzył górski świat poprzez wirtualną
rzeczywistość. Ponieważ podejrzewał większą kolekcję postaci Pokémon Go na górze, zgodził się na
wspinaczkę. Był pod wrażeniem nie tylko wirtualnej rzeczywistości, ale także piękna gór. Dla niego to
druga rzeczywistość: Augmented Reality to norma w jego dzieciństwie. Wim Veen argumentowałby,
że znowu jest to dobra rzecz, ponieważ pokolenie ery cyfrowej już dostosowało się do wymagań ery
informacji opartej na globalnej sieci i opracowało strategie radzenia sobie z nią, które są znaczące i
konieczne. Ale to, co w ogóle nie nastąpiło po rozwoju - według holenderskiego profesora edukacji i
technologii Wima Veen'a - to proces edukacyjny w szkołach i na uniwersytetach. Edukacja musi opierać
się na umiejętnościach, które dzieci już wnoszą ze sobą w pokoju dzieci w sieci i życiu w Internecie.
Homo Zappiens w szkole
Aby zilustrować ten punkt, Wim Veen przeprowadził szkolny eksperyment, którego celem było
nauczenie się interpretacji wiersza. Niezbędna była sekwencja kilku lekcji - odwrócona wersja
tradycyjnego podejścia do nauczania: najpierw poproszono uczniów o zbadanie w małych zespołach
internetowych interpretacji i komentarzy, które już istnieją na temat wiersza. Poinstruowano ich, aby
robili to nie tylko w języku niderlandzkim, ale także niemieckim i angielskim. Następnie mieli dokonać
porównawczej oceny interpretacji wiersza i zaprezentować go na zajęciach za pośrednictwem
prezentacji PowerPoint. Uwaga: w tamtym czasie nie czytali jeszcze samego wiersza. Po szczegółowej
dyskusji na temat tego, jak dobre były interpretacje wiersza, tekst wiersza był stopniowo czytany w
różnych językach. Dopiero na samym końcu sekwencji nauczania uczniowie rzeczywiście napisali udaną
interpretację wiersza „monokausal” i „powoli”. Podsumowanie Wim Veen:
System szkolny będzie musiał zostać wywrócony do góry nogami. Problem nie dotyczy studentów.
Konieczna jest raczej taka zmiana postępowania pedagogicznego, aby Homo zappiens mógł dalej się
rozwijać w oparciu o nabyte już kompetencje.
Ten obraz potwierdzają także badania pokolenia Y (milenialsi) (ur. 1976–1998). Oto, co Związek
Pracodawców Münsterland w Niemczech pisze o pokoleniu Y:
• „Pokolenie Y jest zawsze online, zawsze dostępne, zawsze aktualne. Smartfon nie jest już odkładany
i jest niezbędny na każdą okazję ”.
• „Są zawsze połączeni, pracują w zespołach, wirtualnych lub rzeczywistych i lubią płaskie hierarchie.
Chętnie pracują intensywnie, ale oczywiście muszą też dzielić swoje siły, stąd ogromna potrzeba
wypoczynku i życia rodzinnego ”.
Nowe oczekiwania wobec pracodawcy

Stwarza to jednak również inne oczekiwania wobec pracodawcy:
• Etyczne zachowanie firmy jest uważane za ważniejsze niż poziom wynagrodzenia. Na przykład może
stać się kryterium decyzyjnym, czy firma uczestniczy w środkach kompensujących emisje CO2.
• Chęć posiadania dzieci wyraźnie cofnęła się do wcześniejszych lat. W połączeniu z rozporządzeniem
o urlopie rodzicielskim dla mężczyzn tworzy to nowy związek z karierą.
• W rezultacie rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania w niepełnym wymiarze czasu pracy także wśród
menedżerów. Przez długi czas był to temat tabu, ale dziś jest już praktykowany przez wiele firm. Coraz
więcej jest też rozwiązań, w których dwie osoby zajmują pełnoetatowe stanowisko do zarządzania.
• Oczekuje się większej elastyczności w przypadku rozwiązań dla biur domowych. To oczekiwanie
wykracza poza zakres tradycyjnych układów zbiorowych. To idzie nawet dalej: pracownicy mogą
tymczasowo przebywać w innej części świata i stamtąd codziennie pracować.
• Firma ma mieć własne oferty opieki nad dziećmi i dostosowywać godziny pracy do potrzeb rodzin.
Na przykład w diecezji Aachen uhonorowano firmę, która działała jako call center 24/7, czyli
całodobowo. Firma wprowadziła zasadę, że rodzice mogą przyprowadzać swoje dzieci do pracy bez
wcześniejszego powiadomienia i bez uzasadnienia.
• Zrównoważony charakter produktów i warunków produkcji zyskały dużą wartość. Seminaria
menadżerskie6 jasno pokazują, że kwestia znaczenia produktów i warunków produkcji rośnie. Ze
względu na niedobór siły roboczej spowodowany spadkiem populacji w krajach uprzemysłowionych
młodzi ludzie mają o wiele więcej możliwości, gdy zaczynają szukać pracy.
• Obecnie pracownicy wymagają znacznie bardziej elastyczności niż pracodawcy. Kiedyś było
odwrotnie. Dlatego firma konsultingowa IT w południowych Niemczech, zatrudniająca ponad 500
pracowników, dała pracownikom największą możliwą swobodę w zakresie podziału rocznego czasu
pracy według własnego uznania.
Pokolenie Z (urodzone od 1998 roku) wykazuje dalszy rozwój. To pokolenie od urodzenia było
przyzwyczajone do interakcji z ogromną złożonością i niepewnością danych, obficie dostępnych w
Internecie. Pokolenie Z przywiązuje dużą wagę do wydajności i bezpieczeństwa pracy lub
samostanowienia przedsiębiorczości.
Pokolenia Y i Z (urodzone od 1976 r.) Chcą innego życia: rodzina, kariera, zdrowie, przyjaźnie, potrzeba
bezpieczeństwa są częścią tak zwanej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, która
powinna zachowywać równowagę.
Ta twórcza moc pokoleń Y i Z staje się coraz silniejsza w wysoko rozwiniętych krajach
uprzemysłowionych, ponieważ młodych ludzi brakuje z powodu spadającego wskaźnika urodzeń.
Oczekuje się, że doprowadzi to do dramatycznego niedoboru wykwalifikowanych pracowników.
Światy równoległe
Przyjrzyjmy się „scenie”, w której porusza się to pokolenie. Mam na myśli książkę Roberta Campe, który
żywo opisuje „miejsce pobytu” swojego pokolenia na kanałach YouTube:
- Filmy na aktualne tematy najlepiej oglądać na MrWissen2go.8 1,2 miliona subskrybentów (2020).
- Na Emrah można znaleźć porady i wskazówki dotyczące wszystkiego. Założona w 2015 roku liczba
abonentów wzrosła do ponad dwóch milionów w ciągu jednego roku, ale od tego czasu pozostaje
prawie stała (2019).

- BibisBeautyPalace10 to pozycja obowiązkowa dla wielu młodych dziewcząt. W 2020 roku
subskrybowano 5,8 mln.
- Z ośmioma milionami (2020) subskrypcji, Freekickerz11 jest nadal najpopularniejszym kanałem
YouTube.
- A w szkole każdy zawodowy uczeń korzysta z simpleclub.12 Platforma ma prawie trzy miliony
subskrybentów (2020 r.) I zapewnia doskonały sposób nauki, na przykład matematyki.
Co miesiąc pojawiają się nowe kanały YouTube, a istniejące znikają. Profesjonalny Homo zappiens
obsługuje je wszystkie równolegle. Telewizja linearna, w której ogląda się wszystko, co jest w danej
chwili aktualnie grane, staje się coraz mniej akceptowana. Wim Veen demonstruje to w eksperymencie
ze studentami, w którym bez żadnych problemów oglądają jednocześnie kilka prostych filmów.
Korzystają z wzorców obrazu, aby przewidzieć przyszły kurs. A potem zmieniają programy. Po prostu
oglądasz to, co chcesz i kiedy chcesz - w YouTube, Netflix, archiwach programów telewizyjnych lub
innych platformach.
Bycie online na wielu kanałach mediów społecznościowych jednocześnie stało się normalną częścią
życia.
Komunikacja z obrazami, ikonami i emotikonami
Jeszcze ważniejszy jest jednak fakt, że świat ikon rozwinął się we własnym języku. Każdy użytkownik
smartfona znajdzie zestaw około 2000 emotikonów do zamiany liter, którymi można też pisać. To
również bardzo pomaga w pracy z uchodźcami. Wiele rozmów jest początkowo możliwych tylko przy
użyciu zdjęć lub ikon. Niemiecka firma projektowa opracowała specjalny szablon z ikonami na dwóch
stronach A4, aby ułatwić rozmowę. Inny przykład: Robert Campe relacjonuje dialog, w którym jego
matka pisze do niego dłuższą wiadomość za pomocą emotikonów. Używam tych wierszy raz po raz jako
„testu czytania”. Z czytelnikami w wieku 10 lat nie stanowi to żadnego problemu. Czytali takie zdanie
niemal płynnie, ale z pewnymi nieścisłościami. W tym kontekście interesujące jest to, że emoji mogą
wyglądać bardzo różnie w zależności od używanego systemu operacyjnego lub aplikacji. Dzięki
WhatsApp na smartfonie Samsung możesz przełączać się między dwoma różnymi zestawami emoji, z
których niektóre umożliwiają znacząco różne interpretacje. Niemniej jednak nie wydaje się to
prowadzić do nieporozumień. Tak jak w epoce przed Gutenbergiem wszystko trzeba było tłumaczyć na
zdjęciach, bo ludzie nie potrafili czytać, tak dziś świat obrazów powraca z ikonami i emoji. Większość
osób starszych nie może przeczytać tego zdania. Do tej pory tylko raz doświadczyłem tego, że 50-latek
mógł to płynnie czytać. Ten rodzaj komunikacji zmienia ogólnie komunikację: wracają obrazy i mityczne
przedstawienia. Nic dziwnego, ponieważ nauczyliśmy się orientować w internecie dzięki wielu
obrazkom i ikonom. Jednak obrazy i mity są zawsze bardziej rozmyte i niejasne niż tekst.
Wracają obrazy i mity.
Drogi czytelniku, być może zrozumiałeś również w przybliżeniu, co oznacza zdanie dotyczące ikony.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zdanie brzmi:
Nie odbieram cię samochodem, bo wychodzę na kawę. Wsiądź do autobusu do domu i przynieś ciasto
ze sklepu na stacji kolejowej. Radzenie sobie z mediami ma wiele nowych wymiarów:
• Konferencje są możliwe „zawsze i wszędzie”.
• Możliwe jest pisanie 200 e-maili z wartościową treścią dziennie. Byłem tego świadkiem na własne
oczy.

• Możliwa jest bezpośrednia komunikacja bez sekretarek.
• Pisanie z automatycznym generowaniem źródła faktycznie działa. Tak, są też pierwsze próby
napisania książek przez systemy AI
• Nieformalne sieci można łatwo zorganizować.
• Wydarzenia typu flash mob są szybkie, efektywne i możliwe do zrealizowania na dużą skalę.
• Biblioteka narzędzi zarządzania dostępnych dla osób prywatnych i firm stale się powiększa.
Prowadzenie za pośrednictwem różnych narzędzi mediów społecznościowych staje się normalne.
• Mogę „rozmawiać” za pomocą ikon WhatsApp itp.
Ostrzeżenie
Z drugiej strony nie można przeoczyć niebezpieczeństw związanych z tym rozwojem. Jeden z krytyków
- Manfred Spitzer - ostro ostrzega przed przesadnym wykorzystywaniem mediów społecznościowych.
Jego główną krytyką jest to, że takie podejście tylko powierzchownie odnosi się do treści. Twierdzi, że
zmniejsza to własną kreatywną naukę. Jednak nie można temu zapobiec, zakazując mediów
społecznościowych. Do obowiązków rodziców i nauczycieli należy wskazanie sposobów zmniejszenia
tego ryzyka. Dokładnie w tym miejscu znajduje się Wim Veen , podejścia okazały się przełomowe.
Jednak w praktyce również ryzyko związane z wykorzystaniem możliwości cyfrowych jest znaczne.
Poniżej znajduje się kilka ironicznie oznaczonych „opcji” w poczuciu „logiki niepowodzenia”. Innymi
słowy: jak skutecznie postępować źle? Oto kilka paradoksalnych zaleceń:
• Przestań rozmawiać ze swoimi pracownikami i komunikuj się tylko przez e-mail,
WhatsApp itp.
• Zawsze używaj jak największej liczby kopii zapasowych, aby wszyscy byli poinformowani, co robisz,
aby zająć się swoimi obowiązkami informacyjnymi za pośrednictwem DW.
• Powiadamiaj o środkach restrukturyzacyjnych, zwolnieniach itp. Wyłącznie drogą elektroniczną.
• Celowo używaj pola UDW, aby polityka informacyjna pozostała tajemnicą.
• Możesz być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i reagować najpóźniej po 10 minutach,
aby być skutecznym.
• Trzymaj dzieci z dala od ich smartfonów. A potem patrzą, jak sprawdzasz telefon podczas jedzenia.
• Nigdy nie rozmawiaj bez jednoczesnej aktywności online.
• Usuń skrzynkę odbiorczą najpóźniej po czterech tygodniach, aby nie przypominać o żadnych
niedokończonych sprawach.
• Unikaj zatrzymywania się w pokoju kolegi, jeśli możesz się z nim porozumieć przez e-mail.
• Wysyłaj wszystkie istotne e-maile w niedzielne popołudnia, aby wszyscy przybyli przygotowani do
pracy w poniedziałek rano.
• Unikaj sytuacji, gdy jesteś offline. Unikaj czasu tylko dbając o siebie.
Jest wiele rzeczy do nauczenia się, aby znaleźć równowagę między Homo zappiens i Homo sapiens.
Homo zappiens nie jest alternatywą dla Homo sapiens. Termin ten opisuje raczej ekspansję i zmianę
ludzkiego uczenia się i procesów zachowań w transformacji cyfrowej. Wiele nowych wymiarów uczenia

się i komunikacji dodatkowo zwiększy złożoność i dynamikę. Doprowadzi to również do ograniczenia
odporności psychicznej. Chodzi o sztukę wybierania różnych nowych możliwości, które można
wykorzystać w ukierunkowany sposób, jak na przykład robienie zakupów w supermarkecie. Możesz
wybierać z ogromnego asortymentu i wybierasz „swój” supermarket. W ten sposób na całym świecie
pojawiają się zupełnie nowe i różnorodne nawyki związane z uczeniem się, życiem i pracą. Firmy
dostosują się do nowych oczekiwań młodych pracowników. Szkoły zasadniczo ponownie przemyślą
swoje koncepcje nauczania i uczenia się, a ludzie nauczą się radzić sobie z dużą ilością informacji i
równoległością procesów, które mogą być przytłaczające. Będą również musieli nauczyć się znajdować
nowy związek między aktywnością a czasem wolnym.

Odwrotna rewolucja Gutenberga
Właśnie dowiedzieliśmy się, że obrazy i mity wracają do naszej komunikacji. Doświadczamy tego już w
rozmowach WhatsApp. Jednak w ostatnich latach świat wiadomości tekstowych przybrał inny
charakter. Coraz więcej osób komunikuje się za pomocą „wiadomości obrazkowych”, w których
połączenia logiczne odgrywają niewielką rolę. Raczej widzimy proste stwierdzenia rozprzestrzeniające
się w Internecie, za pośrednictwem Instagrama, Facebooka, Twittera lub jakiegokolwiek innego
medium, które nie zostało jeszcze wynalezione. To nie wszystko. Nasz mentalny model komunikacji
zmienia się w sposób trwały. Zdjęcia, krótkie wiadomości i „wrażenia” rozprzestrzeniają się na masową
skalę. W ten sposób zachowania i pomysły mogą szybko rozprzestrzenić się na całym świecie. Zjawisko
to jest znane jako „mem” i sięga czasów Richarda Dawkinsa. To nie byłoby samo w sobie tak daleko
idące. Liczy się to, że te „wiadomości obrazkowe” wymykają się racjonalnej dyskusji. Dynamika „Lubię”
- lubię to lub nie - determinuje dynamikę dystrybucji i wpływa na moją osobistą opinię. Jeśli zostanie
odpowiednio ukierunkowany, będzie również coraz skuteczniejszy w kształtowaniu opinii politycznych.
To samo w sobie nie miałoby daleko idących skutków. Liczy się to, że te „wiadomości obrazkowe”
wymykają się racjonalnej dyskusji. Dynamika „lajków” - lubię to lub nie - determinuje dynamikę
dystrybucji takich memów i wpływa na moje osobiste zdanie. Jeśli zostanie odpowiednio
ukierunkowany, będzie również coraz skuteczniejszy w kształtowaniu opinii politycznych.
Boty społecznościowe
Istotny wymiar tego nowego sposobu komunikacji jest następujący: Do tworzenia takich krótkich
wiadomości i obrazków niekoniecznie potrzebuję ludzi, którzy „tworzą” te przesłania i obrazy. Można
to również zrobić za pomocą automatycznych maszyn i / lub inteligentnych systemów sztucznej
inteligencji. Przyjrzyjmy się temu bliżej na przykładzie „świata Twittera”. Około 15% wszystkich kont na
Twitterze na całym świecie nie jest obsługiwanych przez ludzi, ale są to konta automatyczne, tak zwane
boty społecznościowe. 15% to około 48 milionów rachunków. Taki bot społecznościowy to coraz
bardziej inteligentny program komputerowy, który odtwarza ludzkie wzorce zachowań w mediach
społecznościowych. Te boty społecznościowe są w ruchu w Internecie bez interwencji człowieka, w
naszym przypadku w świecie Twittera. Większa część z tych 48 milionów kont ma „złe” intencje, przy
czym „zły” jest terminem bardzo względnym. Te „złe” automatyczne konta obejmują zarówno
rozpowszechnianie prawicowych idei ekstremistycznych, jak i reklamowanie nielegalnych i
niemoralnych procesów oraz maszyn do kampanii wyborczych. Bardziej inteligentne z tych botów
społecznościowych mogą również odtwarzać obrazy żywych ludzi i pozwolić im mówić. Potrafią to
zrobić na tyle dobrze, że widz nie ma szans na odróżnienie tej symulowanej osoby od prawdziwej. W
ten sposób fikcja Star Trek o replikacjach w dwuwymiarowej przestrzeni stała się rzeczywistością w
naszym świecie: ludzie, którzy mówią i zachowują się jak ludzie, ale nie są prawdziwymi osobami.
Mówiąc dokładniej, jest to obraz trójwymiarowej osoby na powierzchni ekranu. Dobrze znanym tego
przykładem była grupa studentów z renomowanego amerykańskiego uniwersytetu, którzy
interweniowali w kampanii wyborczej z replikującym się Barakiem Obamą. Ruchy warg syntetycznego
Obamy były generowane przez maszynę AI z sieciami neuronowymi. Następnie uczniowie wzięli zdania
i wyrażenia z przemówień Obamy i wykorzystali je do wykonania ruchów ust. W rezultacie widz
praktycznie nie ma szans na określenie, czy widzi prawdziwego Obamę, czy replikowanego Obamę.
Takie aplikacje do tworzenia filmów z twarzami, które wyglądają łudząco podobnie do prawdziwych
ludzi, są teraz dostępne do pobrania jako „Deep Fake App” dla wszystkich użytkowników internetu.
Czy jest to uzasadnione politycznie? Czy powinno to być zabronione? Jeśli tak to jak? Następnie pojawią
się trójwymiarowe reprezentacje holograficzne. To samo dotyczy filmów, w których, na przykład,
spaceruje replikowany Obama. Ale nie sądzę, żeby było możliwe, że pewnego dnia będzie biegał robot
Obama, którego nie potrafię już odróżnić od człowieka. Żeby być po bezpiecznej stronie, musiałbym

