
BŁĄD INTELIGENCJI 

Historia sztucznej inteligencji zaczyna się od pomysłów kogoś, kto miał ogromną inteligencję ludzką: 

pioniera komputerowego Alana Turinga. W 1950 roku Turing opublikował prowokacyjny artykuł 

„Computing Machinery and Intelligence” o możliwości inteligentnych maszyn. Artykuł był odważny, 

ponieważ pojawił się w czasach, gdy komputery były nowe i nie imponowały według dzisiejszych 

standardów. Powolne, ciężkie elementy sprzętu przyspieszyły obliczenia naukowe, takie jak łamanie 

kodu. Po wielu przygotowaniach można było je karmić równaniami fizycznymi i warunkami 

początkowymi oraz wykręcać promień wybuchu jądrowego. IBM szybko dostrzegł ich potencjał w 

zastępowaniu ludzi wykonujących obliczenia dla firm, na przykład aktualizujących arkusze kalkulacyjne. 

Ale postrzeganie komputerów jako „myślących” wymagało wyobraźni. Propozycja Turinga została 

oparta na popularnej rozrywce zwanej „grą w imitacje”. W oryginalnej grze mężczyzna i kobieta są 

niewidoczni. Trzecia osoba, przesłuchujący, przekazuje pytania do jednego z nich na raz i odczytując 

odpowiedzi, próbuje ustalić, kto jest mężczyzną, a który kobietą. Wkręt polega na tym, że mężczyzna 

musi spróbować oszukać przesłuchującego, podczas gdy kobieta próbuje mu pomóc, udzielając 

odpowiedzi z obu stron podejrzanego. Turing zastąpił mężczyznę i kobietę komputerem i człowiekiem. 

W ten sposób zaczęło się to, co teraz nazywamy testem Turinga: komputer i człowiek otrzymują pytania 

na maszynie od ludzkiego sędziego, a jeśli sędzia nie może dokładnie określić, który to komputer, 

komputer wygrywa. Turing argumentował, że przy takim wyniku nie mamy powodu, aby definiować 

maszynę jako nieinteligentną, niezależnie od tego, czy jest to człowiek, czy nie. Więc pytanie, czy 

maszyna ma inteligencję, zastępuje pytanie, czy naprawdę potrafi myśleć. Test Turinga jest w 

rzeczywistości bardzo trudny - żaden komputer nigdy go nie zdał. Turing, oczywiście, nie znał tego 

długoterminowego wyniku w 1950 roku; Jednak zastępując nieznośne filozoficzne pytania dotyczące 

„świadomości” i „myślenia” testem możliwych do zaobserwowania wyników, zachęcał do postrzegania 

sztucznej inteligencji jako uprawnionej nauki o dobrze określonym celu. Kiedy sztuczna inteligencja 

nabierała kształtu w latach pięćdziesiątych, wielu jej pionierów i zwolenników zgodziło się z Turingiem: 

każdy komputer prowadzący długotrwałą i przekonującą rozmowę z osobą byłby, większość z nas 

przyznałaby, robiąc coś, co wymaga myślenia (cokolwiek to jest). 

INTUICJA TURINGA / WYRÓŻNIENIE ITENSYWNOŚCI 

Turing zyskał reputację matematyka na długo przed tym, zanim zaczął pisać o sztucznej inteligencji. W 

1936 roku opublikował krótki artykuł matematyczny na temat dokładnego znaczenia słowa 

„komputer”, który w tamtym czasie odnosił się do osoby wykonującej sekwencję kroków w celu 

uzyskania określonego wyniku (np. wykonywania obliczeń). W tym artykule zastąpił ludzki komputer 

ideą maszyny wykonującej tę samą pracę. Artykuł zapuścił się w trudną matematykę. Ale w swoim 

traktowaniu maszyn nie odwoływał się do ludzkiego myślenia ani do umysłu. Maszyny mogą działać 

automatycznie, powiedział Turing, a problemy, które rozwiązują, nie wymagają żadnej „zewnętrznej” 

pomocy ani inteligencji. Ta zewnętrzna inteligencja - czynnik ludzki - jest tym, co matematycy czasami 

nazywają „intuicją”. Prace Turinga w 1936 roku nad maszynami komputerowymi pomogły wprowadzić 

informatykę jako dyscyplinę i były ważnym wkładem w logikę matematyczną. Mimo to Turing 

najwyraźniej uważał, że jego wczesna definicja pomijała coś istotnego. W rzeczywistości ta sama idea 

umysłu lub ludzkich zdolności pomagających w rozwiązywaniu problemów pojawiła się dwa lata 

później w jego rozprawie doktorskiej, sprytnej, ale ostatecznie nieudanej próbie obejścia wyniku 

pochodzącego z Austrii logika matematycznego Kurta Gödla. Teza Turinga zawiera ten ciekawy 

fragment dotyczący intuicji, który porównuje z inną zdolnością umysłową, którą nazywa 

pomysłowością:  

Rozumowanie matematyczne można potraktować raczej schematycznie jako ćwiczenie połączenia 

dwóch zdolności, które możemy nazwać intuicją i pomysłowością. Działanie intuicji polega na 



dokonywaniu spontanicznych sądów, które nie są wynikiem świadomych ciągów rozumowania. Sądy 

te są często, ale w żadnym wypadku nie zawsze poprawne (pomijając pytanie, co należy rozumieć przez 

„poprawne”). Często można znaleźć inny sposób weryfikacji poprawności intuicyjnego osądu. Można 

na przykład sądzić, że wszystkie dodatnie liczby całkowite dają się jednoznacznie rozkładać na czynniki 

pierwsze; szczegółowy argument matematyczny prowadzi do tego samego wyniku. Będzie to również 

obejmowało osądy intuicyjne, ale będą one mniej podatne na krytykę niż pierwotny osąd na temat 

faktoryzacji. Nie będę się starał wyjaśniać dokładniej tej idei „intuicji”. 

Turing przechodzi następnie do wyjaśnienia pomysłowości: „Ćwiczenie pomysłowości w matematyce 

polega na wspomaganiu intuicji poprzez odpowiednie układy zdań, a być może figury geometryczne 

lub rysunki. Zamiarem jest, aby, gdy są one naprawdę dobrze ułożone, nie można poważnie wątpić w 

zasadność wymaganych intuicyjnych kroków. Chociaż jego język jest przeznaczony dla specjalistów, 

Turing wskazuje na oczywiste: matematycy zazwyczaj wybierają problemy lub „widzą” interesujący 

problem, aby pracować nad wykorzystaniem pewnej zdolności, która przynajmniej wydaje się 

niepodzielna na etapy - a zatem nie jest oczywiście podatna na programowanie komputerowe. 

WKŁAD GÖDELA 

Gödel też myślał o inteligencji mechanicznej. Podobnie jak Turing, miał obsesję na punkcie rozróżnienia 

między pomysłowością (mechanika) a intuicją (umysł). Jego rozróżnienie było zasadniczo takie samo 

jak Turinga, w innym języku: dowód kontra prawda (lub „teoria dowodu” kontra „teoria modelu” w 

żargonie matematycznym). Czy koncepcje dowodu i prawdy, zastanawiał się Gödel, w końcu są takie 

same? Jeśli tak, matematykę, a nawet samą naukę, można rozumieć wyłącznie mechanicznie. Myślenie 

ludzkie w tym ujęciu również byłoby mechaniczne. Koncepcja sztucznej inteligencji, choć pozostała w 

ukryciu, unosiła się nad pytaniem. Czy intuicję umysłu, jego zdolność pojmowania prawdy i znaczenia 

można zredukować do maszyny, do obliczeń? To było pytanie Gödla. Odpowiadając na nie, wpadł na 

przeszkodę, która wkrótce uczyni go sławnym na całym świecie. W 1931 roku Gödel opublikował dwa 

twierdzenia logiki matematycznej, zwane jego twierdzeniami o niezupełności. W nich wykazał 

nieodłączne ograniczenia wszystkich formalnych systemów matematycznych. To był wspaniały cios. 

Gödel wykazał niewątpliwie, że matematyka - cała matematyka, z pewnymi prostymi założeniami - jest, 

ściśle mówiąc, nie mechaniczna ani „formalna”. Dokładniej rzecz ujmując, Gödel udowodnił, że muszą 

istnieć pewne stwierdzenia w każdym systemie formalnym (matematycznym lub obliczeniowym), 

które są prawdziwe, z pozycją dużego T, ale nie mogą być udowodnione w samym systemie przy użyciu 

żadnej z jego reguł. Prawdziwe stwierdzenie może zostać rozpoznane przez ludzki umysł, ale nie da się 

go udowodnić w systemie, w którym zostało sformułowane. Jak Gödel doszedł do takiego wniosku? 

Szczegóły są skomplikowane i techniczne, ale podstawową ideą Gödla jest to, że możemy traktować 

system matematyczny na tyle skomplikowany, aby dodawać jako system znaczeń, prawie jak naturalny 

język, taki jak angielski lub niemiecki - i to samo dotyczy wszystkich bardziej skomplikowanych 

systemów. Traktując to w ten sposób, umożliwiamy systemowi mówienie o sobie. Może na przykład 

powiedzieć o sobie, że ma pewne ograniczenia. To był spostrzeżenie Gödla. Systemy formalne, takie 

jak matematyka, pozwalają na precyzyjne wyrażanie prawdy i fałszu. Zazwyczaj ustalamy prawdę za 

pomocą narzędzi dowodowych - używamy reguł, aby coś udowodnić, więc wiemy, że to prawda. Ale 

czy istnieją prawdziwe stwierdzenia, których nie można udowodnić? Czy umysł może wiedzieć rzeczy, 

których system nie może? W prostym przypadku arytmetyki prawdy wyrażamy, pisząc równania takie 

jak „2 + 2 = 4”. Równania zwyczajne są prawdziwymi stwierdzeniami w systemie arytmetycznym i 

można je udowodnić, stosując zasady arytmetyki. Tutaj udowodnienie równa się prawdzie. 

Matematycy przed Gödlem uważali, że cała matematyka ma tę właściwość. Sugerowało to, że maszyny 

mogą wykrzykiwać wszystkie prawdy w różnych systemach matematycznych, po prostu poprawnie 

stosując reguły. To piękny pomysł. To po prostu nieprawda. Gödel trafił na rzadką, ale potężną 



właściwość samoodniesienia. Matematyczne wersje wyrażeń odnoszących się do siebie, na przykład 

„To stwierdzenie nie jest udowodnione w tym systemie ”, można skonstruować bez łamania reguł 

systemów matematycznych. Ale tak zwane odnoszące się do siebie „twierdzenia Gödla” wprowadzają 

do matematyki sprzeczności: jeśli są prawdziwe, to nie da się ich udowodnić. Jeśli są fałszywe, to 

dlatego, że mówią, że nie da się ich udowodnić, w rzeczywistości są prawdziwe. Prawda oznacza fałsz, 

a fałsz oznacza prawdę - sprzeczność. Wracając do pojęcia intuicji, my, ludzie, możemy zobaczyć, że 

stwierdzenie Gödla jest w rzeczywistości prawdziwe, ale z powodu wyniku Gödla wiemy również, że 

reguły systemu nie mogą tego udowodnić - system jest w rzeczywistości ślepy na coś nieokreślonego 

zgodnie z jego zasadami. Prawda i możliwość udowodnienia rozchodzą się. Być może umysł i maszyna 

też. W każdym razie system czysto formalny ma swoje ograniczenia. Nie może udowodnić we własnym 

języku czegoś, co jest prawdą. Innymi słowy, możemy zobaczyć coś, czego komputer nie może. Wynik 

Gödla zadał ogromny cios popularnej wówczas idei, według której cała matematyka mogłaby zostać 

przekształcona w operacje oparte na regułach, przedstawiając po kolei prawdy matematyczne. 

Zeitgeist był formalizmem, a nie mówić o umysłach, duchach, duszach i tym podobnych. Ruch 

formalistyczny w matematyce zasygnalizował szerszy zwrot intelektualistów w kierunku materializmu 

naukowego, a w szczególności pozytywizmu logicznego - ruchu poświęconego wykorzenieniu 

tradycyjnej metafizyki, takiej jak platonizm, z jej abstrakcyjnymi formami, których nie można było 

zaobserwować zmysłami, i tradycyjnymi pojęciami w religia jak istnienie Boga. W efekcie świat zwracał 

się ku idei precyzyjnych maszyn. Nikt nie podjął się sprawy formalistycznej tak energicznie, jak 

niemiecki matematyk David Hilbert. 

WYZWANIE HILBERTA 

Na początku XX wieku (przed Gödlem) David Hilbert rzucił wyzwanie matematycznemu światu: 

pokazać, że cała matematyka opiera się na bezpiecznych podstawach. Martwienie się Hilberta było 

zrozumiałe. Jeśli czysto formalne reguły matematyki nie mogą udowodnić żadnej i wszystkich prawd, 

matematyka przynajmniej teoretycznie może ukryć sprzeczności i nonsensy. Sprzeczność pogrzebana 

gdzieś w matematyce rujnuje wszystko, bo z niej wszystko można dowieść. Formalizm staje się wtedy 

bezużyteczny. Hilbert wyraził marzenie wszystkich formalistów, aby ostatecznie udowodnić, że 

matematyka jest systemem zamkniętym, rządzonym tylko przez reguły. Prawda jest tylko „dowodem”. 

Wiedzę zdobywamy po prostu śledząc „kod” dowodu i potwierdzając, że żadne zasady nie zostały 

naruszone. Większy sen, słabo zamaskowany, był w rzeczywistości światopoglądem, obrazem 

wszechświata jako samego mechanizmu. Sztuczna inteligencja zaczęła nabierać kształtu jako idea, 

stanowisko filozoficzne, które również można było udowodnić. Formalizm traktował inteligencję jako 

proces oparty na regułach maszyn. Hilbert rzucił wyzwanie na Drugim Międzynarodowym Kongresie 

Matematyków w Paryżu w 1900 roku. Świat intelektualny słuchał. Jego wyzwanie składało się z trzech 

głównych części: udowodnienia, że matematyka jest kompletna; udowodnić, że matematyka była 

spójna; i udowodnić, że matematyka jest rozstrzygalna. Gödel zadał pierwszej i drugiej części wyzwania 

Hilberta śmiertelny cios, publikując swoje twierdzenia o niezupełności w 1931 r. Kwestia 

rozstrzygalności pozostała bez odpowiedzi. System jest rozstrzygalny jeśli istnieje określona procedura 

(dowód lub sekwencja deterministycznych, oczywistych kroków) w celu ustalenia, czy jakiekolwiek 

stwierdzenie skonstruowane przy użyciu reguł systemu jest prawdziwe, czy fałszywe. Instrukcja 2 + 2 = 

4 musi być True, a 2 + 2 = 5 musi być False. A więc dla wszystkich stwierdzeń, które można ważnie 

wygłosić używając symboli i reguł systemu. Ponieważ uważano, że arytmetyka jest podstawą 

matematyki, udowodnienie, że matematyka jest rozstrzygalna, sprowadza się do udowodnienia 

wyniku dla arytmetyki i jej rozszerzeń. Oznaczałoby to stwierdzenie, że matematycy, grając w „grę” z 

regułami i symbolami (idea formalistyczna), w rzeczywistości prowadzili ważną grę, która nigdy nie 

prowadziła do sprzeczności ani absurdu. Turing był zafascynowany wynikiem Gödla, który pokazał nie 

siłę systemów formalnych, ale raczej ich ograniczenia. Podjął pracę nad pozostałą częścią wyzwania 



Hilberta i zaczął poważnie zastanawiać się, czy może istnieć procedura decyzyjna dla systemów 

formalnych. W 1936 roku w swoim artykule „Liczby obliczalne” udowodnił, że nie może. Turing zdał 

sobie sprawę, że użycie przez Gödla odniesień do siebie odnosi się również do pytań o procedury 

decyzyjne lub, w efekcie, programy komputerowe. W szczególności zdał sobie sprawę, że muszą istnieć 