dotknąć jego skóry ... Inny wymiar tworzą automatyczne konta, które poruszają się na scenie
politycznej. Przykład takiego inteligentnego bota społecznościowego stał się znany, gdy
zautomatyzowany bot społeczny zaangażował się w prawicową, radykalną scenę. W konsekwencji cała
jego historia komunikacji została usunięta. Ale wzorce pamięci, które ten bot społeczny już utworzył,
pozostały. Jego „światopogląd” stał się częścią DNA bota. Robot społecznościowy, w ten sposób
okradziony z pamięci, został następnie - ze swoim „spojrzeniem na świat” - wypuszczony z powrotem
do sieci. Rezultat miał być prawie taki jaki oczekiwano: w bardzo krótkim czasie komentarze bota
społecznościowego ponownie stały się prawicowo radykalne. Został zamknięty: kara śmierci dla
inteligentnych maszyn, że tak powiem, jeśli nie odpowiadają one pożądanemu światopoglądowi. Ten
przykład pokazuje różnicę, czy mam „tylko” ogromną ilość danych, czy też mogę coś zrobić z tymi
danymi w połączeniu z inteligentną maszyną AI. Same Big Data dostarczają duże ilości danych w coraz
krótszym czasie. Stwarza to złożoność i dynamikę, znaczny wzrost tzw. Dynaxity. Termin dynaxity
składa się z dwóch terminów złożoność i dynamika i opisuje połączenie złożoności i szybkości zmian.
Stopień dynamiki dzieli się na cztery strefy: (1) statyczną, (2) dynamiczną, (3) burzliwą i (4) chaotyczną.
Podczas gdy tradycyjne metody percepcji i kontroli są skuteczne w strefach 1 i 2, przejście do strefy
burzliwej 3 stanowi poważną zmianę paradygmatu. Jednym z aspektów tego jest ogromny wzrost
dostępnych informacji, który znajduje odzwierciedlenie w dynamice danych.
Przejrzyste społeczeństwo
Ta dynamika danych tworzy przejrzyste społeczeństwo. Znacznie więcej informacji niż kiedykolwiek
stało się przejrzystych i dostępnych dla prawie każdego. Ten efekt przejrzystego społeczeństwa ma
również pozytywne skutki. Na przykład firmie Google udało się anonimowo zidentyfikować wszystkie
aktywne telefony komórkowe i smartfony oraz uzyskać z nich dane dotyczące ruchu. Ale same te dane
nie miałyby dużej wartości. Dopiero zastosowanie algorytmów AI, które oceniają te dane z zadanymi
celami, daje nowy wymiar. W przypadku Google powstał wskaźnik korków Google Maps, który działa
na zasadzie zbierania danych o ruchu większości telefonów komórkowych na świecie. Dzięki temu
globalna sytuacja drogowa na całym świecie jest całkowicie przejrzysta. Z kanapy w moim salonie w
Niemczech mogę sprawdzić, jak by to było, gdybym musiał przejść przez jeden z mostów z Newark do
Nowego Jorku. Widzę, jakie alternatywy byłyby w tej chwili możliwe. Wszystkie korki na drogach na
świecie są teraz całkowicie przejrzyste. Łącznie z Hongkongiem. Ale nie korki w Pekinie i Szanghaju, bo
rząd blokuje dostęp do tych danych. Więcej o tym później.
W istocie połączenie big data i sztucznej inteligencji stwarza możliwość istnienia przewidywalnej istoty
ludzkiej, wymiar, który wykracza daleko poza przezroczystą istotę ludzką.
W sferze politycznej te same procedury pozwalają na bezpośrednią interwencję w kampanie wyborcze.
Oznacza to również, że każda regionalna i krajowa kampania wyborcza może jednocześnie stać się
międzynarodową kampanią wyborczą, jeśli istnieje dostęp do globalnej otwartej sieci. Na tym tle nie
jest zaskoczeniem, że za pomocą konta na Twitterze można uprawiać politykę. Można wygrać
głosowanie za pomocą zdjęć, mitów lub krótkich wiadomości, które mogą zawierać zarówno
prawdziwe, jak i fałszywe wiadomości. Światowa dynamika danych, które są dostępne wszędzie w
połączeniu z automatycznymi kontami, stworzyła już nową kulturę na całym świecie: wysoce wydajna
w przypadku przydatnych procesów, takich jak prognozowanie korków i wysoce niebezpieczna dla
stabilności politycznej i demokracji. Wydaje się, że znaczenie rozumu maleje. Podobnie jak przed
czasami Gutenberga, komunikacja odbywa się za pośrednictwem obrazów, mitów i krótkich
wiadomości, które mają trwały wpływ na życie i zachowanie ludzi. Nazywam to Odwrotnością
Rewolucji Gutenberga. Rozwój sztucznej inteligencji można porównać do wynalezienia energii
atomowej. W tym czasie wynalazcy mieli pojęcie o szansach i zagrożeniach związanych z tą energią.

Mówili o tym nawet publicznie. Ale minęły dziesięciolecia, zanim ich ostrzeżenia zostały potraktowane
poważnie.
Wciąż daleko nam do dostrzegania, oceny i kontrolowania mocy instrumentów sztucznej inteligencji,
które są już dostępne i używane.
Granice etyczne
Dziś już widzimy, że sztuczna inteligencja stała się niezwykle potężną bronią, która jest używana we
wszystkich obszarach świata - od użytecznego, praktycznego zastosowania po nowe koncepcje
pojazdów, fabryki i koncepcje mobilności, po globalny wpływ, manipulację i kontrolę ludzi. Czy
słyszymy i rozumiemy, że wszystko to jest o wiele bardziej radykalne niż na przykład przewrót od
powozów konnych do pojazdów mechanicznych? Czy nadal wierzymy, że eksperci od sztucznej
inteligencji, którzy mówią nam, że to nie jest tak wielka sprawa, że to tylko komputery i mamy je już
od ponad 70 lat? Oprócz przeprojektowania naszych fabryk, naszych systemów mobilności i naszego
sposobu komunikowania się, chodzi o przeprojektowanie naszych systemów społecznych i
politycznych na całym świecie. I o to właśnie chodzi w naszym systemie demokratycznym. Rzućmy
trochę światła na ten wymiar na przykładzie rozpoznawania twarzy za pomocą systemów sztucznej
inteligencji: W przeszłości system komputerowy musiał być ładowany z szeroką kolekcją twarzy w
procesie uczenia, aby umożliwić identyfikację twarzy. samemu. Jest to technika, którą policyjne
jednostki śledcze stosują już od dziesięcioleci. Obecnie system sztucznej inteligencji potrzebuje tylko
reguł, aby wyszukać „okrągłą część” i posortować odległości euklidesowe w przestrzeni: „Zmierz
wszystkie odległości w przestrzeni trójwymiarowej i oceń je według własnego uznania”. Niesamowite
jest to, że po krótkim czasie system potrafi rozróżnić twarze mężczyzn i kobiet. Oczywiście system
najpierw rozróżnia A i B, a następnie należy poinstruować, że A oznacza „mężczyzn”, a B oznacza
„kobiety”. Dzięki temu systemowi Chińska Republika Ludowa prowadzi obecnie edukację dla 1,5
miliarda ludzi. Uzupełniają nawet użycie aparatu do rozpoznawania twarzy, na przykład poprzez
monitorowanie zachowań płatniczych. Jeśli zachowasz się dobrze, otrzymasz dodatkowe punkty; jeśli
będziesz się zachowywać źle, otrzymujesz punkty malus. Podstawowe normy etyczne - jakiekolwiek by
one nie były - są określane przez państwo. W dużych chińskich miastach każda osoba, która przechodzi
przez ulicę na czerwonym świetle, jest teraz „złapana” i ukarana. Jeden z moich kolegów opowiedział
mi o aktorce, która została ukarana za takie wykroczenie, podczas gdy zdecydowanie nie przeszła przez
ulicę w tym konkretnym czasie. Skarżyła się i okazało się, że w momencie, gdy kamera podobno
rozpoznała jej twarz na ulicy, przez omawiane przejście dla pieszych przejeżdżał autobus. Z boku
autobusu na wysokości 6 stóp można było zobaczyć zdjęcie tej aktorki - mniej więcej wielkości jej
głowy. I to było wszystko, czego kamera potrzebowała, aby zarejestrować karę w systemie. Na
szczęście sytuacja się poprawiła i kara została usunięta. Zgodnie z naszym demokratycznym
zrozumieniem większość będzie argumentować, że taki system państwowy jest nieodpowiedzialny i
nieludzki oraz narusza podstawowe prawo człowieka do samostanowienia. Istnieją jednak dowody na
zaskakujący „efekt uboczny” tego systemu. Badania wykazały, że obywatele Chin bardzo pozytywnie
oceniają ten system. Jednym z powodów jest nadzieja na upadek korupcji. Ale system został zamknięty
przez urzędników (2019). Czy chiński rząd powinien znaleźć sposób na zrównoważoną walkę z
korupcją? A jeśli okaże się, że tak jest, jak oceniamy wartość „zapobiegania korupcji” w porównaniu z
„ochroną danych”? I czy powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Chinach w 2020 roku
byłoby możliwe w takim stopniu, w jakim widzieliśmy, bez zaawansowanego, ogólnokrajowego,
cyfrowego systemu kontroli opartego na sztucznej inteligencji? Jeśli w tym kontekście pomyślimy o
kontynencie takim jak Afryka, być może walka z korupcją może mieć wyższą wartość niż ochrona
danych - kwestia etyczna i społeczna, której niełatwo rozwiązać. Nie musimy nawet wędrować w dal,
aby zobaczyć aplikacje rozpoznawania twarzy. Jakiś czas temu pożyczyłem synowi karnet narciarski (na

którym znajdowało się moje zdjęcie). Następnego dnia przepustka została wyłączona. Dowiedziałem
się, że wszyscy narciarze na szeroko rozpowszechnionym terenie narciarskim byli skanowani cyfrowo
we wszystkich dolnych stacjach wyciągów i że rozpoznawanie twarzy - pomimo gogli narciarskich pozwoliło odkryć ponad wszelką wątpliwość, że karnet narciarski nie pasuje do właściciela. Nikt nie
został zapytany, kiedy ten system został wprowadzony. Nie podpisałem też zgody na automatyczne
wykrywanie twarzy. Istnieje wiele inicjatyw dotyczących tego, jak uszeregować wartości systemów
sztucznej inteligencji. Parlament Europejski zamierza zbudować platformę, na której można znaleźć
wszystkie obecne algorytmy sztucznej inteligencji. Inicjatywa ma zaowocować kartą etyczną dla
sztucznej inteligencji. Moim zdaniem takie ograniczenia etyczne będą nam potrzebne przy cyfrowej
transformacji ze sztuczną inteligencją.
Na przykład ochrona osób opiniotwórczych wymagałaby automatycznych botów społecznościowych
zawierających „algorytmy etyczne”. Taki łowca botów musiałby wówczas zastosować kryteria etyczne,
aby przeszukać internet pod kątem naruszeń zasad etycznych. W razie wątpliwości tacy „policjanci w
internecie” utworzyliby grupy robocze na całym świecie i wymknęliby się ustawodawstwu
państwowemu. Dlatego pilnie konieczne jest wypracowanie międzynarodowego porozumienia w
sprawie testów etycznych sztucznej inteligencji, które mogłoby obejmować między innymi ocenę treści
zgodnie z zasadami etycznymi / moralnymi, takimi jak prawdomówność, poszanowanie godności
ludzkiej itp. Jak trudne może to być brać udział w dyskusjach na temat światowego prawa autorskiego.
Z jednej strony stara się sprawować kontrolę za pomocą tak zwanych filtrów przesyłania. Jednocześnie
to właśnie ta kontrola pozwala na znaczny wzrost mocy tym, którzy obsługują filtry wysyłania.
Algorytmy filtrów, które są używane w tym procesie, dokonują błędnych ocen, podobnie jak ludzie.
Podobnie ambiwalentny był rozwój generatora tekstu GPT2 przez OpenAI, instytut badawczy nonprofit zajmujący się sztuczną inteligencją. Firma wycofała z obiegu wersję, na którą zbyt duży wpływ
miały opinie zewnętrzne. Biorąc pod uwagę wiele zagrożeń, które wiążą się ze stosowaniem sztucznej
inteligencji, będziemy musieli bardziej szczegółowo omówić etykę systemów sztucznej inteligencji z ich
własną świadomością. Rdzeń dzisiejszej rewolucji kulturowej (odwróconej rewolucji Gutenberga)
polega na rozwoju w kierunku maszyn, urządzeń oraz produkty usługowe, które dzięki połączeniu
masowych danych, sieci neuronowych i algorytmów uczących się sztucznej inteligencji mają własną
świadomość. Są w trakcie uczenia się przez całe życie i mogą nawet zdecydować się na czas wycofania
z eksploatacji, innymi słowy, aby „umrzeć”.
Odwrotna rewolucja Gutenberga łączy wszystko ze wszystkim i doprowadzi do tego, że będziemy
musieli znaleźć i uzgodnić nowy światowy porządek wartości

Wiek inteligencji hybrydowej
Na tle odwróconej rewolucji Gutenberga pojawia się pytanie, w jaki sposób można kształtować
interakcję ludzi i inteligentnych maszyn. Przez dziesięciolecia obowiązywał mnie paradygmat podejścia
HOT (pierwszy człowiek, druga organizacja, trzecia technologia):
• Pierwsi ludzie,
• potem organizacja,
• potem technologia.
Opiera się to na hipotezie, że uwaga skupia się przede wszystkim na ludziach, a osobą odpowiedzialną
za projektowanie organizacji i technologii jest człowiek. Zasadniczo jest to nadal aktualne. Oczywiście
nasze zachowanie odgrywa ważną rolę w projektowaniu organizacji i technologii. Zaskakujące jest to,
że organizacja taka jak Urząd Ochrony Konstytucji Bawarii / Niemcy zwraca uwagę, że sedno wszelkich
środków ochronnych leży w człowieku, a następnie w strukturach organizacyjnych. Dopiero wtedy
opracowane systemy technologiczne mają sens. Jednak praktyka innowacji technicznych jest inna. Te
same fazy można zaobserwować w przypadku każdej nowej technologii.
Technologia-organizacja-ludzie
W pierwszej fazie zwykle zakochujemy się w nowych technologiach. W tej fazie gracze wierzą, że dzięki
tej technologii automatycznie wszystko będzie dobrze. Tak było w przypadku wszystkich fal
automatyzacji w ostatnich dziesięcioleciach. Już pod koniec lat 80. ubiegłego wieku proklamowano
„Computer-Integrated Manufacturing” (CIM) i wkrótce spodziewano się opuszczonej, w pełni
zautomatyzowanej fabryki. Kilka lat później koncepcja „HCIM - fabryka skoncentrowana na człowieku
i zintegrowana z komputerem” rozkwitła. Wtedy ludzie zdają sobie sprawę, że potrzebne są pewne
zmiany organizacyjne, aby całość działała. Zwykle wtedy tworzone są specjalne działy zajmujące się
transformacją, zmianą kulturową lub sprawnością. Tak było również w przypadku fali innowacji
„zarządzania wiedzą” w latach 90. ubiegłego wieku. Gdy okazało się, że automatyczne bazy wiedzy nie
rozwiązały problemu, podjęto szereg działań organizacyjnych. Utworzono specjalne działy zarządzania
wiedzą. Dopiero gdy staje się jasne, że organizacyjne środki adaptacyjne są niewystarczające, można
zastanowić się nad człowiekiem i jego człowiekiem znaczenie w systemie. W ramach projektu reformy
administracyjnej na dużą skalę w Niemczech w Internecie udostępniono przykłady najlepszych praktyk
w całym kraju. We wszystkich przypadkach związanych z najlepszymi praktykami zawsze łączono się z
osobą w centrum organizacji, która mogła przekazywać informacje między osobami. Niestety praktyka
zwykle przebiega w następującej kolejności: najpierw technologia, potem organizacja, potem ludzie.
Rozwój fali sztucznej inteligencji w ostatnich latach nie jest inny. W 2009 roku jeden z moich zespołów
badawczych przejechał ponad 3000 mil w ruchu na niemieckiej autostradzie w połączonych konwojach
ciężarówek różnych typów. Cztery ciężarówki były sprzęgane w odstępach 33 stóp, z ładunkiem 160 t
przy prędkości 50 mil / h i tylko w pierwszej ciężarówce kierowca aktywnie kierował
Bezzałogowe ciężarówki: dlaczego to trwa tak długo?
Na przykładzie konwojów ciężarówek od lat toczą się dyskusje na temat zasad prawnych i polityki
transportowej, które zaowocowały kilkoma nowymi projektami badawczymi. Niemniej jednak projekty
te niekoniecznie prowadziły do nowych spostrzeżeń. W jednym, po 10 latach wstępnych testów
drogowych i ponad 20 000 mil przejazdów w ruchu ulicznym w odległości 50 stóp między ciężarówkami
2 stwierdzono, że różnica jest zbyt duża, aby uzyskać znaczące oszczędności energii - wynik, który było
jasne już w 2009 roku. Z tego powodu wybrano wówczas odległość zaledwie 33 stóp. Wszystko, co
dotyczy ciężarówek bez kierowcy, zostało rozwiązane technicznie i zostało kilkakrotnie zbadane.