(rzeczywiste) liczby, których żadna określona metoda nie może „obliczyć”, zapisując ich dziesiętną 

ekspansję, cyfra po cyfrze. Zaimportował wynik od dziewiętnastowiecznego matematyka Georga 

Cantora, który udowodnił, że liczby rzeczywiste (te z rozszerzeniem dziesiętnym) są liczniejsze niż liczby 

całkowite, mimo że liczby rzeczywiste i całkowite są zarówno nieskończone, jak i nieskończone. Być 

może Turing stał na ramionach gigantów. Ostatecznie jednak jego praca w „Liczbach obliczalnych” po 

raz kolejny okazała się negatywna. Wynik był ograniczający: żadna uniwersalna procedura decyzyjna 

nie była możliwa. Innymi słowy, zasady - nawet w matematyce - nie wystarczą. Hilbert się mylił 

IMPLIKACJE DLA AI 

Dla sztucznej inteligencji ważne jest to, że: Turing zaprzeczył, że matematykę można rozstrzygnąć 

poprzez wynalezienie maszyny, maszyny deterministycznej, która nie wymaga wglądu ani inteligencji 

do rozwiązywania problemów. Dziś odnosimy się do jego abstrakcyjnego sformułowania maszyny jako 

maszyny Turinga. Piszę teraz na jednej. Maszyny Turinga to komputery. To jedna z największych ironii 

historii intelektualnej, że teoretyczne ramy obliczeń zostały wprowadzone jako myśl poboczna, środek 

do innego celu. Pracując nad obaleniem, że matematyka sama w sobie jest rozstrzygalna, Turing 

najpierw wynalazł coś precyzyjnego i mechanicznego - komputer. W swojej rozprawie doktorskiej z 

1938 r. Turing miał nadzieję, że systemy formalne można rozszerzyć o dodatkowe reguły (następnie 

zestawy reguł i zbiory reguł), które mogłyby rozwiązać „problem Gödla”. Odkrył raczej, że nowy, 

potężniejszy system będzie miał nowy, bardziej skomplikowany problem Gödla. Nie można było obejść 

niekompletności Gödla. Jednak w złożoności dyskusji Turinga na temat systemów formalnych kryje się 

dziwna sugestia, odnosząca się do możliwości AI. Może intuicji nie da się sprowadzić do algorytmu, do 

reguł systemu? Turing chciał znaleźć wyjście z ograniczającego wyniku Gödla w swojej pracy 1938, ale 

odkrył, że jest to niemożliwe. Zamiast tego zmienił bieg, badając, jak, jak to ujął, „znacznie zmniejszyć” 

wymóg ludzkiej intuicji podczas wykonywania obliczeń. W swojej pracy magisterskiej rozważał siłę 

pomysłowości, tworząc coraz bardziej skomplikowane systemy reguł. (Okazało się, że pomysłowość 

może stać się uniwersalna - istnieją maszyny, które mogą przyjmować jako dane wejściowe inne 

maszyny, a tym samym uruchamiać wszystkie maszyny, które można zbudować. To spostrzeżenie, 

technicznie uniwersalna maszyna Turinga, a nie prosta maszyna Turinga, miało na celu stanie się 

komputerem cyfrowym.) Ale w swojej formalnej pracy nad komputerami Turing (być może 

nieumyślnie) wypuścił kota z torby. Pozwalając na intuicję jako odmienną od i poza operacjami czysto 

formalnego systemu, takiego jak komputer, Turing w efekcie zasugerował, że mogą istnieć różnice 

między programami komputerowymi wykonującymi obliczenia matematyczne a matematykami. Był to 

zatem ciekawy zwrot, który dokonał Turing od wczesnych prac w latach trzydziestych XX wieku do 

szerszych spekulacji na temat możliwości inteligentnych komputerów w „Computing Machinery and 

Intelligence”, opublikowanych nieco ponad dekadę później. Do 1950 roku dyskusja na temat intuicji 

zniknęła z pism Turinga na temat implikacji Gödla. W efekcie jego zainteresowania zwróciły się ku 

możliwości, że komputery mogą same stać się „maszynami intuicji”. Zasadniczo zdecydował, że wynik 

Gödla nie odnosi się do kwestii sztucznej inteligencji: jeśli my, ludzie, jesteśmy wysoce 

zaawansowanymi komputerami, wynik Gödla oznacza tylko, że to pewne stwierdzenia, których nie 

możemy zrozumieć ani zobaczyć tak na prawdę, tak jak w przypadku mniej skomplikowanych 

komputerów. Stwierdzenia mogą być fantastycznie skomplikowane i interesujące. Lub, być może, 

mogą być banalne, ale przytłaczająco złożone. Wynik Gödla pozostawił otwartą kwestię, czy umysły 

były po prostu bardzo skomplikowanymi maszynami z bardzo skomplikowanymi ograniczeniami. 

Innymi słowy, intuicja stała się częścią koncepcji Turinga na temat maszyn i ich mocy. Wynik Gödla nie 



mógł powiedzieć (przynajmniej Turingowi), czy umysły były maszynami, czy nie. Z jednej strony 

niekompletność mówi, że niektóre stwierdzenia można uznać za prawdziwe, posługując się intuicją, ale 

nie można ich udowodnić za pomocą pomysłowego komputera. Z drugiej strony, mocniejszy komputer 

może użyć większej liczby aksjomatów (lub więcej bitów odpowiedniego kodu) i udowodnić wynik, 

pokazując w ten sposób, że intuicja  jest poza obliczeniem tego problemu. To staje się wyścigiem 

zbrojeń: coraz potężniejsza pomysłowość zastępuje intuicję w coraz bardziej skomplikowanych 

problemach. Nikt nie może powiedzieć, kto wygrywa wyścig, więc nikt nie może przedstawić 

argumentu - używając wyniku niezupełności - o nieodłącznych różnicach między intuicją (umysłem) a 

pomysłowością (maszyna). Ale jak Turing niewątpliwie wiedział, jeśli to prawda, to taka też była 

przynajmniej możliwość sztucznej inteligencji. Tak więc między 1938 a 1950 rokiem Turing zmienił 

zdanie w kwestii pomysłowości i intuicji. W 1938 roku intuicja była tajemniczą „siłą selekcji”, która 

pomogła matematykom zdecydować, z którymi systemami pracować i jakie problemy rozwiązać. 

Intuicja nie była czymś w komputerze. To było coś, co zadecydowało o sprawach związanych z 

komputerem. W 1938 r. Intuicja myślowa Turinga nie była częścią żadnego systemu, co sugerowało nie 

tylko, że umysły i maszyny były zasadniczo różne, ale że myślenie AI jako człowieka było prawie 

niemożliwe. Jednak do 1950 roku zmienił swoje stanowisko. Testem Turinga rzucił wyzwanie 

sceptykom i swego rodzaju obronę intuicji w maszynach, zadając w efekcie pytanie: dlaczego nie? To 

był radykalny zwrot. Wydawało się, że nabierał kształtu nowe spojrzenie na inteligencję. Dlaczego ta 

zmiana? Coś poza światem ścisłej matematyki, logiki i systemów formalnych wydarzyło się Turingowi 

między 1938 a 1950 rokiem. W rzeczywistości stało się to w całej Wielkiej Brytanii, a nawet w 

większości świata. To, co się wydarzyło, to druga wojna światowa. 