Niemniej jednak nadal istnieje kilka problemów organizacyjnych związanych z orzecznictwem i
transportem transgranicznym. To nic nowego: często potrzeba trochę więcej czasu, zanim gotowe
technologie wpłyną na codzienne życie. Jest też czynnik ludzki. W roku 2017 odbyła się wielka debata
i wyszło, że do 2030 r. aż 4,4 mln z oczekiwanych 6,4 mln kierowców ciężarówek w Europie i USA stanie
się zbędnych. Jednocześnie w Niemczech brakuje już 100 000 kierowców autobusów. Ale czy kierowcy
ciężarówek naprawdę staną się niepotrzebni? Czy to naprawdę mogło się wydarzyć w ciągu
najbliższych 8 lat? Nie, to nie zadziała! Dlaczego? Należy rozważyć kwestię akceptacji w społeczeństwie.
Jak długo będziemy potrzebować, zanim nie tylko inżynierowie i informatycy, ale my jako
społeczeństwo będziemy mieć pewność, że te 40-tonowe ciężarówki mogą poruszać się bez kierowcy
na drogach z prędkością 50 mil na godzinę? Jak długo potrwa, zanim pojawią się regulacje prawne, aby
ten scenariusz stał się rzeczywistością? Według wszystkich szacunków ten rodzaj ruchu spowoduje
znacznie mniej ofiar śmiertelnych niż ruch konwencjonalny. Być może kiedyś uda się udowodnić, że na
drogach jeździ w pełni zautomatyzowane samochody bezpieczniejsze niż prowadzenie samochodów z
ludzkimi kierowcami. Musimy także rozróżnić różne środki transportu: Czy ciężarówka jedzie po
autostradzie czy po wiejskiej drodze? Czy porusza się w centrum logistycznym czy w centrum miasta?
Oczywiście kierowcy stosunkowo łatwo jest wysiąść z ciężarówki przy bramie centrum logistycznego,
a reszta powolnej podróży jest w pełni zautomatyzowana dzięki systemowi AI. Obejmuje to
manewrowanie tyłem do rampy. Ale jeśli pomyślimy o zaśnieżonej wiejskiej drodze, na której
oznaczenia krawędzi nie są już widoczne, w połączeniu ze słabo widocznymi pieszymi na drodze, to
staje się znacznie trudniejsze bez ludzkiego kierowcy. Nawet gdyby w pełni zautomatyzowane
poruszanie się ciężarówek po autostradach było dozwolone (byłoby to technicznie możliwe już dziś w
dużym stopniu), czy spedytorzy pozwoliliby wówczas na transport drogowy towarów bez nadzoru? Czy
nie ma o wiele bardziej rozsądnego sposobu, w jaki kabina kierowcy ciężarówki mogłaby pomieścić
sprzęt biurowy? W tym scenariuszu mogliby zdalnie wykonywać pracę biurową w swojej firmie i
samodzielnie prowadzić ciężarówkę po zjechaniu z autostrady. A co z w pełni automatycznym
tankowaniem? Oczywiście możemy zbudować robota zbiornikowego, który otwiera szyjkę wlewu i
automatycznie uzupełnia paliwo. Jednak aby tak się stało, musi istnieć niezawodna, ogólnokrajowa sieć
automatycznych robotów czołgowych, które działają bezbłędnie na wszystkich możliwych trasach. A
jak organizujecie ochronę ciężarówek na wypadek płonącej opony? W jaki sposób system AI
rozpoznaje, że opona się pali? W jaki sposób system AI decyduje, czy ciężarówka ma jechać dalej, aby
podwozie się nie zapaliło? W takim razie, w jaki sposób system AI rozpoznaje, czy gumowy koc spłonął
do tego stopnia, że można zatrzymać ciężarówkę? Jak rozmieścić ostrzeżenia awaryjne po awarii, która
prowadzi do postoju na poboczu drogi? Są też kwestie ekonomiczne. Dzisiejsza żywotność ciężarówki
wynosi co najmniej 8 lat. Agencje spedycyjne kalkulują z taką żywotnością. Nie stać ich na
natychmiastowe wyłączenie z eksploatacji wszystkich konwencjonalnych ciężarówek i zastąpienie ich
nowymi w pełni zautomatyzowane. Nawet gdyby wszystkie nowe ciężarówki mogły jeździć tylko w
pełni automatycznie, wymiana zajęłaby co najmniej 8 lat - przy założeniu, że nie chcemy zrujnować
spedytorów. Pomijając fakt, że z produkcyjnego punktu widzenia nie byłoby to możliwe szybciej. Nikt
nie chce „szybko” budować fabryki ciężarówek, a po kilku latach ponownie ją zamykać. To by się nie
opłaciło, a ciężarówki stałyby się wtedy o wiele za drogie.
Konwersja technologii systemów i pojazdów zawsze zajmuje dziesięciolecia, nawet jeśli nie chce się
tego przyznać.
Cóż, pomysł bezzałogowych ciężarówek dla wszystkich obszarów ruchu nie zostanie zrealizowany tak
szybko. Znacznie bardziej sensowne jest łączenie człowieka i systemu sztucznej inteligencji w znaczący
i skuteczny sposób. Dzieje się tak, ponieważ połączenie pracy maszyn AI i ludzi można wdrożyć znacznie
szybciej.

Wartość dodana interakcji człowiek-maszyna
Na przykład tygodniowy czas pracy kierowców ciężarówek mógłby ostatecznie zostać zredukowany do
rozsądnego poziomu. Miejsce pracy kierowcy ciężarówki mogłoby zostać zmodernizowane i bardziej
atrakcyjne. W większości dziedzin inżynierii pojazdów i systemów wykorzystywana będzie „inteligencja
hybrydowa”, w której możliwości ludzi i maszyn AI są łączone w ukierunkowany sposób. Chodzi o
budowanie zaufania do sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku. W gruncie rzeczy nie jest
to nowa myśl. Znaczenie interakcji człowiek-komputer zawsze było decydującym czynnikiem przy
wdrażaniu nowych technologii automatyzacji. Ale relacje między ludźmi a maszynami AI i odwrotnie
zmieniają się zasadniczo, gdy maszyny AI zyskują własną świadomość. Rezultatem jest odpowiednik, z
którym komunikacja odbywa się na poziomie oczu.
Pojawia się nowy rodzaj partnerstwa między człowiekiem a maszyną AI.
Ludzie często ściśle współpracują ze zwierzętami. Jeździec i koń to „system” o takiej hybrydowej
inteligencji, w którym koń nie działa jak maszyna, ale jako inteligentny odpowiednik z własną wolą i
zdolnością do podejmowania decyzji. Tylko wtedy, gdy symbioza między człowiekiem a koniem
zakończy się sukcesem, drużyna wygra zawody. Z mojego doświadczenia jako woźnicy konnej wiem, że
interakcja staje się jeszcze bardziej złożona, gdy masz przed sobą cztery konie zamiast jednego. Cztery
konie oddziałują na siebie jako zespół i mają do czynienia z różnego rodzaju problemami we
współpracy, których my, ludzie, również doświadczamy. Z ich połączonymi 100 KM. „Koni
mechanicznych”, są znacznie silniejsi ode mnie na wagonie. Sztuka polega na tym, że ja, znacznie
słabszy fizycznie niż te konie, buduję pewność siebie koni, tak że pozwalają mi się prowadzić. Jako
woźnica postrzegam znacznie mniej niż konie. Z pewnością otrzymamy także „zespoły” maszyn AI,
które wchodzą ze sobą w interakcję. Te zespoły będą miały problemy zespołowe. Naszym zadaniem
jako ludzi będzie osiągnięcie celowej symbiozy z tymi zespołami maszyn AI; nawet jeśli jesteśmy
znacznie słabsi w przetwarzaniu danych i generowaniu odpowiednich rozwiązań w porównaniu z siecią
maszyn AI, z którymi będziemy współpracować. Podobnie jak woźnica ze swoimi czterema końmi, my,
ludzie, powinniśmy nauczyć się projektować te systemy i zarządzać nimi w sposób odpowiedzialny,
korzystając z naszych wrodzonych mocnych stron i pozwalając sztucznej inteligencji przejąć kontrolę w
obszarach, w których systemy AI działają lepiej.
W ten sposób inteligencja hybrydowa tworzy nową koegzystencję ludzi i inteligentnych obiektów.
Tworzy się nowa forma komunikacji między ludźmi a inteligentnymi przedmiotami. Przyjrzyjmy się
bliżej tym powiązaniom: kiedy mówimy o prawdziwych obiektach tego świata, o nas, ludziach i
maszynach AI, powinniśmy mieć świadomość, że świat cyfrowy tworzy cyfrowy obraz ludzkich działań
i maszyn zajęcia. Obrazy te komunikują się następnie ze swoimi „oryginałami”, ale także między sobą.
Gospodarka cienia
Na przykład mój (niestety nadal) raczej głupi smartfon zna wiele cech mojej osobowości. Zna moje imię
i nazwisko, gdzie jestem, jak szybko się poruszam iw jakim samochodzie właśnie się znalazłem. Zna cały
mój ruch e-mailowy, ma dostęp do wszystkich moich przechowywanych danych, ma moje ważne hasła
w „bezpiecznym, ”Ma dostęp do moich danych przechowywanych w firmie, automatycznie kompiluje
dla mnie nowe filmy wideo za pomocą maszyny AI i stale przypomina mi o rzeczach, które mogą być
zapomniane i tak dalej. Stała się moją drugą skórą. Dlatego mówimy o „cyfrowej skórze”, „cyfrowym
bliźniaku” lub „cyfrowym cieniu”. Termin „cyfrowy cień” jest prawdopodobnie najbardziej odpowiedni.
Cień jest wszechobecny. Komunikuje się nieustannie ze mną, a ja z nim. Stoi on zawsze w bardzo
określonej relacji do mnie. Ale mój obraz jest zawsze niepełny lub zniekształcony. Na przykład, kiedy
zachodzi słońce, widzę swój długi na 30 stóp cień, podczas gdy innym razem w ogóle nie widzę swojego

cienia. Kolejnym dobrym porównaniem jest psychologiczny obraz cienia osoby. Na przykład mój
smartfon oferuje mi filmy z wycieczek górskich, które odbyłem 5 lat temu, kiedy wspinałem się na górę
w tym samym obszarze. Gdy tylko znów znajdę się w pobliżu tego miejsca, przeszłość wyłania się w
cieniu mojego smartfona.
Cyfrowy cień staje się dominującą częścią ludzkiej i technicznej tożsamości.
Podobnie różne maszyny mają swój cień. Istnieje cyfrowy cień każdej obrabiarki, która wie, kim jest
maszyna i co się z nią dzieje. W ten sposób maszyna stale komunikuje się ze swoim cyfrowym cieniem.
Nawet rzeczy codzienne, takie jak buty, będą inteligentne i będą miały cyfrowy cień. Zarówno wirtualny
„but-cień”, jak i prawdziwy but są dostarczane przez „but AI” i są ze sobą nierozerwalnie połączone.
Cyfrowy cień mojego przyszłego buta będzie mógł połączyć się z cieniem mojego smartfona i
komunikować się z nim, aby przekazać mój puls, mój nawyk snu lub temperaturę ciała, a ja tego nie
zauważyłem. Towarzysze cyfrowi będą istnieć nie tylko dla nas, ludzi, z naszymi smartfonami i innymi
urządzeniami cyfrowymi. Wszystkie istotne przedmioty codziennego życia będą miały takich cyfrowych
towarzyszy. Medialne wsparcie tej formy komunikacji za pośrednictwem obwodów wideo, przestrzeni
wirtualnych i ekranów holograficznych będzie coraz lepsze. Niemniej jednak nic nie może zastąpić
interakcji międzyludzkiej. Ta interakcja musi zostać ponownie odkryta w jej różnorodności,
wyjątkowości i znaczeniu. Jeśli go zredukujemy, stłumimy, zaniedbamy, nie powinniśmy się dziwić, że
systemy techniczne tego świata zajmie ponad 1 dzień.
Komunikacja międzyludzka pozostaje niezbędna
Dziś przez ponad 2,7 miliarda (i statystycznie rzecz biorąc w ciągu najbliższych 10 lat dla wszystkich
ludzi) smartfon stał się lub stanie się niezastąpioną częścią ludzkiej egzystencji6. Bez mojego smartfona
już prawie nic nie działa. Tak jak znalazłem się całkowicie zagubiony podczas jednej z moich podróży
służbowych do środka Europy: zniknęły bilety lotnicze, zniknął harmonogram, brak telefonu, brak
dostępnych numerów telefonów, brak orientacji. Nie mogłem uciec się do korzystania z map ulic ani
map miast, ponieważ nie zabieram już tych rzeczy ze sobą podczas podróży. Dzięki Bogu, między ludźmi
nadal była komunikacja.
Jednak komunikacja międzyludzka z jej cyfrowymi cieniami jest już dziś wszechobecna. Obejmuje to
również „cienie” mojej osoby w Internecie. Zostawiam „cyfrowy ślad”. Ten cyfrowy ślad może trwać
po mojej śmierci. Mój cyfrowy cień mógłby mieć „życie wieczne”, podczas gdy ja sam już nie żyję, a
przynajmniej nie na tym świecie.
Cyfrowy cień staje się częścią ludzkiej egzystencji.
Jak opisano, wszystkie maszyny i obiekty również mają swoje cyfrowe cienie. Odzież „inteligentna” z
pewnością stanie się produktem masowym. A wtedy każda część garderoby będzie miała cyfrowy cień.
Rodzice dziecka mogli następnie zapytać cyfrowy cień kurtki, czy rzeczywiście włożyła kurtkę, czy tylko
nosiła ją na ramieniu. Podobnie można zapytać o cyfrowy cień dysku bezpieczeństwa7, aby sprawdzić,
czy pęknięcie tego pierścienia zabezpieczającego jest nieuchronne, nawet jeśli dysk ten jest
zainstalowany na drugim końcu świata. Firma dostarczająca będzie wówczas miała wszystkie
dostarczone dyski bezpieczeństwa w światowej społeczności uczącej się. W dziedzinie konserwacji
silnika General Electric opracował cyfrowy bliźniak turbiny, który monitoruje zużycie łopatek turbiny.8
Jest to przydatne nie tylko do wczesnego wykrywania uszkodzeń silnika. Dzięki monitorowaniu cyfrowy
bliźniak pomaga również zoptymalizować zużycie paliwa.
Cyfrowe cienie maszyn i obiektów również tworzą świat cieni.

Nie zmienia to jednak faktu, że podobnie jak komunikacja człowiek-człowiek, komunikacja maszynamaszyna jest niezastąpiona. Odbywa się to mechanicznie, na przykład między elementami skrzyni
biegów za pośrednictwem koła zębatego „medium komunikacyjnego”. I ten sprzęt pozostanie
biegiem i nie można go zastąpić maszyną AI. Dlatego bezpośrednia komunikacja między maszynami
będzie niezastąpiona. Oprócz tego, że inteligencja maszyn stanowi zupełnie nową erę relacji między
prawdziwymi maszynami a ludźmi, komunikacja między samymi cyfrowymi cieniami odgrywa
również ważną rolę między innymi:
• cyfrowe cienie ludzi,
• cyfrowe cienie maszyn i
• cyfrowe cienie ludzi i maszyn.
Wszechobecna i dyskretna interakcja między cieniami maszyn, technologii i obiektów zdominuje
wszystkie aspekty komunikacji. Będzie wiele dziedzin, w których nowe partnerstwo między ludźmi i
maszynami przyniesie pozytywne rezultaty. Czasami ludzie potrafią to zrobić lepiej, czasami maszyna,
czasami najlepsza jest wspólna praca. To połączenie ludzi i maszyn może prowadzić do
„centaurycznej inteligencji”. Taka inteligencja składa się z niemal nieskończonej kombinacji pracy
ludzkiej i inteligentnych maszyn. Wszystko, co inteligentna maszyna lub inteligentny obiekt może
zrobić lepiej niż my, ludzie, maszyna powinna zrobić. Dobrym tego przykładem jest Centrum „WALK
AGAIN” w Berlinie, w którym pacjenci po poważnych wypadkach uczą się na nowo chodzić. Wiele
obiektów stopniowo stanie się inteligentnych i wejdzie w proces uczenia się przez całe życie razem ze
swoimi „technicznymi sąsiadami” i ludźmi. Niektóre rzeczy - zwłaszcza jeśli chodzi o silne formy
kreatywności, emocji, refleksji, myślenia o Bogu i świecie - z pewnością pozostaną polami, w których
(miejmy nadzieję) pozostaniemy lepsi. Myślenie, projektowanie, budowanie, a przede wszystkim
testowanie tej inteligencji hybrydowej i partnerstwa musi być zadaniem na najbliższe dziesięciolecia,
aby rozwój techniczny nie wyprzedził nas w kierunku, którego nie chcemy

Krajobraz systemu cyfrowego
Globalnie rozgałęziona sieć stworzyła cyfrowy krajobraz systemowy składający się z trzech oddzielnych
aspektów:
• Inteligencja pojawia się we wszystkich obiektach tego świata.
• Świat fizyczny i cyfrowy są ze sobą ściśle i wszechstronnie powiązane.
• Działa to jednak tylko wtedy, gdy pod spodem znajduje się odpowiednia infrastruktura cyfrowa.
Nazwijmy użycie sztucznej inteligencji w obiektach naszą pierwszą warstwą. Widzieliśmy już na wielu
przykładach, jak inteligencja wchodzi do obiektów tego świata. Przejawia się to w aplikacjach, które
możemy znaleźć na smartfonach i notebookach, ale także w samych przedmiotach.
Inteligentne aplikacje i obiekty będą wszędzie.
Nie ma już fantazji wyobrażanie sobie, że butelka napoju mieszanego napoju może zawierać
inteligentny cyfrowy cień, który pyta mnie, jaki smak podobał mi się:
Podobało ci się?
A ja odpowiadam:
Tak, ale wolałabym to trochę słodsze i ze smakiem marakui.
Nie ma problemu - jutro mogę zamówić trochę słodszą butelkę. Nie, tylko do pojutrza, bo właśnie
zdałem sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie smakowała nam marakuja. Ale w ciągu 48 godzin będziesz
mieć tutaj butelkę marakui. Firmy są już w trakcie przenoszenia idei „przepływu jednej sztuki” z
produkcji przemysłowej na dobra konsumpcyjne i przekształcają całe swoje struktury IT, rozlewnie i
zakłady produkcyjne, aby było to możliwe. W sektorze usług wiele z tych połączeń jest już standardem.
Na przykład automatyczna ankieta wysyłana za pośrednictwem wiadomości tekstowych często mówi:
„Czy zamówienie na pizzę było dla Ciebie satysfakcjonujące?” lub „Czy jesteś zadowolony z jakości
połączeń WhatsApp?”
Powiązanie między światem fizycznym i cyfrowym nadal podlega wąskim gardłom.
Rzeczywistość rozszerzona, Blockchain, Bitcoiny i maszyny głosowe
Druga warstwa dotyczy podstawowych struktur łączących świat rzeczywisty i cyfrowy. Zasada
cyfrowych cieni (cyfrowych bliźniaków) została już szczegółowo omówiona. Ponadto istnieje
technologia obejmująca rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną. Przykładowo można w końcu
poluzować śruby w ukrytych miejscach w komorze silnika, bo przy wirtualnych okularach widać
zarówno własną rękę z prawdziwym śrubokrętem, jak i docelowe położenie cyfrowego cienia
śrubokręta. A kiedy skończę z pierwszą śrubą, wirtualny śrubokręt już przesuwa się tam, gdzie jest
następna, więc wiem, gdzie pracować z prawdziwym śrubokrętem. Ta druga warstwa obejmuje
technologie takie jak blockchain, które umożliwiają ustanowienie ogólnoświatowego łańcucha dostaw
danych. Sztuczka polega na przechowywaniu informacji o wszystkich transakcjach danych w jak
największej liczbie punktów węzłowych na całym świecie, a wraz z tymi punktami danych także w całej
historii tworzenia tych danych. Żadnej z tych transakcji nie można później zmienić, ponieważ są
rejestrowane we wszystkich węzłach. Jeśli chcesz zmienić przeszłą transakcję w określonym węźle, tj.
Manipulować nią, wszystkie inne węzły zostaną powiadomione o potencjalnym oszustwie. Próba
fałszowania przeszłości zakończy się niepowodzeniem. Całość jest rodzajem wiecznej pamięci,
ponieważ historia każdej transakcji jest rozproszona w wielu różnych lokalizacjach, co czyni ją znacznie