TURING W BLETCHLEY 

Gra w szachy zafascynowała Turinga - podobnie jak jego kolegę z czasów wojny, matematyk I. J. „Jack” 

Gooda. Obaj grali przeciwko sobie (zwykle wygrywał Good) i opracowywali procedury decyzyjne i 

praktyczne zasady dotyczące wygrywających ruchów. Gra w szachy wiąże się z przestrzeganiem reguł 

gry (pomysłowością), a także wydaje się, że wymaga wglądu (intuicji), jakie zasady należy wybierać na 

różnych pozycjach na planszy. Aby wygrać w szachy, nie wystarczy stosować się do zasad; musisz 

wiedzieć, które reguły wybrać w pierwszej kolejności. Turing postrzegał szachy jako poręczny (i bez 

wątpienia zabawny) sposób myślenia o maszynach i możliwość przekazania im intuicji. Po drugiej 

stronie Atlantyku twórca współczesnej teorii informacji, kolega Turinga i przyjaciel Claude Shannon z 

Bell Labs, również myślał o szachach. Później zbudował jeden z pierwszych komputerów do gry w 

szachy, co stanowiło rozszerzenie pracy, którą wykonał wcześniej na proto-komputerze zwanym 

„analizatorem różnicowym”, który mógł przekształcić pewne problemy w rachunku różniczkowym w 

procedury mechaniczne. 

ROZPOCZYNA SIĘ UPROSZCZENIE INTELIGENCJI 

Szachy zafascynowały Turinga i jego kolegów po części dlatego, że wydawało się, że można 

zaprogramować komputer do gry, bez potrzeby, aby człowiek-programista wiedział wszystko z góry. 

Ponieważ urządzenia komputerowe implementowały operatory logiczne, takie jak if-then, or i and, 

program (zestaw instrukcji) może zostać uruchomiony i może dać różne wyniki w zależności od 

scenariuszy napotkanych podczas wykonywania instrukcji. Ta zdolność do zmiany kursu w zależności 

od tego, co „zobaczył”, wydawała się Turingowi i jego współpracownikom symulować rdzeń ludzkiego 

myślenia. Szachiści - Turing, Good, Shannon i inni - również myśleli o innym problemie 

matematycznym, którego stawka była znacznie wyższa. Pracowali dla swoich rządów, pomagając łamać 

tajne kody używane przez Niemcy do koordynowania ataków na statki handlowe i wojskowe 

przepływające przez kanał La Manche i Atlantyk. Turing był zaangażowany w desperackie wysiłki, aby 

pomóc pokonać nazistowskie Niemcy w drugiej wojnie światowej i to jego pomysły dotyczące obliczeń 

pomogły odwrócić bieg wojny. 

BLETCHLEY PARK 

Bletchley Park, położony dyskretnie w małym miasteczku z dala od toru bomb spadających w Londynie 

, metropolii Wielkiej Brytanii, był ośrodkiem badawczym utworzonym, aby pomóc odkryć lokalizacje 

niemieckich łodzi podwodnych, które niszczyły szlaki żeglugowe w Wielkiej Brytanii w Kanale La 

Manche. Okręty podwodne stanowiły poważny problem dla sił alianckich, zatapiając tysiące statków i 

niszcząc ogromne ilości zapasów i sprzętu. Aby utrzymać wysiłek wojenny, Wielka Brytania 

potrzebowała importu w wysokości trzydziestu milionów ton rocznie. W pewnym momencie okręty 

podwodne uszczuplały tę ilość o 200 000 ton miesięcznie, co było znaczącą, potencjalnie katastrofalną 

i przez pewien czas w dużej mierze bez odpowiedzi niemiecką strategią w czasie wojny. W odpowiedzi 

rząd brytyjski zebrał grupę utalentowanych kryptoanalityków, szachistów i matematyków, aby zbadać, 

jak złamać komunikację U-Bootów, zwaną szyfrem. (Szyfr to zamaskowana wiadomość. Odszyfrowanie 

wiadomości oznacza przekonwertowanie jej z powrotem na czytelny tekst). Kody zostały 

wygenerowane przez urządzenie przypominające maszynę do pisania, znane jako Enigma, rodzaj 

maszyny, która była używana komercyjnie od lat dwudziestych XX wieku, ale którą Niemcy znacznie 

wzmocnili do użytku w czasie wojny. Zmodyfikowane Enigmy były używane do całej komunikacji 

strategicznej w czasie wojny nazistowskiej. Na przykład Luftwaffe wykorzystywała maszynę Enigma do 

prowadzenia wojny powietrznej, podobnie jak Kriegsmarine w operacjach morskich. Wiadomości 

zaszyfrowane za pomocą zmodyfikowanej Enigmy były powszechnie uważane za nieczytelne. Rola 

Turinga w Bletchley i jego późniejszy awans na bohatera narodowego po wojnie to historia, którą 



opowiadano wiele razy. (W 2014 r. Główny film The Imitation Game przedstawił dramatyzację jego 

pracy w Bletchley, a także jego późniejszej roli w tworzeniu komputerów). Główny przełom Turinga 

był, według czysto matematycznych standardów, stosunkowo nieciekawy, ponieważ wykorzystywał 

stary pomysł z logiki dedukcyjnej. Metoda, którą on i inni pół żartem nazywał „Turingismus” polegała 

na eliminowaniu dużej liczby możliwych rozwiązań kodów Enigmy poprzez znajdowanie kombinacji ze 

sprzecznościami. Sprzeczne kombinacje są niemożliwe; nie możemy mieć „A” i „nie-A” w jakimś 

logicznym systemie, tak jak nie możemy być jednocześnie „w sklepie” i „w domu”. Turingismus był 

zwycięskim pomysłem i odniósł ogromny sukces w Bletchley. Zrobił to, czego wymagano od 

„chłopięcych geniuszy” zamkniętych w think tanku, przyspieszając zadanie odszyfrowania wiadomości 

Enigmy. Inni naukowcy opracowali różne strategie łamania kodów w Bletchley. Pomysły zostały 

przetestowane na maszynie o nazwie Bombe - jej żartobliwa nazwa zapożyczona od poprzedniej 

maszyny w Polsce, Bomby, i być może zainspirowana niewielkim hałasem, jaki powstał po zakończeniu 

obliczeń. Pomyśl o Bombe jako o proto-komputerze, zdolnym do uruchamiania różnych programów. 

Przewaga w wojnie przesunęła się z państw Osi na mocarstwa alianckie do 1943 roku lub mniej więcej, 

w niemałej części dzięki nieustannym wysiłkom łamaczy kodów z Bletchley. Drużyna odniosła wielki 

sukces, a jej członkowie stali się bohaterami wojennymi. Kariery zostały zrobione. W międzyczasie 

Bletchley okazał się także rajem do myślenia o obliczeniach: bomby były maszynami i uruchamiały 

programy rozwiązujące problemy, których ludzie sami nie byli w stanie. 

INTUICYJNE MASZYNY? NIE. 

Dla Turinga Bletchley odegrał główną rolę w skrystalizowaniu jego pomysłów na temat możliwości 

inteligentnych maszyn. Podobnie jak jego koledzy, Jack Good i Claude Shannon, Turing postrzegał siłę 

i użyteczność swoich „gier mózgowych” jako kryptoanalityków podczas wojny: potrafili rozszyfrować 

wiadomości, które w przeciwnym razie byłyby całkowicie nieprzejrzyste dla wojska. Nowe metody 

obliczania były interesujące nie tylko przy rozważaniu automatycznej gry w szachy. Obliczenia mogłyby 

dosłownie zatopić okręty wojenne. Turing myślał o abstrakcji (po raz kolejny): umysłach i maszynach 

lub ogólnej idei inteligencji. Ale było coś dziwnego w jego spojrzeniu na to, co to znaczy. W latach 

czterdziestych XX wieku inteligencja nie była zwykle przypisywana formalnym systemom, takim jak 

czysto mechaniczne bomby Bletchley łamiące kod. Gödel wykazał, że generalnie prawdy nie można 

zredukować do formalności, jak podczas grania w formalną grę z ustaloną sekwencją reguł - ale 

przypomnijmy, że jego dowód pozostawił otwartą kwestię, czy określone maszyny mogą faktycznie 

zawierać intuicję, której umysły używają do dokonywać wyborów dotyczących reguł, których należy 

przestrzegać, nawet jeśli nie mógłby istnieć żaden nadrzędny system, który mógłby udowodnić 

wszystko (co Gödel tak zdecydowanie wykazał w 1931 r.). Po Bletchley Turing coraz częściej wracał  do 

pytania, czy można zbudować potężne maszyny, które wykorzystywałyby intuicję i pomysłowość. 