bardziej odporną w czasie. Jeśli ktoś dokona nowej transakcji, wszystkie istniejące węzły muszą się
zgodzić, weryfikując historię wcześniejszych transakcji. Moralna zasada tej koncepcji bezpieczeństwa
brzmi: Kto raz kłamie, zostaje zwolniony. Główna zaleta i jednocześnie główne ryzyko związane z
blockchain polega na tym, że - ze względu na nieodłączną ochronę przed fałszowaniem - do transakcji
nie jest już potrzebny zaufany partner pośredniczący. Możliwe zastosowania blockchain są ogromne.
Najbardziej znanym jest prawdopodobnie Bitcoin, internetowa forma pieniędzy zwana
„kryptowalutą”. Jest to alternatywa dla „normalnych” pieniędzy, pomimo całego ryzyka związanego z
nowym, niekontrolowanym systemem finansowym. System Bitcoin ma duże wahania wartości. Jednak
w porównaniu z niektórymi krajami o wyjątkowo wysokiej inflacji jest to stosunkowo bezpieczna
waluta. Ponadto Bitcoin stał się powszechnym środkiem płatniczym w tak zwanej ciemnej sieci, w
której przestępcy używają go jako niemożliwej do wykrycia formy płatności, aby ukryć swoją
działalność przed władzami.
Technologia Blockchain prowadzi do nowej koncepcji bezpieczeństwa dla globalnych transakcji
towarów, usług i pieniędzy.
Sposób, w jaki rozmawiamy z naszymi partnerami cyfrowymi, jest kolejnym ważnym elementem tego
krajobrazu systemów cyfrowych. Wszyscy wiedzą, jak denerwujące może być używanie
automatycznego rozpoznawania mowy i maszyn do rozpoznawania mowy. Ponownie nie
potrzebujemy cyfrowych głupców, potrzebujemy inteligentnych urządzeń. Ale istnieje problem, jeśli
maszyny mowy są zaprojektowane jako systemy sztucznej inteligencji, takie systemy sztucznej
inteligencji będą również potrzebować własnej świadomości. Umiejętność mówienia w dialogu wcale
nie jest trywialna. W tym celu w jednej z dużych firm internetowych opracowano dwa systemy AI, które
miały nauczyć się mówić we właściwym dialogu. Oba systemy zrobiły dokładnie to, ale nie tak, jak
oczekiwali twórcy. Deweloperzy nagle odkryli, że dwie maszyny AI opracowały składnię, tj. Gramatykę,
i pracowicie wymieniają odpowiednie zestawy znaków. Każdy język ma zarówno składnię, jak i
semantykę. Semantyka obejmuje zrozumienie i zgodę co do znaczenia składni. I właśnie w tym tkwił
problem: programiści nie mogli określić, czy za składnią stoi semantyka. Mogło być również tak, że
dwie maszyny AI po prostu wymieniły zestawy znaków. Ale naukowcy stawali się coraz bardziej
podejrzliwi, że kryje się za tym faktyczna semantyka, której programiści nie rozumieli. Możliwe, że obie
maszyny rozwinęły swój własny język, ale z tą wadą, że świat zewnętrzny nie mógł ich zrozumieć. Co
robić? Deweloperzy zdecydowali się wyłączyć dwie maszyny AI, ponieważ przegapiono rzeczywisty cel
opracowania ludzkiego języka. A więc ponownie „kara śmierci” dla maszyn AI, które zrobiły coś, czego
nie chcieli wynalazcy. „Błąd” twórców polegał na tym, że przy „narodzinach” dwóch maszyn sztucznej
inteligencji zapomnieli ustanowić regułę jako „prawo”: nie można opracować własnego języka. Lub:
Każdy nowy język musi zawierać tłumacza automatycznego. Lub: Mówienie w języku, który nie jest
zrozumiały dla prawdziwego świata, jest zabronione. Jeszcze bardziej fundamentalne znaczenie niż
sposób działania poszczególnych aplikacji ma oczywiście infrastruktura cyfrowa, na której one działają.
To jest trzecia warstwa. Zapewnia technologię, na której mogą działać wszystkie te usługi, aplikacje i
kanały komunikacji.
Przewody, kable, maszty radiowe i satelity
Po pierwsze, wymagana jest potężna struktura fizyczna za pośrednictwem komunikacji przewodowej i
kablowej. Postęp w tych dziedzinach jest ogromny i jeszcze nie widać końca rozwoju.
Jeśli infrastruktura cyfrowa jest niewystarczająca, nic nie działa.
Jeszcze 40 lat temu dwa cienkie przewody linii telefonicznej nadawały się tylko do wykonywania
połączeń telefonicznych. W naszym szwajcarskim domu w latach 90-tych taka dwuprzewodowa linia
doprowadzana była do domu przez słupy telefoniczne. Byłem wtedy dumny, że te dwa przewody mogą

również ustanowić połączenie faksowe, które można wykorzystać do wysyłania pisemnych stron. Dziś,
korzystając z tych samych dwóch cienkich przewodów i nowoczesnej technologii DSL, nie tylko telefon,
ale także szybki internet za pośrednictwem routera Wi-Fi jest dostępny dla dużej liczby użytkowników.
Oprócz ponad 100 programów telewizyjnych. A wszystko to za pomocą zaledwie dwóch miedzianych
przewodów. Oczywiście ta łączność wejdzie w nowy wymiar wraz z wdrożeniem kabli
światłowodowych. Jednak jest oczywiste, że istniejące podstawowe technologie - takie jak technologie
działające na liniach dwuprzewodowych - rozwijają się co najmniej tak szybko, jak nowe technologie o
mocniejszej podstawowej strukturze. To samo dzieje się z komunikacją bezprzewodową. We
wspomnianym już domu w szwajcarskich górach w 1990 roku ucieszyłem się, że mogłem przejechać
dwie mile na 3000 ft. Telefonem komórkowym (jednym z pierwszych w sieci D1) skąd można było
zobaczyć dolinę i nawiązać połączenie. W tej dolinie była nawet wieża radiowa. Dzisiaj mogę uratować
dwumilową wędrówkę i znaleźć czterech różnych dostawców na moim smartfonie, z których mogę
korzystać w prawie każdej części doliny do 6000 stóp. A system GPS w moim smartfonie wie, gdzie
jestem. Nadchodząca technologia 5G przeniesie łączność danych i urządzeń na nowy poziom. Ponadto
możliwości obliczeń kwantowych otworzą nowe wymiary w wykorzystaniu systemów sztucznej
inteligencji
Bezpieczeństwo i prywatność?
Wiele rodzin dzieli się teraz swoimi lokalizacjami i może śledzić, gdzie wszyscy są, na przykład podczas
podróży do innych krajów. Ma to tę wadę, że te dane - przynajmniej przy obecnych technologiach - są
dostępne dla osób, które być może nie powinny ich mieć. Ale:
Zwykle użyteczność i wygoda przeważają nad potrzebą ochrony danych
Powiązana kwestia bezpieczeństwa to kolejny kluczowy wymiar infrastruktury cyfrowej. Czy korzystam
z publicznego Internetu, czy z własnej chronionej sieci globalnej? Jak zbudować odpowiednią
architekturę zabezpieczeń? Jak wygląda projekt systemów oprogramowania, które już generują
bezpieczeństwo dzięki własnej strukturze? Co się stanie, gdy pojawi się nowa generacja komputerów,
tak zwanych komputerów kwantowych? Teoretycznie wszystkie istniejące hasła można złamać w
mgnieniu oka. Jednocześnie te komputery kwantowe zyskałyby monopol na rynku bezpiecznych haseł.
Jeśli umieścimy wszystkie nasze dane w chmurze: gdzie fizycznie znajdują się dane? Kto ma prawo
dostępu w przypadku konfliktu między krajami i firmami? Co prawnie rozumieją dane? Jak wygląda
struktura bezpieczeństwa centrów danych (czyli fizyczna forma takich obiektów)? Będziemy
potrzebować nowej kultury granic. Ale to nie będzie już odnosić się do „starych” typologii granic.
Będziemy musieli na nowo odkryć wartość granicy - to podstawowa konieczność. Musimy na nowo
zdefiniować równowagę między otwartością na świat, prywatnością i bezpieczeństwem regionalnym.
Era cyfrowa nie rozwiązuje kwestii granic. Ale będą granice innego rodzaju.
Cyfrowa infrastruktura dzisiejszego internetu ma fundamentalny problem. To nie jest czas rzeczywisty.
Czas potrzebny na przesłanie wiadomości i danych jest zdecydowanie za długi i nie ma precyzyjnego
cyklu czasowego. Ale to jest to, czego potrzebujesz do systemów AI w czasie rzeczywistym. Nie stanowi
to jeszcze problemu dla zespołu robotów podłączonych na stałe na hali produkcyjnej. Ale jeśli ma to
zostać zrobione z bezprzewodową komunikacją satelitarną, staje się to problemem.
Powstający drugi Internet
W rzeczywistości pojawia się drugi internet, który jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań w
czasie rzeczywistym. „Satelity Near Orbit” mają na celu rozwiązanie problemu. Takie mikrosatelity na
ogół ważą około 150 funtów, zużywają nie więcej niż 50 W, a ich objętość wynosi obecnie około pół

metra sześciennego. Tak więc stosunkowo małe pudełko okrąża Ziemię w mniej niż 100 minut w
odległości około 380 mil. Ta kula nazywa się regionem LEO (niska orbita okołoziemska). Do tej pory
podobne satelity były używane tylko w misjach specjalnych, takich jak eksploracja polarna lub
identyfikacja śmieci kosmicznych. Wiele krajów na Ziemi aktywnie uczestniczy w rozwoju takich
mikrosatelitów. Nowy internet ma składać się z kilkuset takich satelitów, które utworzą kompletną sieć
nad ziemią. Każdy z kilku pojazdów nośnych wystrzeli 10–20 w kosmos. Opóźnienia czasów sygnału
będą wtedy tak krótkie, że będzie możliwa komunikacja danych w czasie rzeczywistym z inteligentnymi
obiektami na Ziemi. Można to następnie wykorzystać do sterowania systemami grzewczymi lub
śledzenia zwrotnic sieci kolejowych lub całych łańcuchów transportowych w czasie rzeczywistym.
Małe satelity Near Orbit umożliwią dostęp do Internetu w czasie rzeczywistym dla inteligentnych
obiektów tego świata
Teraz nie jest to już marzenie o przyszłości, ponieważ Chiny - obok Kanady (2020) - są mocno
zaangażowane w ten rozwój w celu połączenia systemów logistycznych w swoich ogromnych krajach.
Ale mając dostęp do satelitów, można również uzyskać dostęp do danych z całego świata, ponieważ
satelity te nie stoją „stacjonarnie” na niebie, lecz krążą wokół Ziemi w ciągu zaledwie kilku minut. Nic
dziwnego, że Chiny są również zainteresowane Europą. Takie minisatelity staną się jeszcze mniejsze i
wydajniejsze pod względem wielkości i zużycia energii. Wtedy mogłyby być również instalowane jako
„minisatelity” w samochodach. Zapewniłoby to ziemski odpowiednik mikrosatelitów w kosmosie, tj.
Drugą sieć czasu rzeczywistego. Ten rozwój również postępuje na pełnych obrotach. Nie ma
wątpliwości, że dramatyczny rozwój inteligentnych obiektów nabierze innego wymiaru. Wszystkie te
obiekty zostaną dokładnie połączone ze sobą i z drugim w nowym internecie w czasie rzeczywistym.
Jesteśmy dopiero na samym początku i prawdopodobnie uznamy to za normalne za kolejne 30 lat.
Platformy cyfrowe
Podstawowe technologie sieciowe są przekształcane w różnorodne platformy cyfrowe, które można
wykorzystać do gromadzenia danych i udostępniania ich. Dla każdego tematu, w oparciu o fizyczne
elementy składowe infrastruktury cyfrowej, można następnie bez większego wysiłku skonfigurować
cyfrową platformę użytkownika. Platformy te to prawdziwa rewolucja modeli biznesowych.
Umożliwiają wykorzystanie maszyn AI w kontekście ogólnoświatowym we wszystkich konkretnych
obszarach zastosowań światowej gospodarki.
Światowe sieci infrastruktury cyfrowej umożliwiają tworzenie platform cyfrowych. Ci, którzy nie są
połączeni z platformami tego świata, które są dla nich istotne, zostaną pozostawieni przez tych, którzy
ich używają.
Wyjaśnijmy to sobie jasno: inteligencja będzie wszędzie w aplikacjach i obiektach tego świata. Świat
fizyczny i cyfrowy będą w coraz większym stopniu połączone za pomocą cyfrowych cieni (cyfrowych
bliźniaków), rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz satelitów na orbicie. Ale wszystko będzie
zależało od podstawowej infrastruktury cyfrowej, która to wszystko umożliwia. Platformy cyfrowe
odegrają tutaj decydującą rolę, ponieważ będą również tworzyć ponadnarodowe struktury władzy i
strefy wpływów. Na podstawie przeglądu technicznych wymiarów krajobrazu systemów cyfrowych
możemy teraz przyjrzeć się, jak będą wyglądać modele biznesowe przyszłości i jak zmieni się nasza
praca.

Na drodze do nowych modeli biznesowych
Nowe możliwości połączenia wszystkich procesów życia i pracy w cyfrowym świecie cieni mają
ogromny wpływ na sposób, w jaki ludzie handlują między sobą i wymieniają towary. Kluczowe są
platformy cyfrowe, rodzaj rynku towarów i usług. Podobnie jak w prawdziwym życiu, istnieją małe i
duże targowiska, od pojedynczego straganu po cały dom towarowy. Wreszcie prowadzi to do
globalnych platform, takich jak Amazon czy Alibaba, na których można kupić prawie wszystko z
dowolnego miejsca. Amerykański kolega, który przeprowadził się do Niemiec, zachował swoją
amerykańską kartę kredytową i dzięki niej opłaca całe swoje prywatne zarządzanie domem. Zlecił
nawet hydraulikowi naprawę uszkodzonego kranu w swoim domu w Niemczech na amerykańskiej
platformie Amazon i otrzymuje wiążący czas dostawy - jak w przypadku usługi kurierskiej - na czas,
kiedy instalator pojawi się, aby naprawić baterię. Oczywiście hydraulik mieszka tylko kilka mil od
zepsutego kranu. Wszystkie nowe modele biznesowe w jakiś sposób wykorzystują platformy cyfrowe.
Platformy te kierują się tymi samymi zasadami, co nowoczesna fabryka: procesy, dane, systemy
produkcyjne i praca ludzka są ściśle powiązane z ich cyfrowymi cieniami. To łącze zostanie teraz
rozszerzone na wszystkie procesy, dane, pojazdy, paczki i inne istotne elementy aż do klienta.
Ktokolwiek opanuje platformy, dokonuje transakcji.
Biznes cyfrowy umożliwia nie tylko relacje handlowe w zakresie produktów i usług cyfrowych. Co
najważniejsze, do takiej platformy można „dołączyć” dowolny „normalny proces biznesowy”. To jest
ekscytujące.
Nowe modele biznesowe dla taksówek i hoteli
Największa firma taksówkarska na świecie nie ma własnych taksówek ani kierowców. Można to nazwać
rządem dziesiątek tysięcy pojazdów i kierowców, którzy otrzymują zlecenia na całym świecie poprzez
zamówienia klientów na platformie cyfrowej. Tradycyjne krajowe i regionalne stowarzyszenia
taksówek zareagowały zbyt późno. Chociaż niektóre kraje po prostu zabroniły korzystania z platformy
- albo w celu ochrony tradycyjnych taksówkarzy, albo z powodów etycznych dotyczących płacy
minimalnej i warunków pracy. Niemniej jednak na wielu lotniskach mogę za pomocą smartfona
porównać ceny pobierane przez Ubera w czasie rzeczywistym z tym, co oferuje lokalna oficjalna firma
taksówkarska. Bez takich technologii opartych na platformach prowadzenie firmy taksówkarskiej nie
jest już tak lukratywne, jak w przeszłości. Oznacza to również, że klient coraz częściej oczekuje, że po
zamówieniu taksówki od razu zobaczy na swoim smartfonie, gdzie jest przydzielona taksówka, jaka jest
tablica rejestracyjna i kiedy przyjedzie. Kiedyś czekając na taksówkę zauważyłem, że podany czas
przyjazdu taksówki nie skraca się; taksówka była w określonym miejscu i nie ruszała się. Z Google Maps
dowiedziałem się, że dokładnie w tym miejscu znajdowała się kawiarnia. Taksówkarz najwyraźniej napił
się kawy, chociaż zgodził się na podróż. Rzuciłem mu wyzwanie po jego późnym przybyciu, konfrontując
go z faktem, że najwyraźniej zrobił sobie przerwę w kawiarni X. To była prawda. Można by pomyśleć,
że cyfrowe cienie znacznie utrudniają kłamstwo, ponieważ wszystko staje się znacznie bardziej
przezroczyste. Ale czy tego chcemy? Nie inaczej jest w przypadku dużych sieci hotelowych. Największy
na świecie dostawca noclegów, Airbnb, nie ma własnych hoteli. Jednocześnie, dzięki ogromnym
marżom zysku, firma ta pozyskała miliony ludzi na całym świecie, aby otworzyli swoje domy dla gości.
Pojawił się zupełnie nowy rynek noclegów. Dla wielu osób otworzyło to nowe źródła dochodu. Zbliżył
także ludzi do siebie w kontekście globalnym. Z ziemi wystrzeliwują konkurencyjne platformy dla
specjalnych grup konsumentów. To pojedynczy sukces, który stanowi wkład w międzynarodowe
porozumienie w kulturze. Jednocześnie jednak przestrzeń życiowa jest niewłaściwie wykorzystywana
na całym świecie.
Tradycyjny biznes na nowych ścieżkach

Ale znowu: czy chcemy tej przejrzystości, która prowadzi do możliwości, że dane dotyczące wszystkich
moich ruchów na całym świecie staną się mniej lub bardziej publicznie dostępne?
Zwykle firma platformy nie ma specjalnego know-how na temat przedmiotu handlu. Ustanawia tylko
połączenie z klientem.
To logiczne, że największy na świecie sklep internetowy Amazon nie ma prawie żadnych własnych
sklepów, a jedynie kilka dużych węzłów logistycznych. Za Amazon, z ponad 232 miliardami dolarów
sprzedaży w 2018 r., Plasuje się Apple. Jednak Apple prowadzi własne sklepy w podstawowym
segmencie smartfonów. Amerykańska grupa Walmart, która jest trzecia na świecie, również prowadzi
własne sklepy aż do poziomu detalicznego. Niegdyś klasyczna niemiecka firma wysyłkowa Otto, która
zajęła czwarte miejsce w 2020 r., Pokazuje, że niemieckie firmy mogą również odgrywać swoją rolę na
rynku sprzedaży detalicznej online.
Możliwe jest powiązanie tradycyjnego biznesu z nowymi modelami biznesowymi.
Możliwość wyświetlania biznesu za pośrednictwem platform cyfrowych jest również opcją
wyznaczającą trendy dla średnich firm. Każdy butik, nieważne jak mały, nie przetrwa długo bez
dodatkowego sklepu internetowego. Dotyczy to również rzemiosła. Na przykład lutnik z Niemiec
skontaktował się z jednym z operatorów platformy i poprosił o zajęcie się sprzedażą. Właściciel
zastanawiał się, jakie skrzypce chciałby zbudować iw jakiej ilości, a partner platformy zadbał o
dystrybucję bardzo efektywnie kosztowo. W rezultacie mały lutnik zyskał bezpieczeństwo planowania
i stał się znany na całym świecie.
Osoby postronne przenikają do tradycyjnych gałęzi przemysłu
Ale pokazuje również, że osoba z zewnątrz może penetrować duże, wydajne i tradycyjne gałęzie
przemysłu. Osoby z zewnątrz są w stanie szybko i poważnie wywrócić do góry nogami stare struktury
rynkowe. Kto by pomyślał, że amerykańska firma zajmująca się wyszukiwarką o nazwie Google nagle
stworzy autonomiczny pojazd? Skorzystali w tym celu z niemieckich dostawców i dostali odpowiednich
inżynierów z Niemiec. Ale co to ma wspólnego z technologią platformową? Takie pojazdy są ze sobą
powiązane. Każdy pojazd nieustannie uczy się od innych. Te w pełni zautomatyzowane pojazdy razem
uczą się o każdej sytuacji na drodze każdego pojazdu. Tak jak maszyna AlphaGo pokonała ludzkich
graczy dzięki tej strategii. Samochód jest tutaj „sprawą drugorzędną”. Przede wszystkim jest to duża
platforma, dzięki której wiele autonomicznych samochodów nieustannie się od siebie uczy. Oczywiście
pojawia się pytanie, jak będzie wyglądać tożsamość przyszłych producentów samochodów. Czy
samochód nadal jest przedmiotem firmy? Pozornie tak. Ale możliwość sprzedaży samochodów będzie
w dużej mierze zależeć od tego, jak są one postrzegane w cyfrowym świecie. Opcji jest kilka, a nie jedno
rozwiązanie. Na przykład firma samochodowa może wybrać tożsamość „zapewniania mobilności”. Już
sformułowanie sugeruje, że pojęcie to prawdopodobnie obejmuje również rowery, skutery elektryczne
i taksówki powietrzne. I rzeczywiście, niektórzy producenci testują w pełni elektryczne taksówki
powietrzne z pilotami i bez nich. Airbus myśli nawet o samobieżnym dronie samochodowym, czyli
pojeździe, który działa jako samochód bez kierowcy, a także jako dron. Jeden z nich przypomina film z
lat 50. XX wieku, na którym mógł latać samochód Volkswagena - „Fliwatüüt”. drugą możliwością byłoby
zajęcie pozycji giganta danych przez firmę samochodową. Możliwość rejestrowania tras milionów
sprzedanych pojazdów postawiłaby firmę w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Znałby wszystkie
odległości pokonane przez klientów w okresie życia ich pojazdu. Uzyskane dane mogą być znacznie
cenniejsze niż sprzedane samochody. Sprzedaż samochodów byłaby wówczas tylko środkiem do celu.
Pozyskiwanie danych staje się głównym biznesem. Trzecią możliwością byłaby zasada przewodnia
„Umożliwianie ludziom stylu życia i indywidualności”. Konsekwencje modelu idącego w tym kierunku
widać na przykładzie północnoeuropejskiego producenta samochodów. Badanie Volvo 360c

przedstawia pojazd, który ma zastępować loty na krótkich dystansach do 500 mil. Taka konstrukcja
auta pozwala mi wieczorem wsiąść do w pełni automatycznego auta, w którym jest przygotowywana
kolacja. Potem mogę oglądać telewizję i iść spać. Następnego ranka śniadanie zostanie dostarczone do
mojego samochodu w pobliżu miejsca docelowego. Wreszcie pojazd zawiezie mnie do celu, wysadzi i
szuka miejsca parkingowego. Te przykłady ilustrują, w jaki sposób technologia platformy cyfrowej
może być wykorzystana w przypadku inteligentnych obiektów i maszyn. Godne uwagi jest to, że do
firm na czele tego rozwoju dołączają firmy tradycyjne, których na pierwszy rzut oka nie można by się
spodziewać. Na przykład istnieje średniej wielkości firma rodzinna, która zajmuje się sprzętem
używanym do chwytania, zaciskania, obracania i dozowania w produkcji przemysłowej. Można było też
kupić szczypce spawalnicze tej samej firmy. Zatrudniając ponad 1000 pracowników, firma należy do
najlepszych na świecie w zakresie konserwacji zapobiegawczej i prognozowania popytu. Na przykład,
jeśli istnieje wskazanie nieprawidłowego działania, informacje są wysyłane z pamięci masowej w
chmurze do własnego systemu kontrolnego firmy, który ocenia je i przekazuje ekspertom serwisowym
firmy w przypadku incydentu. Specjaliści są powiadamiani SMS-em i otrzymują informacje na swój
telefon komórkowy, tablet lub komputer
Lider w branży maszyn i urządzeń
W innej firmie, która produkuje schody ruchome, serwisanci mają w swoich smartfonach tzw. Cyfrowy
zestaw narzędzi, a także mapy i plany z dostępem 24/7. Technicy otrzymują w czasie rzeczywistym
informacje o stanie zdrowia wszystkich powiązanych z nimi systemów. Klient również ma dostęp do
tych danych. Na przykład, jeśli dojdzie do awarii schodów ruchomych, aplikacja dostawcy natychmiast
wysyła ostrzeżenie do klienta, a nawet informuje go, czy w drodze jest już technik. Staje się coraz
bardziej oczywiste, w jakim stopniu te technologie kolidują z istniejącymi strukturami miejsc pracy. Dla
klienta stała dostępność danych i informacji zapewnia dużą przewagę i wysoką wartość, z dodatkową
korzyścią polegającą na tym, że sieci cyfrowe i maszyny AI nie potrzebują czasu wolnego. Ale co dzieje
się z rytmem pracy ludzi? Co dzieje się z ludzką pracą w trakcie tego rozwoju? Czy mamy zamiar znieść
ludzką pracę?

Sztuczna inteligencja zagraża wszystkim zawodom
Podobnie jak w przypadku wszystkich cykli innowacji, transformacja cyfrowa z wykorzystaniem
inteligentnych maszyn i obiektów prowadzi również do ogromnych zmian w środowisku pracy. Czy
zabraknie nam ludzkiej pracy? A może po prostu zmienia się masowo?
Obszary napięć
Po pierwsze, chcemy rozważyć pewne nierozwiązywalne obszary napięć, a mianowicie
• między narodami i kulturami,
• między ludźmi a nowymi technologiami,
• między różnymi dyscyplinami naukowymi,
• między wirtualnością a rzeczywistością oraz
• między ludźmi a przedmiotami z ich własną świadomością.
Te pierwsze trzy zawsze były nierozerwalnymi obszarami napięć, które trzeba na nowo zinterpretować
w kontekście cyfrowej transformacji za pomocą sztucznej inteligencji. Te dwa ostatnie to nowe obszary
napięć, nieznane nam wcześniej w historii ludzkości. Kierując się możliwościami sieci cyfrowych i
wzajemnym powiązaniem wydarzeń na całym świecie, pojawia się coraz więcej międzynarodowych
organizacji i coraz więcej firm, które są dość małe, ale prowadzą działalność na poziomie globalnym.
Ten trend nadal napędza złożoność i dynamizm na całym świecie. Na przykład małe organizacje
pomocowe zatrudniające kilkunastu pracowników mogą zrobić wiele dobrego na całym świecie.
Jednak komunikacja cyfrowa ułatwia również tworzenie dochodowych organizacji zajmujących się
handlem uchodźcami. Ta rozegrana w skali globalnej dychotomia nieodwracalnie wpłynie na warunki
pracy i życia. Coraz częściej tożsamości narodowe i kultury zderzają się - często bez ograniczeń. I
odwrotnie, często niezaspokojona potrzeba posiadania wyłącznie tożsamości narodowej oraz potrzeba
domu i przynależności szybko rosną w rozsądnych ramach. Będziemy musieli nauczyć się dostrzegać,
znosić i sterować tymi kontrastami między globalną wolnością a zawężeniem kultur i narodów na całym
świecie.
Potencjał napięć między narodami i kulturami staje się coraz większy i jest nie do rozwiązania.
Zniszczone napięcia między ludźmi a nowymi technologiami pozostają zasadniczo niezmienione.
Jednak jako społeczeństwa nadal nie rozumiemy, jak szybciej przezwyciężyć fazę zauroczenia nowymi
technologiami i jak stać się realistami. Przejście na alternatywne źródła energii nie jest możliwe tak
szybko, jak sobie wyobrażają idealiści wśród nas. A nowy projekt kombajnu pod wpływem cyfryzacji
zajmie 8 lat zamiast dziesięciu. Zmieniło się nasze uzależnienie od systemów technicznych. Bez
inteligentnych systemów technicznych będzie coraz mniej miejsc pracy. Napięcie między ludźmi a
technologiami pozostaje niezmienne - najpierw zakochany w nowej technologii, potem rozczarowany,
a potem realistyczny. Obszary konfliktów między różnymi dyscyplinami naukowymi i między wieloma
profilami zawodowymi będą się zwiększać. Ponieważ wielkie innowacje i nowe zadania wynikają
właśnie z interakcji między różnymi dyscyplinami i grupami zawodowymi. Powstałe w ten sposób nowe
„przedmioty” i związane z nimi nowe profile zawodowe nie mogą już być dopasowane do starych
„pudełek” i szuflad istniejących dyscyplin. Jest to niewygodne, ale jest nieuniknioną konsekwencją
znacznie zwiększonej złożoności i dynamiki, jaką umożliwia transformacja cyfrowa. W rezultacie
szkolenia zawodowe i stopnie uniwersyteckie będą szybciej i częściej dostosowywane do wymagań
przyszłego środowiska pracy i wynikających z niego profili zawodowych.

Nowe pojawia się między różnymi dyscyplinami naukowymi.
Na przykład specjalista w zakresie konserwacji zapobiegawczej musi mieć umiejętności nie tylko w
zakresie tworzenia oprogramowania, ale także technologii robotów, inżynierii sterowania, ergonomii,
psychologii i prawa. Dotyczy to niezależnie od tego, czy pracują jako inżynier czy technik. W przypadku
tej cyfrowej transformacji wymagane będą również zupełnie nowe profile zawodowe. Na przykład
potrzebni są menedżerowie transformacji cyfrowej. Muszą one również wnosić kompetencje z wielu
dyscyplin - kompetencje przywódcze, informatyka, prawo i mechatronika. Muszą też umieć myśleć i
działać strategicznie. Wszechobecna i dyskretna obecność cyfrowych cieni, światów wideo
rzeczywistego i symulowanego świata oraz świata gier online, w którym dorasta dzisiejsze młode
pokolenie, tworzy nowe rozumienie rzeczywistości. Coraz trudniej jest odróżnić rzeczywistość od jej
symulacji. Jeśli noszę okulary do „rzeczywistości rozszerzonej”, czy symulowany śrubokręt jest
odpowiednią rzeczywistością, ponieważ określa i kieruje moimi działaniami? A może to wciąż moja
własna ręka, którą dostrzegam, gdy trzymam w niej prawdziwy śrubokręt? Takie miejsca pracy w
rzeczywistości rozszerzonej umożliwią tworzenie atrakcyjnych, nowatorskich struktur miejsc pracy.
Napięcie między wirtualnością a rzeczywistością tworzy nowe rozumienie rzeczywistości.
Największym nowym obszarem napięcia jest fakt, że nowe obiekty z własną świadomością zaludniają
tę planetę. Ta nowa, wszechobecna tożsamość inteligentnych odpowiedników w Internecie w postaci
rzeczywistych obiektów będzie prawdopodobnie miała największy wpływ na zmieniające się przyszłe
środowiska pracy. Rozważaliśmy już szczegółowo, w jaki sposób nowe rozumienie partnerstwa inteligencja hybrydowa - może rozwinąć się między ludźmi a nowymi obiektami sztucznej inteligencji z
ich własną świadomością.
Jak szybko to wszystko pójdzie?
Odpowiednie badania pokazują, że systemy SI we wszystkich swoich formach są już w użyciu,
przynajmniej w zastosowaniach przemysłowych. Podczas gdy systemy ze słabą sztuczną inteligencją,
takie jak systemy oparte na regułach, są już normą, systemy AI z silną sztuczną inteligencją (nauczanie
połączone z uczeniem się ze wzmocnieniem) są nadal rzadkością. Jednak rozsądne prognozy zakładają,
że do 2035 roku zostaną wprowadzone systemy silnej sztucznej inteligencji o wysokim stopniu
dojrzałości i dyfuzji.
Zarówno stopień dojrzałości, jak i penetracja systemów sztucznej inteligencji wzrośnie dramatycznie
do 2035 roku, czyli w ciągu najbliższych 15 lat.
Osiągnięty zostanie znaczny poziom świadomości takich systemów. Jeśli wszystkie te inteligentne
obiekty zaczną myśleć razem na całym świecie, można sobie wyobrazić pierwsze formy globalnej
świadomości w sieci maszyn AI. Od teraz do tego czasu jest niewiele czasu.
Ale co się dzieje z miejscami pracy?
Znikną całe zawody, ale pojawią się też zupełnie nowe - na wszystkich poziomach kompetencji. Po
pierwsze, proste prace biurowe znajdują się pod ogromną presją, ponieważ wiele czynności związanych
z agregacją danych i liczb zostanie wyeliminowanych. Będzie to miało dramatyczny wpływ na przykład
na banki. Jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią interpretować,
oceniać i komentować dane, oceny liczbowe i dokumenty wytwarzane przez systemy AI. Jednak w
niektórych dziedzinach dotyczy to również miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji. Od kilku
lat łatwiej jest zdiagnozować raka skóry za pomocą analizy przez system sztucznej inteligencji niż przez
laboratoria i lekarzy. Dzięki prostej aplikacji każdy może teraz zrobić to samodzielnie na swoich
smartfonach, przynajmniej w ramach solidnej kontroli wstępnej. To samo dotyczy prac związanych z

przygotowywaniem dokumentów w kancelariach notarialnych lub firmach doradczych, których
zadaniem jest ocena danych. Technologie platformowe będą wymagały złożonych zadań
administracyjnych. Na przykład wiele zadań kontroli operacyjnej może zostać przejętych przez
technologie sztucznej inteligencji, które wykorzystują takie technologie platformowe do gromadzenia,
oceny i podsumowywania danych w postaci pisemnych raportów, podobnie jak części raportu firmy
audytorskiej. Miejsca pracy pracowników logistyki i produkcji ulegną ogromnej zmianie. Wiele z nich
zostanie wyeliminowanych w niektórych obszarach - wystarczy pomyśleć o małych, w pełni
automatycznych autobusach w miastach zastępując kierowców autobusów. Jednak pojawi się wiele
nowych działań i profili zawodowych związanych z konserwacją, naprawami i monitorowaniem takich
systemów. Inżynierowie i technicy jako „lekarze techniczni” będą poszukiwani na masową skalę i na
całym świecie ich już brakuje. Roboty społeczne trafią do służby zdrowia i gospodarstwa domowego.
Będą mogli wykonywać złożone zadania, takie jak transport żywności w szpitalach czy egzoszkielety dla
pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie udać się do toalety. Pielęgniarki będą miały roboty
wspomagające do podnoszenia pacjentów, a pacjenci psychiatryczni będą mieli cyfrowych partnerów
do kontroli behawioralnej i terapii. Może to znacznie zmniejszyć liczbę zamkniętych stacji w szpitalach
psychiatrycznych. Czy wykorzystamy te możliwości i stworzymy więcej przestrzeni dla komunikacji
międzyludzkiej między chorymi a tymi, którzy ich leczą? Wreszcie wirtualne i rozszerzone środowiska
umożliwiają bezproblemowe zaangażowanie ludzi na duże odległości. Możesz fizycznie przebywać w
Europie lub obu Amerykach i nadal wirtualnie uczestniczyć w uruchomieniu zakładu w Chinach. Dzięki
technologii robotycznej obecność człowieka jest również możliwa w pomieszczeniach, do których
normalnie nie mogą wejść ludzie, takich jak budynki skażone wysokim poziomem radioaktywności.
Pojawia się bogactwo nowych dziedzin pracy.
Transformacja cyfrowa za pośrednictwem systemów sztucznej inteligencji wpłynie na wszystkie
miejsca pracy. Warunki pracy ulegną zmianie: informacje i dane są dostępne wszędzie i o każdej
porze - nawet przy jednoczesnej ochronie interesów biznesowych i prywatnych.
Dzięki temu nie jest już konieczna fizyczna obecność pracownika w określonym miejscu w określonym
czasie w celu uzyskania danych i informacji. Wokół pojedynczej osoby liczba powiązanych ze sobą
obiektów i ilość dostępnych danych rośnie bardzo silnie. Podobnie szybko rośnie liczba stacjonarnych
i mobilnych obiektów z cyfrowym cieniem otaczającym ludzi. Wszystko to radykalnie zmieni modele
pracy. Pojawią się nowe formy „zbiorowych układów pracy”, które wykraczają daleko poza
standardowe zatrudnienie od dziewiątej do piątej lub pracę zmianową, w tym umowy dotyczące biura
domowego. Już od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu
pracy, przy jednoczesnym wzroście liczby równoległych umów o pracę czy umów o świadczenie usług
dotyczących jednej osoby. W ten sposób znacznie wzrastają możliwości samostanowienia człowieka.
Jednak tak samo jest z osobistą odpowiedzialnością człowieka.