Ogromna liczba możliwych kombinacji do sprawdzenia w celu rozszyfrowania niemieckich kodów 

zalała ludzką intuicję. Ale systemy z odpowiednimi programami mogłyby wykonać to zadanie, 

upraszczając tak ogromne możliwości matematyczne. Dla Turinga sugerowało to, że intuicja może być 

ucieleśniona w maszynach. Innymi słowy, sukces w Bletchley sugerował, że być może można zbudować 

sztuczną inteligencję. Aby jednak nadać sens jego myśli, należało zdecydować się na jakąś konkretną 

koncepcję „inteligencji”. Inteligencja przejawiana przez ludzi musiała być redukowalna-analizowalna - 

w kategoriach mocy maszyny. W istocie inteligencja musiała dać się zredukować do rozwiązywania 

problemów. Tym w końcu jest gra w szachy i tym jest również łamanie kodu. I mamy to: Turing jest 

świetnym geniuszem i wielkim błędem było myślenie, że ludzka inteligencja ogranicza się do 

rozwiązywania problemów. Niezależnie od tego, czy idee dotyczące inteligentnych maszyn zawarte w 

jego „Computing Machinery and Intelligence” z 1950 r. Stały się wyraźne w latach wojny, jest jasne, że 

jego doświadczenie w Bletchley skrystalizowało jego późniejszy pogląd na sztuczną inteligencję i jest 

jasne, że sztuczna inteligencja z kolei uważnie śledziła i bez koniecznej autoanalizy właśnie na jego 



drodze. Jednak bliższe przyjrzenie się sukcesowi w łamaniu kodów Bletchleya natychmiast ujawnia 

niebezpieczne uproszczenie filozoficznych idei dotyczących człowieka i maszyny. Bletchley był 

inteligentnym systemem - koordynacją wysiłków wojskowych (w tym szpiegostwa i szpiegostwa, a 

także przechwytywania statków wroga), wywiadu społecznego między wojskiem a różnymi 

naukowcami i inżynierami w Bletchley, a czasem (jak w przypadku całego życia) głupie szczęście. W 

rzeczywistości, jako rzeczywistość praktyczna, zmodyfikowana przez Niemców Enigma była nie do 

złamania za pomocą czysto mechanicznych środków. Niemcy wiedzieli o tym na podstawie 

matematycznych argumentów dotyczących trudności w mechanicznym rozszyfrowaniu. Częścią 

sukcesu Bletchleya było, jak na ironię, uparte zaufanie nazistowskich dowódców do nie do zdobycia 

szyfrów Enigmy - dlatego w kluczowych momentach nie udaje im się zmodyfikować ani wzmocnić 

maszyn po odkryciu, że niektóre szyfry zostały złamane, obwiniając tajne operacje szpiegowskie 

zamiast naukowej porażki. . Ale mgła wojny łączy się nie tylko z nowymi technologiami, ale także z 

nowymi formami inteligencji ludzkiej i społecznej. Wojna to nie szachy. 

Na przykład na początku wojny siły polskie odzyskały ważne fragmenty komunikacji Enigmy, które 

później były bezcennymi wskazówki dotyczącymi wysiłków Bletchley. Polacy wykorzystali te fragmenty 

(wraz z innymi pochodzącymi ze źródeł rosyjskich) do opracowania własnej, prostszej Bomby już w 

1938 r. Znacznie ulepszona wersja Turinga w pierwszych miesiącach 1940 r. - Bombe wykorzystująca 

jego „Turingismus” - opierała się na wczesnych pracach Polaków, które umożliwiły wydarzenia na polu 

bitwy. Turing również zobaczy, że jego własny projekt został ulepszony w odpowiedzi na ulepszenia 

Enigmy dokonane przez jego kolegę Gordona Welchmana, za pomocą których dodano „ukośną 

tablicę”, aby jeszcze bardziej uprościć poszukiwanie sprzeczności. Oto dwa ludzkie umysły, posługujące 

się intuicją, współpracujące społecznie. Kolejne wydarzenia na teatrze wojny okazały się niezwykle 

ważne. U wybrzeży Norwegii 8 czerwca 1940 r. zatopiono brytyjski lotniskowiec. Atak zapewnił 

lokalizację niemieckich okrętów podwodnych, aczkolwiek kosztem wielu marynarzy pozostawionych 

na dnie morza. Zaledwie kilka tygodni wcześniej, pod koniec kwietnia 1940 roku, niemiecki patrolowiec 

VP2623, szczególnie niszczycielski członek floty, został schwytany ze skarbem dowodów Enigmy w 

środku. Niezbędne elementy układanki Enigmy trafiały w ręce aliantów i trafiały do grupy Bletchley. Te 

fragmenty same w sobie były rażąco nieadekwatne do szybkiego rozszyfrowania przyszłych 

niemieckich komunikatów, co sprowadza się do tego, co jeden z biografów Turinga nazwał 

„zgadywaniem” dla kryptoanalityków Bletchleya. Ułatwili jednak wykonanie najważniejszego 

pierwszego kroku w ustaleniu, jak zaprogramować bomby. Turing i współpracownicy nazwali to 

„ciężarem dowodu”, zapożyczając termin ukuty przez amerykańskiego naukowca i logika C. S. Peirce'a. 

Matematycy mogą rozumieć ciężar dowodów na różne sposoby, ale dla sukcesu Bletchleya (i dla 

większych problemów dotyczących sztucznej inteligencji) sprowadza się on do zastosowania 

przemyślanych domysłów lub intuicji, aby nadać kierunek pomysłowości lub maszynom. Fragment 

rozszyfrowanego tekstu odzyskany z przechwyconego okrętu podwodnego może oznaczać wszystko, 

tak jak biała kula znaleziona w pobliżu worka z białymi kulkami może znaczyć wszystko, ale w każdym 

przypadku możemy inteligentnie zgadywać, aby zrozumieć, co się stało. Uważamy, że piłka jest bardzo 

prawdopodobna z torby, mimo że nie widzieliśmy jej wyjętej. Mimo wszystko to przypuszczenie. 

Tego rodzaju domysłów nie można udowodnić, ale im lepsza jest ludzka intuicja przy ustalaniu 

warunków początkowych dla opracowania mechanicznych procedur, tym większa szansa, że procedury 

te zakończą się pożądanymi rezultatami, a nie, powiedzmy, biegną bez celu w fałszywych lub 

wprowadzających w błąd kierunkach. Waga dowodów na podstawie zgadywania ,że Bomby działają. 

Naukowcy z Bletchley nie tylko wprowadzali informacje do bomb, pozostawiając im niestrudzoną i 

ważną pracę polegającą na wyeliminowaniu milionów nieprawidłowych kodów lub szyfrów. Z 

pewnością bomby były konieczne - to właśnie Turing widział tak wyraźnie i co bez wątpienia 

przepełniało jego wyobraźnię możliwością, że jego „mechaniczne procedury” mogą odtworzyć lub 



zastąpić ludzką inteligencję. Ale faktem jest, że grupa Bletchley zajmowała się przede wszystkim 

domysłami. Tworzyli hipotezy, rozpoznając wskazówki ukryte w mozaice strzępów instrukcji, szyfrów i 

wiadomości napływających z pola bitwy. Zgadywanie jest znane w nauce jako formułowanie hipotez 

(termin użyty również przez Charlesa Sandersa Peirce'a) i jest absolutnie fundamentalny dla postępu 

w ludzkiej wiedzy. Nic więc dziwnego, że wysiłek Bletchleya sprowadził się do systemu dobrego 

zgadywania. Jego warunek sine qua non nie był mechaniczny, ale raczej to, co moglibyśmy nazwać 

początkową inteligentną obserwacją. Bomby trzeba było wycelować w coś, a potem ustawić kurs. 