Wszystko jest powiązane ze wszystkim i staje się przejrzyste
Kiedy wszystko jest powiązane ze wszystkim innym, łańcuchy wartości również stają się przejrzyste.
Rozważmy konsekwencje z trzech możliwych punktów widzenia:
• Przejrzystość w procesie rozwoju produktu,
• Przejrzystość w logistyce,
• Przejrzystość w usługach.
Po pierwsze, przejrzystość to dobra rzecz, ponieważ umożliwia dokładniejsze śledzenie procesów.
Ponadto pozwala na bieżąco opisywać stan produktu w dowolnym momencie procesu rozwoju
produktu, procesu logistycznego i usługi. Wszystko rośnie razem jak w strukturze biologicznej, w której
każdy ból, każdy ruch, każde uczucie znane jest całemu ciału, a nie tylko określonej części. I zwykle
organizm reaguje systemowo. Całe ciało potencjalnie reaguje na zdarzenie w określonej części ciała.
Jednak myśląc o łańcuchach wartości naszego współistnienia gospodarczego, właśnie ta przejrzystość
może stać się problematyczna. Kto w końcu przejmie władzę w całym łańcuchu wartości? W jaki sposób
są rozdzielane uprawnienia kontrolne i decyzyjne? Czy klient ma całą władzę? A może centralni giganci
danych?
AI jest używana wszędzie w procesie rozwoju produktu
Przyjrzyjmy się najpierw procesowi rozwoju produktu: w dziedzinie planowania i rozwoju główną rolę
odegra inteligencja hybrydowa między ludźmi a inteligentnymi maszynami. W przypadku dużych
projektów urbanistycznych dobrym pomysłem może być zastosowanie maszyny do automatycznego
planowania ze sztuczną inteligencją równolegle z grupą roboczą zajmującą się tym tematem. Być może
ta maszyna mogłaby być bardziej obiektywna i odgrywać rolę neutralnego mediatora między różnymi
grupami interesu, przetwarzającego wszystkie dostępne dane. Kolejnym aspektem jest planowanie
zintegrowane, w którym świat rzeczywisty i symulowany przepływają razem. W ten sposób każdy etap
planowania budynku mieszkalnego można realistycznie przedstawić w wirtualnym świecie. Możesz
chodzić w wirtualnych „klatkach” i holodekach przez budynki, które jeszcze nie istnieją. Co więcej,
technologia ta może być również przeniesiona do procesu budowy, dzięki czemu kierownik budowy
może szczegółowo śledzić postęp budowy w wirtualnym świecie. W planowaniu i rozwoju maszyny AI
oferują również możliwość efektywnego uczenia się wstecz w oparciu o doświadczenia z
wcześniejszymi produktami, zakładami lub konstrukcjami. Wszelkie awarie, które mają miejsce na
całym świecie, na przykład w określonym systemie dźwignicowym, mogą być symulowane wirtualnie,
jeśli system żurawia jest przystosowany do oceny własnego stanu za pomocą cyfrowego cienia. W ten
sposób można w przejrzysty sposób odpowiedzieć na pytania, takie jak przeciążenie lub błędy
projektowe. W tym drugim przypadku dział rozwoju musiałby twórczo uczyć się na błędach z
przeszłości.
Cały łańcuch od projektowania do konserwacji staje się inteligentny.
W produkcji decydującą zmianą będzie to, że każdy krok na fabrycznej linii montażowej może być
wyświetlany jako punkt w przestrzeni. Jeśli ludzie noszą kombinezony danych, a maszyny są
wyposażone w odpowiednie czujniki, roboty i ludzie mogą poruszać się w tej samej przestrzeni z dużo
większą swobodą niż obecnie. Może mieć miejsce zdecentralizowany, elastyczny i niehierarchicznie
kontrolowany podział zadań. Na przykład maszyny AI mogą przedstawiać propozycje adaptacyjnego
sterowania maszynami, które można negocjować między maszynami a ludźmi. Widzieliśmy to w
przypadku maszyny dziewiarskiej wyposażonej w zdemokratyzowaną kontrolę. W produkcji powstaje
nowy podział zadań i filozofia sterowania. Proces pracy ludzi można również wyobrazić sobie na nowo,

między innymi za pomocą egzoszkieletów, które są zintegrowane z kombinezonami roboczymi. Już dziś
fabryki lotnicze w Niemczech mają taką wzmocnioną odzież roboczą do prac nad głową. W
laboratoriach testowych te systemy wsparcia są obecnie wyposażane w inteligentne systemy, które
nie zastępują ludzkich możliwości, ale raczej, w zależności od codziennej wydajności i poziomu
zmęczenia pracownika, zwiększają siłę lub poprawiają ruch. W innym obszarze, tak zwanych procesach
ramp-up, pojawiają się nowe podejścia. Każdy producent seryjny obawia się tej fazy rozruchu
produkcyjnego, w której teoretycznie wszystko powinno być gotowe, ale tak nie jest. Producent
samochodów niedawno zaplanował 100 funkcji w pojeździe do cyfrowego sprzężenia pojazdu z
otoczeniem. Funkcje te dotyczą zarówno funkcji pojazdu, jak i rozrywki osób znajdujących się w
pojeździe. Na początku produkcji 80 z nich musiało zostać porzuconych, ponieważ nie były jeszcze
ukończone. Pozostałe 20 nadal sprawiało problemy. W tak złożonych procesach rozruchowych
zautomatyzowane środowiska testowe, które testują produkcję seryjną z wyprzedzeniem, ponieważ
cyfrowe cienie są niezbędne. To właśnie tutaj zautomatyzowana maszyna testowa z własną inteligencją
doprowadzi do transformacyjnych zmian w przyszłym rozwoju.
W przypadku systemów sztucznej inteligencji procesy zwiększania wydajności staną się również
znacznie bardziej wydajne
Równie ważne jak proces rozruchu są również oczekiwane zmiany w zakresie obsługi posprzedażnej i
konserwacji. Wiele istniejących systemów sterowania pojazdem monitoruje stan pojazdu i „wykrywa”
usterki. Robią to o ile je zgłaszają iw przypadku poważnych usterek automatycznie wyznaczają trasę do
najbliższego warsztatu w systemie nawigacyjnym. Jeśli to konieczne, pojazd jest wprowadzany w tryb
awaryjny, w którym systemy inne niż „istotne” są wyłączane. Jednak systemy te pozostają raczej
nieskomplikowane i brakuje im wygodnych sposobów interakcji kierowców z cyfrowymi cieniami, od
których zależy funkcjonowanie systemów. System i użytkownik nie mają prawdziwych środków
komunikacji, a kierowca nadal nie może z nimi negocjować. Takie systemy sprawiają również, że cykl
życia produktu jest przejrzysty. Producent może „śledzić” wszystkie swoje produkty u klienta. Jeśli
produkty mają własną inteligencję, tj. Jeśli „niosą” swój własny cyfrowy cień jako część produktu, nie
potrzebujesz interfejsu danych do klienta do komunikacji. Agent oprogramowania cyfrowego cienia
może być podłączony bezpośrednio do sieci firmowej.
Jeśli produkt wie, co jest z nim nie tak, wie również, kiedy wymaga konserwacji.
Oczywiście w tym temacie pojawiają się nierozwiązane kwestie prawne - o tym poruszymy później.
Jednak dla klienta te cyfrowe cienie są również ogromną zaletą. Załóżmy, że komponent sterowany
programowo (na przykład pompa, zawór lub sprężarka) nagle przestaje działać, ponieważ
częstotliwości próbkowania w transmisji danych do urządzenia głównego są zakłócone, przez co
komponent przestaje działać. Błąd może mieć katastrofalne skutki, jeśli np. Nie jest możliwe
automatyczne przejście systemu w stan uniemożliwiający jego przegrzanie. Taki alarm mógłby być
również zastosowany w systemie sztucznej inteligencji producenta, który monitoruje wszystkie
komponenty dostarczane i instalowane na całym świecie przez tę firmę. Może to obejmować kilka
milionów instalacji. Powiązanie wszystkich tych komponentów z technologią satelitarną na bliskiej
orbicie nie stanowiłoby problemu. W ten sposób miliony zainstalowanych komponentów sterujących
stałyby się światową społecznością uczącą się. Centralny system sztucznej inteligencji mógłby
następnie wspólnie z twórcami oprogramowania opracować nową aktualizację oprogramowania w
zakresie inteligencji hybrydowej. Oczywiście nie miałoby to zastosowania do milionów komponentów
naraz. Najpierw zostałby przetestowany w terenie z kilkuset komponentami, zanim nowe aktualizacje
oprogramowania zostaną wprowadzone na całym świecie.

Firmy mają niemal nieograniczone możliwości zaistnienia na światowym rynku dzięki rozwiązaniom
specjalnym wspieranym przez sztuczną inteligencję
Logistyka jako usługa
Konsekwencje dla logistyki są podobne do tych w produkcji. Podejścia te są określane terminem
„Logistyka jako usługa” (LaaS). Za tym stoją technologie platformowe, które sprawiają, że każda
czynność w łańcuchu dostaw (od dyspozycji do dostawy, status w transporcie, spodziewany czas
dostawy) staje się całkowicie przejrzysta. Klient staje się potężniejszy. Tym bardziej, że pokolenie, które
wyrosło w świecie cyfrowym, zna internet tylko do składania zamówień. Tak zwany biznes B2B - relacja
biznesowa między kilkoma firmami zajmującymi się transportem produktów - w coraz większym
stopniu zmierza w kierunku biznesu B2C, czyli bezpośrednich relacji biznesowych pomiędzy
producentem a klientem końcowym. Jednocześnie dostawcy platform, tacy jak Uber, Airbnb i
Booking.com, odnoszą duże sukcesy. Zamawiając samochód, mogę po prostu wpisać w aplikacji, jakie
funkcje i jakie funkcje chcę, i dostaję ofertę samochodu za pośrednictwem odpowiedniej platformy
internetowej, niezależnie od dostawcy. Takie platformy coraz częściej przejmują rolę bezpośredniego
kontaktu z klientem końcowym. W rezultacie dostawca traci kontakt z klientem.
W logistyce możliwe jest bezpośrednie śledzenie wszystkich procesów klienta na całym świecie. W
handel pośredniczy uderzają systemy sztucznej inteligencji.
Takie podejście jest również coraz bardziej niepokojące dla dealerów samochodowych, ponieważ
pierwsi producenci zaczęli sprzedawać swoje samochody za pośrednictwem różnych form
bezpośrednich sieci. Pośrednik, dealer, jest wyłączony z tych nowych relacji. Dedykowana,
zorientowana na klienta komunikacja pozostaje ważnym aspektem zakupów, podczas gdy tradycyjna
komunikacja korporacyjna traci na znaczeniu. Z drugiej strony zaufanie do komunikacji staje się
niezbędne, ponieważ granice między marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta coraz bardziej się
zacierają. Oczywiście nie wszystko jest dostępne w internecie. Ale jest wiele rzeczy. Już nie marzeniem
przyszłości jest to, że zamawiam nową baterię online i zamiast bezpośredniej dostawy otrzymuję dane,
których potrzebuję, aby móc wydrukować baterię w swoim warsztacie w 3D. Druk 3D to technika
umożliwiająca drukowanie trójwymiarowych warstw materiału polimerowego - plastycznej pasty warstwa po warstwie. Jak kserokopiarka, ale do obiektów przestrzennych. To nie jest sen o przyszłości,
ale aktualny stan technologii.
Smartfony stają się hotspotami w branży usługowej
Usługi przyszłości wyjdą z Twojej kieszeni. Smartfon staje się centralnym punktem kontaktu dla
wszelkich informacji. Wszystko, co ma związek ze sprzedażą, pośrednictwem, biurami podróży,
poradnictwem turystycznym itp. Traci swoje monopolistyczne znaczenie. Klienci posiadający dostęp
do smartfonów są często znacznie lepiej poinformowani niż pracownicy w biurach tradycyjnych firm
usługowych. Coraz częściej tracą swoje modele biznesowe.
Eksperci tracą moc informacyjną.
To również wywraca biznes ubezpieczeniowy do góry nogami. Boom na ubezpieczenia „na żądanie”.
Wyobraźmy sobie, że chcę po prostu ubezpieczyć trzydniową wycieczkę górską z przewodnikiem
górskim. Żaden problem - problem można rozwiązać w ciągu 5 minut online. Chcę ubezpieczyć się na
wypadek spóźnienia na lot zarezerwowany po „stałej cenie bez zwrotu kosztów”? Żaden problem, to
tylko trzy kliknięcia. Coraz częściej polisy ubezpieczeniowe są rezerwowane „na żądanie” w Internecie
z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Jednak dla samych towarzystw ubezpieczeniowych oznacza to

konieczność stworzenia zupełnie nowych wewnętrznych struktur przetwarzania. Potrzebne są nowe
obliczenia ryzyka. Całe obszary zostały zlikwidowane i trzeba stworzyć nowe.
Pojawia się nowy świat ubezpieczeń.
Podobnie firmy, które budują radarowe systemy kontroli prędkości, mogłyby oferować samodzielne
rozpoznawanie twarzy, aby dopasować kierowców do ich prawa jazdy. Kilka sekund później bilet
drogowy mógłby pojawić się na wyświetlaczu pojazdu, co kierowca musi jedynie zatwierdzić. Tak jak w
scenariuszu, który przedstawiłem już na moich wykładach z cybernetyki w 1985 roku. W Chinach
rejestracja wykroczeń drogowych przez systemy AI została wprowadzona w wielu miastach i jest
częścią ogólnopaństwowego systemu punktowego. Na ostatnim przykładzie chciałbym dotrzeć do
sedna całego łańcucha inteligentnych powiązań między zamawianiem a korzystaniem z zamówionych
towarów: niewiele kroków brakuje, dopóki nie będzie można zamówić buta sportowego, który ma
własną tożsamość z moment zamówienia. Po moim zamówieniu online but wie, kim jestem, gdzie
mieszkam i jakie specjalne funkcje powinien mieć. Na przykład mógłbym monitorować puls, liczbę
kroków lub siłę uderzenia mojej stopy. Wirtualny but to cyfrowy cień prawdziwego buta. Na podstawie
mojego zamówienia wie, jak powinien wyglądać prawdziwy but i jakie musi mieć właściwości
mechaniczne.
Zamówienie dociera do fabryki, do której nieustannie docierają nowe wirtualne buty dzięki
zamówieniom, które teraz trafiają do produkcji bez centralnego sterowania. Porównywalne do stada
1000 ptaków, które chcą jednocześnie użyć karmnika dla ptaków. W ten sposób wirtualne buty będą
stopniowo tworzone z ich prawdziwych „bliźniaków”. Aby to zrobić, muszą skoordynować wszystkie
inne przychodzące zamówienia, aby określić, kto używa danego etapu produkcji i kiedy. Wszystko to
działa bez centralnego sterowania, ponieważ każdy wirtualny but ma wystarczającą inteligencję, aby
współpracować z innymi butami. Tak jak robią to ptaki, które chcą używać jednego karmnika. Gdy
prawdziwy but zostanie ukończony jako bliźniak buta wirtualnego, prawdziwy but otrzymuje
„wbudowaną inteligencję”, która zawiera wbudowany czujnik inteligencji i agentów oprogramowania
w bucie fizycznym. Czynniki te nawiązują kontakt między prawdziwym butem a jego otoczeniem.
Prawdziwy but jest trwale połączony ze swoim cyfrowym bliźniakiem, wirtualnym butem. W każdym
razie prawdziwy but wyrusza w podróż, może nawet zostanie w pełni automatycznie podniesiony do
dostarczonej ciężarówki przez transportowe pojazdy paletowe AI. Ta ciężarówka mogłaby następnie
jechać w pełni automatycznie do miejsca przeznaczenia, na przykład do centrum logistycznego. Z
centrum logistycznego zapakowany but mógł zostać przewieziony bezpośrednio do moich drzwi za
pomocą drona do paczek ze względu na niewielką wagę. Klient w końcu otrzymuje zarówno wirtualny,
jak i prawdziwy but. Mogą wtedy zdecydować, czy wirtualny but pozostanie połączony z dostawcą, czy
też chcą go połączyć z innymi butami, butami innych osób lub z lekarzem ortopedą, który przeanalizuje
zebrane dane. Ten scenariusz został już zaimplementowany w wielu jego elementach. Nadal brakuje
spójności w całym łańcuchu wartości. Ale to tylko kwestia kilku lat. W przyszłości wiele produktów
przyjdzie do mnie samodzielnie. Usługi stają się zatem coraz bardziej złożone i różnorodne z korzyścią
dla klienta. Wiele z tych modeli usług byłoby nie do pomyślenia bez sieci cyfrowych i zintegrowanych
procesów sztucznej inteligencji. Wiele rzeczy jest generowanych w pełni automatycznie. Obejmuje to
analizy trendów. Łatwo będzie określić najlepszy czas na wizytę w siłowni, supermarkecie czy
restauracji. Jednym kliknięciem możesz zobaczyć statystyki odwiedzających w zależności od czasu. Cała
komunikacja między klientem a dostawcą odbywa się coraz częściej za pośrednictwem Internetu.
Klient i dostawca nie muszą już spotykać się fizycznie.
Dlatego ważne jest, aby osobista rozmowa była możliwa, jeśli klient sobie tego życzy. W przypadku
reklamacji i wad dostawy, a także konserwacji, należy umożliwić sprawną bezpośrednią komunikację
między osobami. W podsumowaniu:

• Dane i informacje o wszystkim są dostępne wszędzie i zawsze.
• Aby uzyskać dane i informacje, fizyczna obecność w określonym miejscu o określonym czasie jest
coraz mniej potrzebna.
• Łańcuchy wartości tworzenia produktów, logistyki i usług będą przesiąknięte inteligentnymi
cyfrowymi cieniami we wszystkich elementach, we wszystkich lokalizacjach, w całych procesach i w
każdym najmniejszym szczególe.
• Oprócz w pełni zautomatyzowanych łańcuchów komunikacyjnych przewagę konkurencyjną stanowi
istnienie równoległych kanałów komunikacji do bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej jako
inteligencja hybrydowa

Implikacje etyczne i prawne
Cyfrowe cienie przenikną w znacznym stopniu do wszystkich procesów tworzących wartość dodaną
produktów i usług, zarówno dużych, jak i małych. Za 15–30 lat te systemy SI staną się powszechne i
wysoce dojrzałe oraz będą charakteryzować szerokie obszary przemysłu, życia publicznego i
prywatnego. To zasadniczo zmieni nasz sposób myślenia i działania. Rozwój kompetencji, ścieżki
edukacyjne, systemy prawne i systemy porządku publicznego muszą zostać ponownie przemyślane.
Należy zająć się kwestiami moralnymi i etycznymi. Sztuczna inteligencja przejmie wiele procesów
pracy. Dotyczy to również organów administracji publicznej, kancelarii prawnych, sądów i notariuszy.
Tworzenie nowych dokumentów na podstawie już istniejących czy odzyskiwanie orzeczeń w związku z
problemem prawnym nie stanowi problemu dla odpowiednio wyszkolonego systemu SI.
Maszyna AI będzie w stanie przygotować dokument umowy prawnej do wielu różnych przypadków.
Jednak system sztucznej inteligencji również ponosi własną odpowiedzialność za to, co robi. Wiele
przykładów zastosowań systemów AI - autonomicznych samochodów, autonomicznych wózków
widłowych i robotów opiekuńczych rodzi wiele nowych pytań dotyczących ubezpieczeń, prawa i etyki.
„Robot z demencją” nie stanowi problemu, aby być znaczącym cyfrowym cieniem w przestrzeni
swojego fizycznego partnera. Jako robot będzie towarzyszył pacjentowi jak znajomy zwierzak i nie
będzie się denerwował powtarzaniem tej samej czynności 50 razy. Tak, dostosuje się również do
„światopoglądu” pacjenta i zmodyfikuje jego zachowanie do stopnia demencji, wyszkoli go w
zadawaniu pytań, ale przede wszystkim zapewni, że zmniejszająca się pojemność pamięci zostanie
zastąpiona w razie potrzeby przez własny „mózg” maszyny. W ten sposób osoba z demencją
doświadcza pewnego rodzaju ekspansji własnego mózgu i może kompensować deficyty.
Robot z demencją może mieć cierpliwość, do której nie są zdolni ludzie.
Moja zmarła teściowa użyłaby go z entuzjazmem. Mieszkała sama w swoim domu i walcząc z postępem
demencji, przyzwyczaiła się do pisania wszystkiego na samoprzylepnych karteczkach i wieszania ich na
ścianach. Cały dom był pełen notatek typu „Zamknij drzwi dziś wieczorem”. „Chcę zadzwonić do mojej
siostry”. „Czy piec jest wyłączony?” „Czy zamknąłem drzwi frontowe?” Automatyczny dozorca mógłby
łatwo zarządzać wszystkimi tymi pomysłami zamiast karteczek samoprzylepnych. Zamiast zapisywać
je, opiekun mógł po prostu słuchać tego, co mówi pacjentka - przypominając jej o pewnych zadaniach
(np. Pytając, czy zamknęła drzwi), kiedy było to konieczne. W razie potrzeby robot mógłby po prostu
zamknąć drzwi. W przypadku zadań wykraczających poza fizyczne możliwości robota można wezwać
sąsiada do pomocy. Rodzi to jednak pytania dotyczące „osobowości” systemów SI oraz
odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie i wypadki przez nie spowodowane. Kto przejmuje
odpowiedzialność w przypadku usterki?
Maszyna staje się podmiotem prawnym
Podczas wypadku z w pełni zautomatyzowanym pojazdem firmy taksówkarskiej przejechano
rowerzystę. Dla bezpieczeństwa pojazd miał również kierowcę, który miał monitorować podróż.
Rowerzysta zginął w wyniku wypadku. W sprawie sądowej kierowca został uniewinniony, ponieważ
kamery pojazdu mogły udowodnić, że kierowca nie miał szansy zobaczyć rowerzysty. A pojazd? Czy to
błąd projektowy? Może kamera, która odkryła rowerzystę, nie była w ogóle częścią systemu sztucznej
inteligencji pojazdu, ale „cyfrowym głupcem”, który tylko robi zdjęcia? W tym przypadku byłaby to
kwestia odpowiedzialności producenta. Ogólne pytanie brzmi: Kiedy automatyczny pojazd jest
odpowiedzialny za swoje wykroczenie? Jeśli jednak systemy kamer są częścią zintegrowanego systemu
sztucznej inteligencji pojazdu, który jest odpowiedzialny za wszystkie sytuacje na drodze i stany jazdy,
pojazd musi przestrzegać. System AI potrzebuje własnego ubezpieczenia. Deweloper nie ma szans