Zgodnie z tematem, który zbadamy w części drugiej, Peirce już na początku, pod koniec XIX wieku 

rozpoznał, że każda obserwacja kształtująca złożone idee i osądy inteligencji zaczyna się od domysłów 

lub tego, co nazwał porwaniem: 

Wyglądając przez okno w ten piękny wiosenny poranek, widzę kwitnącą azalię. Nie? Nie! Nie widzę 

tego; chociaż tylko w ten sposób mogę opisać to, co widzę. To jest propozycja, zdanie, fakt; ale to, co 

postrzegam, nie jest zdaniem, zdaniem, faktem, ale tylko obrazem, który po części uczyniłem 

zrozumiałym za pomocą stwierdzenia faktu. To stwierdzenie jest abstrakcyjne; ale to, co widzę, jest 

konkretne. Wykonuję uprowadzenie, kiedy [robię tyle], co w zdaniu wyrażam wszystko, co widzę. 

Prawda jest taka, że cała struktura naszej wiedzy jest jednym zmatowionym filcem czystej hipotezy 

potwierdzonej i udoskonalonej przez indukcję. Nie można zrobić najmniejszego postępu w wiedzy poza 

etapem pustego wpatrywania się, bez robienia uprowadzenia na każdym kroku. 

Turing i jego koledzy w Bletchley wygrywali wojnę, która zmieniła się z dowodzenia i kontroli na 

inteligencję, w efekcie dokonując inteligentnych uprowadzeń na każdym kroku. Na pewnym poziomie 

Turing niewątpliwie to rozumiał (przypomnij sobie dyskusję o intuicji w jego rozprawie z 1938 r. O 

liczbach porządkowych), ale wydaje się, że nie miało to znaczącego wpływu na jego późniejsze poglądy 

na temat natury inteligencji i możliwości inteligentnych maszyn. Jednak genialnie formułował 

uproszczenie prawdziwej inteligencji. Pozbywał się koncepcji, która tak go wcześniej przesiąkła, intuicji. 

Zgadywania. 

O INTELIGENCJI SPOŁECZNEJ (ISTOTNA STRONA) 

Inteligencja społeczna jest również wyraźnie pomijana w rozwiązywaniu zagadek przez Turinga. Ma to 

ogromne znaczenie dla zrozumienia przyszłego rozwoju sztucznej inteligencji. Na przykład Turing nie 

lubił postrzegać myślenia lub inteligencji jako czegoś społecznego lub sytuacyjnego. Jednak sukces 

Bletchley był w rzeczywistości częścią rozległego systemu, który rozciągał się daleko poza jej klauzury. 

Trwał ogromny wysiłek. Wkrótce przyciągnie to Stany Zjednoczone i pracę naukowców, takich jak 

Shannon z Bell Labs, a także naukowców ze słynnego Instytutu Badań Zaawansowanych w Princeton, 

gdzie byli umówieni Einstein, Gödel i John Von Neumann. Rozszerzony system człowiek-maszyna jest 

w rzeczywistości znacznie bardziej realistyczny jako model rozwiązywania rzeczywistych problemów, z 

których wojna światowa z pewnością należy do najbardziej złożonych i najważniejszych. Głuchota AI 

dotycząca inteligencji społecznej lub sytuacyjnej została zauważona już wcześniej, ostatnio przez 

naukowca zajmującego się uczeniem maszynowym François Cholleta, który ładnie podsumowuje swoją 

krytykę poglądu Turinga (i szerzej, dziedziny sztucznej inteligencji) na inteligencję. Po pierwsze, 

inteligencja ma charakter sytuacyjny - nie ma czegoś takiego jak inteligencja ogólna. Twój mózg jest 

jedną częścią szerszego systemu, który obejmuje twoje ciało, twoje środowisko, innych ludzi i kulturę 

jako całość. Po drugie, jest ona kontekstualna - każda indywidualna inteligencja nie może istnieć w 

próżni, zawsze będzie zarówno definiowana, jak i ograniczana przez swoje otoczenie. (A obecnie to 

środowisko, a nie mózg, działa jako wąskie gardło dla inteligencji.) Po trzecie, ludzka inteligencja jest 

w dużej mierze uzewnętrzniona, zawarta nie w mózgu, ale w cywilizacji. Pomyśl o jednostkach jak o 

narzędziach, których mózgi są modułami w systemie poznawczym znacznie większym od nich samych 

- systemie, który samodoskonalący się od dawna był. W języku Turinga intuicję można zaprogramować 



w maszynie, ale Chollet i podobni krytycy twierdzą, że nie może osiągnąć poziomu ludzkiej inteligencji. 

W rzeczywistości idea intuicji programowania ignoruje fundamentalny fakt dotyczący naszego 

własnego sprytu. Ludzie mają inteligencję społeczną. Mamy inteligencję emocjonalną. Używamy 

naszych umysłów do innych celów niż do rozwiązywania problemów i łamigłówek, niezależnie od tego, 

jak są one złożone (a raczej, zwłaszcza gdy są złożone). Dowody sugerują, że Turing zdecydowanie 

odrzucił ten pogląd na osobę, zamiast tego doszedł do przekonania, że cała ludzka myśl może być 

rozumiana jako „łamanie” „kodów” - rozwiązywanie zagadek - i granie w gra jak szachy. Ważna kwestia 

jest taka: gdzieś w latach czterdziestych XX wieku, po pracy w Bletchley, ale z pewnością do czasu jego 

artykułu z 1950 r., w którym prekonfigurowano AI, Turing skupił swoje myśli na uproszczonym 

spojrzeniu na inteligencję. Był to rażący błąd, który był przekazywany z pokolenia na pokolenie 

naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją, aż do dnia dzisiejszego. 

BŁĄD INTELIGENCJI TURINGA I WĄSKA AI 

Pogląd rozwiązywania problemów inteligencji pomaga wyjaśnić powstawanie niezmiennie wąskich 

zastosowań sztucznej inteligencji w całej jej historii. Na przykład granie w gry było źródłem nieustannej 

inspiracji dla rozwoju zaawansowanych technik sztucznej inteligencji, ale gry są uproszczeniami życia, 

które nagradzają uproszczone poglądy na inteligencję. Program szachowy gra w szachy, ale kiepsko 

jeździ samochodem. System IBM Watson gra w Jeopardy!, ale nie w szachy ani w Go, a użycie platformy 

Watson do wykonywania innych funkcji eksploracji danych i przetwarzania języka naturalnego wymaga 

ogromnych wysiłków związanych z programowaniem lub przenoszeniem, tak jak w przypadku 

niedawnych (i w dużej mierze nieudanych) wypadów na opiekę zdrowotną. Traktowanie inteligencji 

jako rozwiązywania problemów daje nam zatem wąskie zastosowania. Turing bez wątpienia o tym 

wiedział i spekulował w swoim artykule z 1950 roku, że być może można by zmusić maszyny do uczenia 

się, przezwyciężając w ten sposób ograniczenia, które są naturalną konsekwencją projektowania 

systemu komputerowego w wąskim zakresie w celu rozwiązania problemu. Gdyby maszyny mogły się 

nauczyć stawania się ogólnymi, bylibyśmy świadkami płynnego przejścia od konkretnych zastosowań 

do istot myślących ogólnie. Mielibyśmy AI. To, co teraz wiemy, zdecydowanie przemawia jednak 

przeciwko podejściu do uczenia się sugerowanemu na początku przez Turinga. Aby osiągnąć swoje 

cele, tak zwane systemy uczenia maszynowego muszą nauczyć się czegoś konkretnego. Naukowcy 

nazywają to, dając maszynie „odchylenie”. (Tak nie jest i niesie ze sobą negatywne konotacje, które 

mają w szerszym świecie społecznym; nie oznacza to, że maszyna jest uparta lub trudna w dyskusji, lub 

ma plan w zwykłym tego słowa znaczeniu). Błąd w uczeniu maszynowym oznacza, że system jest 

zaprojektowany i dostrojony, aby się czegoś nauczyć. Ale to oczywiście tylko problem tworzenia 

wąskich aplikacji do rozwiązywania problemów. (Dlatego na przykład systemy uczenia głębokiego 

używane przez Facebooka do rozpoznawania ludzkich twarzy nie nauczyły się również obliczać 

podatków). Co gorsza, naukowcy zdali sobie sprawę, że nadanie systemowi uczenia maszynowego 

tendencji do uczenia się określonej aplikacji lub zadania oznacza, że będzie on gorzej radził sobie z 

innymi zadaniami. Istnieje odwrotna korelacja między sukcesem maszyny w nauce jednej rzeczy, a jej 

skutecznością w uczeniu się innej rzeczy. Nawet pozornie podobne zadania są odwrotnie powiązane 

pod względem wydajności. System komputerowy, który uczy się grać  mistrzowsko w Go, nie nauczy 

się również grać w szachy na mistrzowskim poziomie. System Go został specjalnie zaprojektowany, ze 

szczególnym naciskiem na naukę zasad Go. Jego krzywa uczenia się, jak to nazywają, jest więc zgodna 

ze znaną punktacją w tej konkretnej grze. Jego krzywa uczenia się w odniesieniu do innej gry, powiedz 