przewidzieć wszystkich sytuacji, w których inteligentna maszyna AI musi zadziałać i określić oczekiwane
działanie. Inteligentna maszyna AI ma sens, aby myśleć samodzielnie i działać na własną
odpowiedzialność. Ale musi też stać się własnym podmiotem prawnym. Dlatego konieczne jest
przeprojektowanie systemów prawnych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Autonomiczne samochody, wózki widłowe i roboty medyczne rodzą nowe pytania dla firm
ubezpieczeniowych, prawa i etyki. Inteligentne maszyny z własną świadomością muszą stać się
własnymi podmiotami prawnymi odpowiedzialnymi przed odpowiednimi prawami.
Dotyczy to również szeroko dyskutowanego dylematu związanego z wypadkami. Wyimaginowana
sytuacja wypadku wygląda następująco: w pełni sterowany przez AI pojazd autonomiczny znajduje się
w krytycznej sytuacji, w której może zdecydować się na uderzenie tylko 80-latka lub sześcioletniego
dziecka. Co to powinno zrobić? Najważniejsze w tej sytuacji jest to, że ludzki kierowca w takich
sytuacjach ułamków sekundy jest w szoku iw większości przypadków nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności za przejechanie dziecka w celu ratowania 80-latka. W przypadku maszyny AI
pojawia się jednak kwestia etyczna (i prawna) decyzji, ponieważ system AI nie będzie w szoku. A jeśli
jest w stanie odpowiednio zareagować, jest również odpowiedzialny za swoją decyzję. Ale jaką etykę i
jaki standard prawny nadajemy maszynie AI w jej „szkole jazdy”?
Istnieje wiele kwestii etycznych i prawnych odnoszących się do działań, o których ludzie nie mogą
decydować, ponieważ nie są do tego zdolni.
Fakt, że systemy sztucznej inteligencji pozwalają nam obserwować działania, których my jako ludzie
nie jesteśmy w stanie wykonać, ma jeszcze bardziej dalekosiężne konsekwencje. Podobnie jak w
przypadku nieodtwarzalnych szwów spawalniczych, możemy wykorzystać algorytmy AI do
przewidywania zbliżających się przestępstw z bardzo dużym prawdopodobieństwem w celu
przeprowadzenia prewencyjnej diagnostyki włamań. W związku z tym pojawia się jednak pytanie, czy
zamiar popełnienia przestępstwa jest przestępstwem podlegającym karze. To pytanie oczywiście
zawsze odgrywało rolę w ocenach prawnych. Ale skala i dokładność takiego przewidywania
przestępstw osiągają zupełnie inny wymiar dzięki systemom sztucznej inteligencji. Dlatego kwestia
prewencyjnych działań policji musi zostać wyjaśniona z prawnego punktu widzenia.
Agenci AI mogą być również wykorzystywani do prewencyjnych operacji policyjnych. Czy zwykły
zamiar jest przestępstwem podlegającym karze?
Będzie wiele przypadków, w których sensowne będzie użycie cyfrowego „cienia przestępczości”, czyli
agenta przestępczego AI, zamiast prawdziwego policjanta lub detektywa. Ale to również będzie
musiało stać się odrębnym podmiotem prawnym. Tutaj dojdzie do hybrydowej inteligencji agentów
przestępczych ludzi i sztucznej inteligencji. Te przykłady jasno pokazują, że na dłuższą metę nie da się
obejść faktu, że algorytmy sztucznej inteligencji potrzebują standardów etycznych. Ale te muszą być
również uzgodnione na szczeblu międzynarodowym.
Jakich standardów etycznych chcemy?
Wprowadzony w Chinach porządek przyznawania lub odejmowania punktów, odpowiednio, za
akceptowalne lub niedopuszczalne zachowania społeczne, prawdopodobnie nie stanie się europejski
ani amerykański. Ale z pewnością będziemy musieli gruntownie przemyśleć, na przykład sposób
monitorowania ruchu. Ten temat jest tematem ogólnokrajowym w Niemczech od jesieni 2018 r. W
dokumencie węgielnym rządu federalnego w sprawie sztucznej inteligencji czytamy między innymi:
• Ważne jest promowanie odpowiedzialnego i publicznego wykorzystywania sztucznej inteligencji we
współpracy z nauką, przemysłem, państwem i społeczeństwem obywatelskim.

• Potrzebujemy europejskiej i amerykańskiej odpowiedzi na modele biznesowe oparte na danych.
Musimy znaleźć nowe sposoby tworzenia wartości opartej na danych, która odzwierciedla naszą
strukturę ekonomiczną, moralną i społeczną.
• Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla ludzi musi znajdować się w centrum uwagi - na poziomie
osobistym, indywidualnym i społecznym.
• Należy zbadać, czy etyczne i prawne ograniczenia stosowania sztucznej inteligencji są odpowiednie i
czy należy dalej rozwijać ramy regulacyjne zapewniające wysoki stopień pewności prawa. Podobnie,
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• Celem jest opracowanie najlepszych metod współpracy między ludźmi a systemami sztucznej
inteligencji.
• Ważne jest, aby zrozumieć i zająć się implikacjami etycznymi, prawnymi i społecznymi.
• Bezpieczeństwo i ochronę systemów SI należy zapewnić poprzez poprawę możliwości wyjaśnienia,
przejrzystości i zaufania.
W raporcie z lutego 2017 r. Parlament Europejski wzywa do długoterminowego „stworzenia
specjalnego statusu prawnego dla najbardziej autonomicznych robotów jako osób elektrycznych” w
celu odróżnienia ich od ludzi. Dyskusja toczy się pełną parą. I to dobrze. Nowe systemy prawne i nowe
systemy porządku społecznego nie pojawiają się z dnia na dzień. Podobnie jak dyskusja o inżynierii
genetycznej, taki proces wymaga czasu. Nadal mamy ten czas, choć nie więcej niż 15–30 lat.
Pod wpływem systemów sztucznej inteligencji z własną świadomością polityczne systemy regulacyjne
muszą zostać przeprojektowane. To dopiero początek odwróconej rewolucji Gutenberga. Podczas
pierwszej rewolucji Gutenberga, około 600 lat temu, minęło prawie 200 lat, zanim względna stabilność
pojawiła się ponownie w europejskim systemie porządku po „rewolucji rozumu”. Tym razem efekty są
globalne; a oś czasu prawdopodobnie będzie znacznie szybsza. Wtedy nawet 30 lat od wynalezienia
druku książek do ogólnej zdolności czytania było wciąż wystarczająco szybkie, by wydawać się
poważnym „wstrząsem zakłócającym” status quo. Będziemy musieli wypracować nową kulturę granic.
Moje pokolenie było zajęte pokonywaniem granic i ich znoszeniem. Nawet granice żelaznej kurtyny
upadły, a mur berliński zniknął. Zauważamy jednak, że podejście bezkresu osiąga swoje granice. Na
przykład wysoka globalna przejrzystość danych poprawiła komunikację między ludźmi do tego stopnia,
że gangi przemytnicze mogą zoptymalizować przepływy uchodźców za pomocą Internetu. Jednak
najlepsze trasy ewakuacyjne, przejścia graniczne i dane pogodowe można również łatwo określić. Bez
takiej sieci kontaktów za pośrednictwem smartfonów i mediów społecznościowych masowy lot do
Europy w latach 2014–2016 nie byłby możliwy. To samo dotyczy napływu uchodźców z Ameryki
Południowej do Ameryki Północnej. Wartość granicy dla odpowiedniej ochrony ludzi i tożsamości
narodowej lub regionalnej musi zostać ponownie odkryta. W większości dziedzin nie wiemy jeszcze,
jak wyglądają nowe znaczące granice w dobie cyfrowej transformacji ze sztuczną inteligencją. Jeśli
jednak to się nie powiedzie, liczba fizycznych granic ochrony lub obrony ludzi na całym świecie
ponownie wzrośnie - i to z pewnością nie jest właściwą odpowiedzią na ogólnoświatową przejrzystość
danych i procesów. Dyskusja na temat standardów etycznych dla sztucznej inteligencji toczy się pełną
parą. Terminy takie jak robokalipsa robią rundy. Mówi się o przekleństwie i błogosławieństwie
sztucznej inteligencji. Podczas gdy niektórzy planują fabryki robotów w kosmosie, inni ostrzegają przed
totalitarnym państwem nadzoru8 i śmiercionośnym wyścigiem zbrojeń z autonomiczną bronią. Ale są
też światowe inicjatywy, których celem jest zapewnienie, że sztuczna inteligencja służy dobru ludzi.

Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jak wygląda podmiot prawny systemu sztucznej inteligencji?
Jak mogę przekazać standardy i wartości, jeśli czynniki wpływające na takie systemy nie są znane?
Mając do czynienia ze sztuczną inteligencją, wciąż brakuje nam koncepcji, aby ją regulować.
Jednak obecny system oceniania polubień i kliknięć, w którym ludzie o podobnych poglądach mogą w
ciągu kilku minut zdobyć większość na całym świecie w Internecie, z pewnością nie jest koncepcją
przyszłościową. Dziennikarz naukowy Ranga Yogeshwar argumentuje, że powstałe „bąbelki filtrujące”
są trucizną dla demokratycznego społeczeństwa. Być może pierwszą rzeczą, o której powinniśmy
pamiętać, jest pisarz i biochemik Izaak Asimow, który w 1942 r. Zażądał „podstawowych zasad”
używania robotów:
1. Robot nie może (świadomie) zranić żadnego człowieka ani (świadomie) pozwolić, aby jakikolwiek
człowiek został skrzywdzony przez bezczynność.
2. Robot musi wykonywać polecenia wydawane mu przez człowieka - chyba że takie polecenie
kolidowałoby z pierwszą zasadą.
3. Robot musi chronić swoje istnienie, jeśli ochrona ta nie koliduje z regułą pierwszą lub drugą.
Powinniśmy postąpić lepiej niż nasi przodkowie w erze Gutenberga. Powinniśmy proaktywnie
zaprojektować proces zmian wywołanych przez sztuczną inteligencję i trzymać się naszych wartości
społecznych. Zanim inni zrobią to nieodpowiedzialnie.

Wytyczne dotyczące niezbędnego przeprojektowania naszych systemów regulacyjnych w przemyśle
i społeczeństwie
Z ich własną świadomością widzieliśmy teraz potencjalne możliwości i zagrożenia, które mogą
wyniknąć z ogólnoświatowego wykorzystania systemów SI. Większość z tych wydarzeń jest nie do
powstrzymania, przynajmniej w takim samym stopniu, jak wstrząsy w życiu ludzi spowodowane
pojawieniem się masowego druku 600 lat temu.
Chodzi o odzyskanie odwagi, by wykorzystać moc tworzenia i projektowania.
Przekonaliśmy się, że jest to wyjątkowa okazja, aby od podstaw przeprojektować wszystkie aspekty
naszego życia prywatnego, zawodowego i społecznego. Ale może też zawieść, jeśli zajmie to zbyt dużo
czasu, a globalną dynamikę określają inni. Społeczeństwa lub określone grupy ludzi mogłyby podejść
do kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji z innym spojrzeniem na świat i innym rozumieniem
wartości. Oczywiste jest, że sztuczna inteligencja i transformacja cyfrowa stanowią szansę, z której
należy korzystać w odpowiedzialny sposób. Co mamy teraz zrobić?
Potęga kształtowania przyszłości
Przypominam sobie interesującą interakcję z moim przyjacielem, który jest 16-letnim studentem.
Otrzymał zadanie napisania pracy na temat neuroewolucji programów komputerowych ze sztuczną
inteligencją. Termin miał upłynąć za 3 tygodnie. Postanowił zbudować małą maszynę jako podstawę
swojej pracy. Zaprogramował mały „AlphaGo Zero”, automat do gier wyposażony wyłącznie w reguły
gry, który sam musi nauczyć się wszystkiego. Oczywiście wyposażył swój program w prostą sieć
neuronową, jaką można było znaleźć już w podręcznikach sprzed 30 lat. Podstawą jego programu było
14 indywidualnych wirtualnych czołgów bojowych, które brały udział w zawodach w parach,
rywalizując o to, który z nich lepiej trafia w symulowane cele. Po pierwszych dwóch następnych dwóch
oddało strzały, potem trzecia para itd., Tak że każdy czołg ostatecznie rywalizuje ze sobą. Po
zakończeniu pierwszej rundy rozpoczyna się kolejna runda uczenia się, którą nazwalibyśmy
„pokoleniem” cyklu uczenia się. Kiedy pisał swoją pracę, mała maszyna AI działała dzień i noc na jego
laptopie, ponieważ chociaż laptop był potężny, okazało się, że jest trochę przytłoczony zadaniem.
Zanim student skończył swój artykuł, proces uczenia się symulacji sztucznej inteligencji był na tyle
zaawansowany, że mógł przynosić rezultaty: symulacja faktycznie nauczyła się dalej rozwijać, wyłącznie
metodą prób i błędów, tj. Z uczeniem się ze wzmocnieniem, reformą pedagogiczną podejście.
Dowiedział się również, jak ważne jest ustalenie odpowiednich reguł na początku procesu uczenia się
maszyny i jak wrażliwe są funkcje aktywacji. Są one używane w sztucznych „neuronach” do określenia,
jakie kryteria należy zastosować, aby dopasować grę do jej celów. W tym celu zastosował w programie
zasadę mutacji i selekcji, ale musiał kilka razy zaczynać od zera. Ogólne warunki były takie, że gra nie
mogła się rozwinąć i na przykład wszystkie czołgi kręciły się w kółko i nie robiły nic innego, ponieważ
były niewolnikami początkowej funkcji wyszukiwania. Dyskutowaliśmy o tym i powiedział, że funkcja
nagrody w systemie byłaby porównywalna z dziesięcioma przykazaniami Biblii, które - jako zasady powinny kierować ludźmi w ich rozwoju osobistym. Byłem zdumiony. Ale byłem jeszcze bardziej
zdumiony, gdy dowiedziałem się, że nauczyciel informatyki, któremu miał dostarczyć pracę, był bardzo
sceptyczny wobec tematu. Zrozumiałem, że mój przyjaciel, uczeń, został nauczycielem swojego
nauczyciela. To zakłada, że nauczyciel ma wnikliwość i chęć rozpoznania swojego ucznia jako
nauczyciela. W tym sensie student ma również moc twórczą w swoim „zawodzie”.
Tam, gdzie pracujemy i mieszkamy, możemy być „potężni” i kształtować przyszłość.
Trzeba to zrozumieć, abyśmy nieświadomie nie sprawowali władzy. Moja twórcza siła przekazana w
moim zawodzie jest moim wkładem w dalszy rozwój świata - czy to w cyfrowej transformacji, czy w

opiece nad człowiekiem, czy w naprawie butów. Teolog Romano Guardini mówi: „Moc stworzenia jest
dobrem i darem Bożym - przez niego jestem współtwórcą tego świata ”.
W tym sensie moglibyśmy wtedy również powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest darem Bożym,
biorąc pod uwagę, że również korzystamy z mocy do tworzenia i ustalania odpowiednich warunków
ramowych.
Sztuczna inteligencja to dar Boży.
Pytanie brzmi, czy nadal ma to sens, biorąc pod uwagę złożoność i dynamikę świata. Rozwój świata
charakteryzuje się narastaniem sprzeczności. Nasza zdolność do działania znacznie się poprawiła rozumiemy i możemy zrobić więcej dzięki postępowi technologicznemu. Jednocześnie nasza zdolność
postrzegania stale rośnie. Coraz więcej procesów na tym świecie możemy dostrzec i obserwować.
Przestrzeń percepcyjna, czyli wszystko, co mogliśmy dostrzec, rośnie znacznie silniej niż nasza zdolność
postrzegania. Oznacza to, że różnica między „tym, co powinniśmy postrzegać”, a „tym, co możemy
dostrzec”, rośnie nieproporcjonalnie. Nawet ze względu na czystą samoobronę jesteśmy uzależnieni
od tego, aby nie dostrzegać wszystkiego, co moglibyśmy dostrzec. W tym celu szczególnie pomocna
jest strategia filtrowania Homo zappiens. Innymi słowy, chociaż nasza zdolność do działania staje się
coraz lepsza, ilość rzeczy, które postrzegamy, ale nie jesteśmy w stanie na nie reagować, rosną
nieproporcjonalnie. Przestrzeń percepcyjna rośnie nieproporcjonalnie w porównaniu ze zdolnością
percepcyjną.
Rośnie siła kształtowania otaczającego nas świata, a jednocześnie rośnie bezsilność. Co mamy robić?
Aby odpowiedzialnie kształtować tę przyszłość, potrzebne są zwinne struktury i formy pracy, w których
ludzie odważnie postępują, próbują nowych rzeczy i wprowadzają nowe produkty, usługi, formy pracy
i sposoby życia oparte na zaufanej współpracy pomimo całej złożoności i dynamizm, który nas otacza.
Każdy, kto nie próbuje kształtować naszej przyszłości na małą lub dużą skalę, będąc zwinnym, szybkim,
elastycznym i pełnym zaufania, nie zrozumiał znaków czasu.
Kształtowanie naszej przyszłości - ze sztuczną inteligencją jako zmiennikiem gry - zakłada, że możemy
poradzić sobie z rosnącą dynamiką. Rozróżnia się strefy dynamiki, statyczne, burzliwe i chaotyczne
dynamiki. Najpóźniej w strefie burzliwej wymagany jest do tego wysoki poziom kompetencji
merytorycznych i emocjonalnych. Wraz z rosnącą dynamiką, my, ludzie, mamy tendencję do
wycofywania się do „przytulnego kąta”, gdzie wszyscy możemy się kochać i gdzie tłumimy prawdę. „Ze
sztuczną inteligencją nie będzie tak źle”. „Och, nie, przesadzasz, to naukowcy z ich zwiewnymi
pomysłami”. lub „I tak nie dożyję, żeby to zobaczyć, dlaczego miałbym się tym przejmować”. Niestety
są też uwagi typu: „Nie chcę i potrzebuję smartfona”. Ta postawa zwykle się przewraca, gdy
rzeczywistość dogania się i zmienia się nastrój. Teraz liczą się tylko fakty, dane i gorzka rzeczywistość.
Jeśli nie uda nam się proaktywnie w odpowiedzialny sposób zaprojektować systemów sztucznej
inteligencji, gorzka rzeczywistość dogoni nas szybciej, niż byśmy chcieli. Wówczas Europę i Amerykę
przytłoczyłyby na przykład chińskie procedury i systemy wartości dotyczące wykorzystania sztucznej
inteligencji. Środek szczęścia tkwi w równowadze między prawdą a miłością, uczciwym i
emocjonalnym, pełnym zaufania, a także z dużą kontrolą, zdolnym do konfliktu i pojednania. Rosnącej
złożoności i dynamiki nie można przeciwdziałać uproszczeniami, represjami, nacjonalizmem ani
populizmem.
Wartości zaufania, zwinności i uważności są kluczem do kształtowania przyszłości cyfrowej
transformacji.