Jeopardy! lub szachy są bezużyteczne - w rzeczywistości nie istnieją. Błąd uczenia maszynowego jest 

zwykle rozumiany jako źródło błędu w uczeniu się, problem techniczny. (Przyjmuje również 

drugorzędne znaczenie, sięgające do zwykłego języka, tworzenia wyników, które są nieumyślnie i 

niedopuszczalnie ważone, powiedzmy, rasą lub płcią.) Błąd uczenia maszynowego może wprowadzać 

błąd po prostu dlatego, że system nie „wygląda” dla pewnych rozwiązań w pierwszej kolejności. Jednak 



w uczeniu maszynowym błąd jest w rzeczywistości konieczny - jest częścią uczenia się samego w sobie. 

Dobrze znane twierdzenie zwane twierdzeniem „bez darmowego obiadu” udowadnia dokładnie to, 

czego jesteśmy świadkami podczas projektowania i budowania systemów uczenia się. Twierdzenie 

stwierdza, że każdy system uczenia się wolny od uprzedzeń nie będzie działał lepiej niż przypadek, gdy 

zostanie zastosowany do dowolnych problemów. To fantazyjny sposób stwierdzenia, że projektanci 

systemów muszą celowo nadać systemowi odchylenie, aby dowiedział się, co jest zamierzone. Jak 

stwierdza twierdzenie, system prawdziwie wolny od uprzedzeń jest bezużyteczny. Istnieją 

skomplikowane techniki, takie jak „szkolenie wstępne” danych przy użyciu metod nienadzorowanych, 

które ujawniają cechy danych, których należy się nauczyć. Wszystko to jest nieodłączną częścią 

skutecznego uczenia maszynowego. W dyskusji pominięto jednak to, że dostrojenie systemu, aby uczył 

się tego, co jest zamierzone, poprzez nadanie mu pożądanego nastawienia, generalnie oznacza 

spowodowanie jego zawężenia w tym sensie, że nie uogólni się on na inne dziedziny. Częścią tego, co 

oznacza zbudowanie i wdrożenie skutecznego systemu uczenia maszynowego, jest to, że system nie 

jest wolny od błędów i ogólny, ale koncentruje się na konkretnym problemie związanym z uczeniem 

się. Patrząc w ten sposób, zawężenie jest do pewnego stopnia zakorzenione w takich podejściach. 

Sukces i zawężenie to dwie strony tego samego medalu. Już sam ten fakt budzi poważne wątpliwości 

co do wszelkich oczekiwań dotyczących płynnego przejścia od dzisiejszej sztucznej inteligencji do 

przyszłej sztucznej inteligencji na poziomie ludzkim. Ludzie, którzy zakładają, że rozszerzenia 

nowoczesnych metod uczenia maszynowego, takie jak głębokie uczenie się, w jakiś sposób „wyszkolą” 

lub nauczą się być inteligentnymi jak ludzie, nie rozumieją podstawowych ograniczeń, które są już 

znane. Przyznanie się do konieczności zapewnienia stronniczości systemom uczenia się jest 

równoznaczne z obserwacją Turinga, że wgląd w matematykę musi być dostarczany przez ludzkie 

umysły z zewnątrz formalnych metod, ponieważ stronniczość uczenia maszynowego jest określana 

przed uczeniem się przez ludzkich projektantów. 

DZIEDZICTWO TURINGA 

Podsumowując argumentację, podejście inteligencji do rozwiązywania problemów z konieczności 

prowadzi do wąskich zastosowań, a zatem jest nieodpowiednie dla szerszych celów sztucznej 

inteligencji. Ten pogląd na inteligencję odziedziczyliśmy po Alanie Turingu. (Dlaczego, na przykład, w 

ogóle używamy terminu sztuczna inteligencja, zamiast, być może, mówiąc o „symulacji zadań 

człowieka”?). Wielki geniusz Turinga polegał na usunięciu teoretycznych przeszkód i zastrzeżeń co do 

możliwości zaprojektowania autonomicznej maszyny ale czyniąc to zawęził zakres i definicję samej 

inteligencji. Nic więc dziwnego, że sztuczna inteligencja zaczęła produkować wąskie aplikacje do 

rozwiązywania problemów i robi to do dziś. Turing znowu nie lubił postrzegać myślenia lub inteligencji 

jako czegoś społecznego lub sytuacyjnego. Jednak pomimo jego skłonności do postrzegania ludzkiej 

inteligencji jako indywidualnego procesu mechanicznego - wprowadzającego w mediach niezliczone 

odniesienia do „mechanicznego mózgu”, gdy wczesne komputery pojawiły się w latach czterdziestych 

XX wieku - jest oczywiste, że mówienie o inteligencji zawsze wiąże się z sytuacją, która musi koniecznie 

wiązać się z sytuacją. w szerszym kontekście. Inteligencja ogólna (nie wąska), jaką wszyscy codziennie 

prezentujemy, nie jest algorytmem działającym w naszych głowach, ale odwołuje się do całego 

kontekstu kulturowego, historycznego i społecznego, w ramach którego myślimy i działamy w świecie. 

Sztuczna inteligencja nie posunęłaby się naprzód, gdyby programiści przyjęli tak duże i skomplikowane 

rozumienie inteligencji - to prawda. Jednocześnie, w wyniku uproszczenia Turinga, skończyliśmy z 

wąskimi aplikacjami i nie mamy powodu, aby spodziewać się ogólnych bez radykalnej rekoncepcji tego, 

co rozumiemy przez sztuczną inteligencję. Turing przewidział niektóre z tych trudności w swoim 

artykule z 1950 roku, sugerując, że maszyny mogą być zmuszane do uczenia się.  Wiem jednak (w 

przeciwieństwie do niedawnych emocji związanych z uczeniem maszynowym), że samo uczenie się jest 

rodzajem rozwiązywania problemów, które jest możliwe tylko dzięki wprowadzeniu do ucznia 



nastawienia, które jednocześnie umożliwia naukę określonej aplikacji, jednocześnie zmniejszając 

wydajność w innych aplikacjach. Systemy uczenia się to w rzeczywistości również wąskie systemy 

rozwiązywania problemów. Biorąc to pod uwagę, nie jest znany teoretyczny pomost między tak 

wąskimi systemami a ogólną inteligencją, jaką wykazują ludzie, sztuczna inteligencja wpadła w 

pułapkę. Wczesne błędy w zrozumieniu inteligencji stopniowo i nieubłaganie doprowadziły do 

teoretycznego impasu w sercu sztucznej inteligencji. Rozważ ponownie oryginalne rozróżnienie 

Turinga między intuicją a pomysłowością. Pytanie o sztuczną inteligencję brzmiało dla niego, czy 

intuicję - tę, której dostarcza projektant systemu - można w rzeczywistości „wciągnąć” w formalną 

część systemu (maszynę pomysłowości), czyniąc w ten sposób system zdolny do ucieczki przed klątwą. 

zawężenia, używając intuicji do wybierania własnych problemów - by stać się mądrzejszym i uczyć się. 