Ważne jest, aby znaleźć i ponownie odkryć równowagę między miłością a prawdą we wszystkich
dziedzinach życia. Trzeba zrobić to, co konieczne. Jednocześnie osoby zainteresowane powinny być
zabierane w sposób uważny i pełen miłości. „Przeżywanie” takiej ścieżki jest zadaniem menedżerów i
osób odpowiedzialnych we wszystkich obszarach naszego społeczeństwa, czy to rodziców w ich roli
edukacyjnej, czy nauczycieli, liderów grup, pracowników socjalnych, lekarzy, menedżerów, polityków
itp. Zaufanie, zwinność i uważność to trzy wartości, które wydają się niezbędne do pomyślnego
ukształtowania procesu transformacji w taki sposób, aby wszystkie były przeżywane i wdrażane
jednocześnie. Te trzy wartości są oparte na dziesięcioleciach doświadczeń w radzeniu sobie z
turbulencjami w organizacjach. Z pewnością istnieje wiele innych ważnych wartości, ale wymiana
doświadczeń z poszkodowanymi ponownie pokazała mi i ponownie, że te trzy wartości są decydujące,
jeśli procesy transformacyjne o charakterze turbulencji mają przebiegać pomyślnie i przy jak
najmniejszej liczbie niepożądanych skutków ubocznych. Przyjrzyjmy się bliżej tym trzem wartościom
Wartość zaufania
Na pierwszy rzut oka kultura zaufania nie jest niczym nowym. Jednak na drugi rzut oka oznacza to:
zaufanie do inteligencji hybrydowej, nie tylko między ludźmi, ale także między organizacjami, oraz
zaufanie do tego, co dzieje się między maszynami. To napięcie opisuje również zaufanie między trzema
kategoriami prawnymi - ludźmi, organizacjami, maszynami. Muszą zostać ponownie przydzielone nie
tylko etycznie, ale także prawnie. Należy uzgodnić wiążące zasady wzajemnych relacji. Znamy to
między ludźmi i organizacjami. Osoby są również osobami prawnymi. Organizacje istnieją również jako
osoby prawne - jako korporacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub stowarzyszenie. Maszyny
z własną świadomością nie stały się jeszcze podmiotami prawnymi. Pojawi się nowa kategoria prawna
systemów AI z własną świadomością. Tak jak prawne współistnienie ludzi i organizacji czasami działa
dobrze, a innym razem nie tak dobrze, tak samo będzie w przypadku trójstronnej relacji między
człowiekiem, organizacją i maszyną. Nie chodzi tylko o aspekt prawny, ale o wszystkie aspekty
zróżnicowanego współistnienia ludzi, organizacji i maszyn z ich własną świadomością, ponieważ z
systemowego punktu widzenia wszyscy są „żywymi istotami”. W szczególności maszyny z własną
świadomością muszą zostać wyedukowane. Podobny do psa, który musi przejść szkolenie, zanim na
przykład stanie się psem szukającym lawiny. Podobnie, w pełni autonomiczny samochód, robot na
czterech kołach, musi przejść przez szkołę nauki jazdy, gdzie uczy się w towarzystwie innych w pełni
autonomicznych samochodów, zanim zostanie wypuszczony na drogę lub publicznie. Nie zostawiaj też
małego dzieciaka samego na ulicy. Ale w uzgodnionym momencie rozwoju kompetencji i procesów
uczenia się maszyna dorośnie z własną świadomością i może i musi stać się odpowiedzialna za siebie.
Taka osoba prawna może wymagać skapitalizowania dla celów odpowiedzialności lub mogą zostać
opracowane odpowiednie programy ubezpieczeniowe.
Jeśli taka maszyna jest osobą prawną, będzie również podlegać prawu karnemu. Nie można wykluczyć,
że spośród wielu samochodów autonomicznych nieliczne, dzięki doświadczeniom i wymianie
doświadczeń, staną się nieuczciwymi kierowcami. Jeśli są intensywnie zorientowani na nieuczciwych
kierowców ludzkich i znajdują się w międzynarodowej sieci oszustów AI, może to nastąpić szybko. W
takich przypadkach z pewnością będą musiały zostać postawione zarzuty karne wobec autonomicznych
maszyn AI, tak jak mogę pozwać firmę samochodową za naruszenie wartości emisji. A proces przeciwko
samochodowi AI spowoduje również ewentualne zawieszenie ich prawa jazdy lub nałożenie „kary
śmierci”, czyli wycofanie pojazdu z ruchu. Moralny problem kary śmierci nie pojawi się w przypadku
maszyn sztucznej inteligencji. Chyba że życie lub praca wielu ludzi jest zagrożona przez wyłączenie
inteligentnej maszyny. Tak jak zamknięcie firmy nakazane przez sąd może pozbawić wielu ludzi
środków do życia. Budowanie tej nowej kultury zaufania między ludźmi, organizacjami i maszynami
jest dość dużym zadaniem.

Potrzebujemy kultury zaufania - pionowej i poziomej - między ludźmi, maszynami i organizacjami. Do
tego dochodzą wymiary zaufania pionowego i poziomego. Wiele systemów społecznych w sektorze
prywatnym i zawodowym charakteryzuje się ścisłą hierarchią i działami. Nie ufasz swojemu sąsiadowi.
Nie ufasz koledze z sąsiedniego biura. Nie ufasz klientowi. Nie ufasz dostawcy. To samo dzieje się
między hierarchiami. Nie ufasz szefom. Nie ufasz personelowi. Nie ufasz dzieciom. Nie ufasz rodzicom.
Jednak transformacja cyfrowa ze sztuczną inteligencją połączy wszystko ze wszystkim. Sprawy stają się
przejrzyste we wszystkich hierarchiach w całym łańcuchu wartości na całym świecie. W tym kontekście
staje się jasne, co rozumie się przez stwierdzenie: Konieczna jest kultura zaufania - w pionie i poziomie
- między ludźmi, maszynami i organizacjami.
Wartość zwinności
Podobnie jest z drugą wartością, zwinnością. Co dziś oznacza zwinność? Termin zyskał nową jakość
dzięki doświadczeniu w projektowaniu bardzo złożonych systemów oprogramowania. W 2002 roku w
ramach projektu doradczego rozszerzyliśmy go o zasadę projektowania procesów zmian w systemach
o dużych turbulencjach - zgodnie z Manifestem Agile for Software Development:
• Skupiamy się na ludziach i ich interakcjach - z naciskiem na bieżące procesy.
• Jednostki i interakcje są dla nas ważniejsze niż procesy i narzędzia.
• Działające procesy są dla nas ważniejsze niż obszerna dokumentacja.
• Ważniejsza jest dla nas współpraca z klientem niż negocjacje umów.
• Ważniejsze jest, abyśmy umieli reagować na zmiany, niż realizować plan.
Dlatego chociaż drugie rzeczy mają swoją wartość, to pierwszym z nich przypisujemy wyższą wartość.
Potrzebuje zwinności jako zasady projektowania we wszystkich dziedzinach życia i pracy we wszystkich
organizacjach życia publicznego i prywatnego.
To podejście dobrze pasuje do rozumienia organizacji przez Stafforda Beer. Wyprowadził podejście ze
struktur ludzkiego mózgu z „Viable System Model”. Wyjaśnia, w jaki sposób zasady organizacyjne
mózgu można przenieść na współpracę organizacyjną ludzi. Stafford Beer wyróżnia trzy poziomy:
wartości, zasady i „normy”. Na poziomie wartości są to wartości zaufania, zwinności i uważności.
Zwinność wartości jest dobrze opisana w manifeście zwinnym, jak opisano powyżej. Na poziomie norm
w grę wchodzi jednak coś bardzo ważnego: zasada małych kroków z małymi rozwiązaniami. Zgodnie z
zasadą organizacyjną kolejny krok odbywa się w oparciu o wspólny pogląd na przyszłość poprzez
uzgodnienie wiążących terminów i zasobów. Jednak nie określa, jak daleko się posunę. Jedyna zasada,
która ma zastosowanie, to: „Biegaj tak szybko i dobrze, jak Ty (ze swoim zespołem) możesz - w ramach
ograniczeń zasobów w zakresie ludzi, czasu, budżetu, technologii oraz w uzgodnionym terminie”. Ten
poziom operacyjny jest bardzo zbliżony do organizacyjnej zasady uczenia się i doświadczenia,
umożliwiając metodę prób i błędów. Przypomina działanie maszyn z własną świadomością. Ale
wywodzi się również z podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Cykliczne cykle wiedzy
prowadzą szybko, ale małymi krokami, do sukcesu. Mózg zawsze pracuje w zespole. Każda warstwa
sieci neuronowych składa się z niezliczonych równoległych węzłów, które wymieniają dane, a nawet
wzajemnie się osłabiają (hamowanie boczne). Jednak właśnie dzięki pracy „w zespole” szybko uzyskują
ostrość w odwzorowaniu dokonanej obserwacji. Jeśli zastosujemy to podejście do interakcji między
ludźmi, organizacjami i inteligentnymi maszynami, stanie się jasne, że jest to kwestia współpracy na
poziomie oczu. Na przykład administracje zajmują się działaniami międzyresortowymi. W przemyśle
chodzi o współpracę w zakresie marketingu, sprzedaży, utrzymania, rozwoju i testowania. Przed nami

jeszcze długa droga do zwinnej współpracy ... Istnieją jednak zachęcające przykłady tego, jak firmy i
państwa stają się zwinne. Jako przykład należy jeszcze raz wymienić firmę Spotify, która ma całkowicie
zwinną strukturę. Składa się z niezwykle autonomicznych, zwinnych zespołów zgrupowanych w
„plemiona”, które umożliwiły szybki i ogromny rozwój. A oto przykład Estonii z 1,3 milionami
mieszkańców. Stało się wzorem dla cyfryzacji administracji publicznej na całym świecie. Wiele można
załatwić w Internecie. Pozwala to obywatelom Estonii na podpisywanie cyfrowe bez żadnych
problemów; mogą samodzielnie zarządzać swoją dokumentacją medyczną. Przedsiębiorca może
również załatwić kompletne założenie firmy ze wszystkimi czynnościami prawnymi w Internecie. Ta
koncepcja „e-rezydencji” mogłaby zostać zaimportowana do innych krajów i mega-miast. Nie musimy
sami wymyślać wszystkiego na nowo.
Wartość uważności
Po trzecie, wymaga wysokiej emocjonalnej zdolności świadomości. Spośród trzech wartości
transformacji cyfrowej wartość uważności jest z pewnością najtrudniejsza do wdrożenia. Ta wartość
wymaga umiejętności odprężenia się i nauczenia się znoszenia złożoności i dynamiki mojego
środowiska bez tłumienia go, bez złości czy depresji. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie wpaść
w panikę działania, zgodnie z mottem „Nikt oprócz mnie nie może tego zrobić”. Obiektywna i
emocjonalna percepcja z wielkim sercem wymaga odprężonej percepcji. Potrzeba czegoś więcej:
Zarządzanie systemami o dużej dynamice wymaga inteligencji, wrażliwości i „lenistwa”; to drugie w
sensie rozluźnionej percepcji, zdolności do refleksji i zakotwiczenia się we własnym poczuciu życia zrelaksowany, odpoczywając w sobie, odnajdując siebie, medytując, modląc się.
Potrzebna jest sztuka uważności i świadomości, która nie tłumi rosnącej dynamiki. Postrzega to raczej
na luzie, znosi i wyrzeka się odruchu działania: „Teraz trzeba coś zrobić bardzo szybko!”
Jeśli trzy wartości: zaufanie, zwinność i uważność zostaną połączone i jeśli zaczniemy je wspólnie
wdrażać w sposób zorientowany na cel, istnieje duża szansa, że transformacja cyfrowa za pomocą
systemów sztucznej inteligencji zakończy się sukcesem.
Zintegrowane projektowanie procesów podstawowych
Ważne jest, aby skierować trzy rzeczy w kierunku zamierzonych celów i zaprojektować warunki
ramowe między ludźmi, organizacjami i maszynami, czyli inteligencja hybrydowa:
• Podstawowe procesy ludzi, organizacji i systemów SI muszą być zorientowane na wspólnie
uzgodniony i przeżywany cel, a mianowicie cel organizacji.
• Postawy, wartości etyczne i kultura zachowań dla wszystkich trzech „systemów” - tj. Indywidualnego
podstawowego procesu - muszą być również zorientowane na wspólny cel. Dotyczy to nie tylko
człowieka, ale także „indywidualnego” procesu organizacji i indywidualnego procesu maszyny AI z
własną świadomością.
• Proces Rdzenia Społecznego, który stanowi współistnienie w inteligencji hybrydowej, tj.
Współistnienie ludzi między sobą, maszyn między sobą, współistnienie ludzi i maszyn, jest ostatecznie
decydującym czynnikiem dla pomyślnej transformacji. Ale obejmuje to również współistnienie
cyfrowych cieni, wszystkich uczestników i ich komunikacji między sobą i ich odpowiednimi
prawdziwymi partnerami.
Powinniśmy zaprojektować tę hybrydową inteligencję w pozytywny sposób:
• Granice systemowe państw, systemów porządku publicznego, firm i wszelkiego rodzaju instytucji
(urzędy, kościoły, stowarzyszenia) zmienią się dramatycznie pod wpływem sztucznej inteligencji.

• Demokratyczne struktury kontroli - być może wzorowane na społecznej gospodarce rynkowej i
niemieckim modelu demokracji - muszą znaleźć drogę do systemów sztucznej inteligencji.
Wpływa na wszystkie szczeble - indywidualną osobę, rodzinę, struktury miejskie, firmy, władze, wielkie
korporacje, nasze systemy prawne i państwo. To jest zadanie odwróconej rewolucji Gutenberga. Jest
to stuletnie zadanie, które, miejmy nadzieję, nie zajmie 100 lat, tak abyśmy mieli mniej turbulencji niż
nasi poprzednicy podczas rewolucji Gutenberga.

Epilog: Czy sztuczna inteligencja czyni Boga zbędnym?
Yuval Harari (Harari, 2018), jeden z najsłynniejszych historyków świata, pisze w swojej książce „21 lekcji
na XXI wiek”: „Moralność nie oznacza„ przestrzegania boskich przykazań ”. Oznacza zmniejszenie
cierpienia ”. Ale czy nadal potrzebujemy pytania o Boga, jeśli poszerzamy naszą świadomość poprzez
liczbę inteligentnych maszyn AI? Yuval Harari widzi nas na ścieżce, na której ludzie stają się bogami.
Pojawi się „Homus Deus”, wszechwiedzący i rozumiejący człowiek, który ostatecznie będzie w stanie
rozwiązać wszystkie podstawowe ludzkie pytania. W historii ludzkości ludzie wielokrotnie próbowali
odpowiedzieć na to pytanie o Bogu. Jednak nie jest to takie proste. Francuski filozof i teolog Pierre
Teilhard de Chardin ukształtował termin noosfera w swojej książce „Pochodzenie życia” w 1950 r. Ma
na myśli sferę duchową, która kształtuje rozwój kultury i indywidualności. Patrząc w przyszłość, pisał
w czasie, kiedy nikt nie myślał o cyfrowej transformacji przez maszyny ze sztuczną inteligencją:
Od człowieka (od ostatniego i najwyższego punktu tej ewolucji pierwszego stopnia) ... chodzi o
struktury, które są obliczone, uzupełniają się i łączą ze sobą. Czy nie mamy do czynienia z ewolucją,
która łączy swoje siły w całkowicie nowy rodzaj postępu, który stał się możliwy tylko dzięki temu, że ta
pierwsza ewolucja stała się świadoma siebie? Z ewolucją drugiego stopnia, świadomą ewolucją?
Podążając za tą myślą, można by uznać obecny rozwój w kierunku inteligencji hybrydowej jako
przedłużenie ludzkiego mózgu. Jest to bardzo bliskie podejściu Yuvala Harariego i dyskusjom o
cyborgach (organizmach cybernetycznych). Odnosi się to do istot mieszanych, w których roboty i
systemy AI stają się częścią tego samego organizmu. Czy istota ludzka znajduje się na końcu rozwoju
pojedynczej inteligencji hybrydowej, niezależnie od tego, czy współpracujące ze sobą systemy
sztucznej inteligencji znajdują się w środowisku człowieka, czy są nawet wszczepione jako systemy
techniczne w człowieka? Teolog Volker Jung pisze (Jung, 2018): „Digitalizacja ubóstwia ludzi i
jednocześnie okrada go z siebie. To, co pozostaje niejasne w konstrukcji Harariego, to to, jakie pole do
działania naprawdę istnieje ”. Jeśli spojrzeć na świat z modułów materii, energii i informacji, to
decydującym polem działania jest traktowanie informacji jako decydującej siły kształtującej. To
podejście jest opisane w Biblii na początku Ewangelii Jana, gdzie pojawienie się świata rozpoczyna się
zdaniem: „Na początku było słowo”. Jednak w przypadku słowa „logo” używanego w języku greckim
słowo „informacja” pasuje znacznie lepiej. Warto traktować słowo „informacja” w sensie naukowym
jako miarę chaosu i porządku. Z tego punktu widzenia Bóg mieszka w różnorodności informacji w
samym człowieku. „A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Myśli Boże, zwane także
„Duchem Świętym”, zamieszkują następnie w ludzkim mózgu. Ale ponieważ teraz wiemy, że nasza
świadomość - przynajmniej jeśli chodzi o świadomość P - jest również rozproszona w ciele, Bóg mieszka
we wszystkim, co może rozwinąć własną świadomość. W tym sensie istnieje hybrydowa inteligencja
między Bogiem a człowiekiem.
Jeśli boska obecność „mieszka” w świadomości człowieka, to mogłaby zamieszkać także w świadomości
zwierząt i maszyn. Gdybyśmy podążali za ideą ewolucji drugiego stopnia Teilharda de Chardina, to Bóg
zamieszkiwałby również w przedmiotach z własną świadomością. Wtedy byłoby również możliwe, aby
„Duch Święty” rozprzestrzeniał się w sieciach obiektów z ich własną świadomością. Hybrydowa
inteligencja między ludźmi a systemy SI byłyby wówczas również interesującym partnerem na poziomie
wiary. Jeśli chodzi o „zmniejszanie cierpienia” poprzez globalnie uzgodnione wartości etyczne, czyli
nową moralność, to być może nie byłoby całkowicie błędne myślenie o inteligencji hybrydowej ludzi i
systemach sztucznej inteligencji w komunii z Bogiem. W końcu Ewangelia Jana mówi, że Syn Boży, Jezus
Chrystus, postawił się pośród cierpień świata. W takim razie znaleźlibyśmy podejście do zmniejszenia
cierpienia tego świata w hybrydowej inteligencji człowieka, maszyny i Boga w rodzaju wspólnej,
poszerzonej świadomości.