Jak dotąd nikt nie zrobił tego z żadnym komputerem. Nikt nie ma nawet najmniejszego pojęcia, jak to 

zadziała. Wiemy, że projektanci wykorzystują intuicję poza systemami AI, aby powiedzieć takim 

systemom, jakie konkretne problemy mają rozwiązać (lub nauczyć się rozwiązywać). Kwestia systemów 

wykorzystujących intuicję autonomicznie przechodzi bezpośrednio do sedna tego, co nazwiemy 

problemem wnioskowania.  

 



BŁĄD SUPER INTELIGENCJI 

Jack Good, inny łamacz kodów Turinga, również zafascynował się ideą inteligentnych maszyn. Turing 

niewątpliwie pobudził wyobraźnię swojego kolegi w Bletchley i później,  Good dodał do pomysłów 

Turinga coś w rodzaju science fiction o możliwości inteligencji na poziomie ludzkim w komputerach. 

Pomysł Gooda był prosty: jeśli maszyna może osiągnąć inteligencję na poziomie ludzkim, może również 

przewyższyć zwykłe ludzkie myślenie. Good pomyślał, że to oczywiste, że swego rodzaju pętla 

sprzężenia zwrotnego umożliwi inteligentnym maszynom badanie i ulepszanie samych siebie, tworząc 

jeszcze inteligentniejsze maszyny, co doprowadzi do niekontrolowanej „eksplozji inteligencji”. 

Następuje eksplozja inteligencji, ponieważ każda maszyna tworzy swoją kopię, która jest jeszcze 

mądrzejsza - rezultatem jest wykładnicza krzywa inteligencji maszyn, która szybko przewyższa nawet 

ludzkich geniuszy. Good nazwał to ultrainteligencją: „Niech ultrinteligentna maszyna zostanie 

zdefiniowana jako maszyna, która może znacznie przewyższyć wszystkie intelektualne działania 

każdego człowieka, bez względu na to, jak bystry. Ponieważ projektowanie maszyn jest jednym z ich 

działań intelektualnych, ultrainteligentna maszyna mogłaby zaprojektować jeszcze lepsze maszyny; 

nastąpiłby wówczas niewątpliwie „wybuch inteligencji”, a inteligencja człowieka zostałaby daleko w 

tyle. Tak więc pierwsza ultrainteligentna maszyna jest ostatnim wynalazkiem, jakiego człowiek 

kiedykolwiek potrzebował, pod warunkiem, że jest na tyle posłuszny, by powiedzieć nam, jak zachować 

nad nią kontrolę ”. Oksfordzki filozof Nick Bostrom powrócił do tematu Gooda kilkadziesiąt lat później, 

ze swoim bestsellerem Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies z 2014 roku, przedstawiając ten 

sam przypadek, że osiągnięcie sztucznej inteligencji w konsekwencji zapoczątkuje ponadludzką 

inteligencję w procesie eskalacji, samomodyfikacji. W złowieszczym języku Bostrom powtarza futuryzm 

Gooda dotyczący pojawienia się superinteligentnych maszyn: 

Przed perspektywą eksplozji inteligencji my, ludzie, jesteśmy jak małe dzieci bawiące się bombą. Taka 

jest niezgodność między mocą naszej zabawki a niedojrzałością naszego postępowania. 

Superinteligencja to wyzwanie, na które nie jesteśmy teraz i długo nie będziemy gotowi. Nie mamy 

pojęcia, kiedy nastąpi detonacja, chociaż trzymając urządzenie przy uchu, usłyszymy delikatny dźwięk 

tykania. Dla dziecka z niezdetonowaną bombą w rękach rozsądne byłoby odłożenie jej delikatnie, 

szybkie wycofanie się z pokoju i skontaktowanie się z najbliższą osobą dorosłą. Jednak to, co tu mamy, 

to nie jedno dziecko, ale wiele, każde z dostępem do niezależnego mechanizmu spustowego. Szanse, 

że wszyscy znajdziemy sens, aby odłożyć niebezpieczne rzeczy, wydają się prawie znikome. Jakiś mały 

idiota musi nacisnąć przycisk zapalania, żeby zobaczyć, co się stanie. 

Dla Bostroma superinteligencja nie jest w ogóle spekulatywna ani niejasna, ale raczej przypomina 

pojawienie się broni jądrowej - fakt dokonany, który ma głębokie i być może tragiczne konsekwencje 

dla ludzkości. Przesłanie jest tutaj jasne: nie kwestionujcie tego, czy nadejdzie superinteligencja. 

Przygotujcie się na to. Co mamy na ten temat powiedzieć? Argument Gooda-Bostroma - możliwość 

stworzenia superinteligentnej maszyny - wydaje się wiarygodny. Nie jest jednak zaskakujące, że 

mechanizm, za pomocą którego „super” inteligencja jest wynikiem inteligencji podstawowej, nigdy nie 

został określony. Wydaje się, że Good i Bostrom traktują możliwość superinteligencji jako oczywiście 

prawdopodobną i dlatego nie wymagają dalszych wyjaśnień. Ale musimy zrozumieć „jak”. Jeśli 

założymy proste ulepszenie, takie jak lepszy sprzęt, propozycja jest zbyt trywialna i głupia, by bawić się 

dalej. Nawet niezłomny zwolennik nieubłaganego postępu, taki jak Ray Kurzweil, prawdopodobnie nie 

zmniejszy inteligencji tak bardzo - nie sądzimy, że dodanie pamięci RAM do MacBooka uczyni go 

(naprawdę) bardziej inteligentnym. Urządzenie jest teraz szybsze i może ładować większe aplikacje i 

tak dalej. Ale jeśli inteligencja oznacza coś interesującego, musi być bardziej skomplikowana niż szybsze 

ładowanie aplikacji. Ta trudniejsza część inteligencji pozostaje niewypowiedziana. Albo załóżmy, że 

zapożyczymy język ze świata biologicznego (jak to często robi sztuczna inteligencja), a następnie z całą 



pewnością stwierdzimy, że zdolności obliczeniowe nie ulegają dewiacji, ale ewoluują. Patrząc głębiej, 

widzimy, że argument ten jest ponownie nękany nieodpowiednim i naiwnym poglądem na inteligencję. 

Problem - rażące przeoczenie - polega na tym, że w świecie biologicznym nie mamy dowodów na to, 

by cokolwiek inteligentnego kiedykolwiek zaprojektowało bardziej inteligentną wersję siebie. Ludzie 

są inteligentni, ale na dystans historii ludzkości nigdy nie stworzyliśmy bardziej inteligentnych wersji 

nas samych. Warunkiem koniecznym do zbudowania mądrzejszego mózgu jest najpierw zrozumienie, 

w jaki sposób te, które mamy, są poznawcze, w tym sensie, że możemy wyobrażać sobie scenariusze, 

rozważać myśli i ich powiązania, znajdować rozwiązania i odkrywać nowe problemy które przychodzą 

nam do głowy; wnioskujemy poprzez nasze obserwacje i to, co już wiemy; odpowiedzi pojawiają się w 

naszych głowach. Cały ten szum magii biologicznej pozostaje nieprzejrzysty, a jego „przetwarzanie” 

jest nadal niezbadane. A jednak od tysiącleci rozważamy i badamy nasze procesy myślowe i funkcje 

mózgu. Dlaczego generalnie inteligentna maszyna miałaby nagle mieć wgląd we własne globalne 

zdolności poznawcze, podczas gdy my wyraźnie tego nie mamy? A nawet gdyby tak było, w jaki sposób 

maszyna mogłaby wykorzystać tę wiedzę, aby stać się mądrzejszym? To nie jest kwestia 

samodoskonalenia. Możemy, na przykład, stać się bardziej inteligentnymi, czytając książki lub chodząc 

do szkoły; kształcenie się umożliwia dalszy rozwój intelektualny i tak dalej. Wszystko to jest 

niekontrowersyjne. I nie o to chodzi. Jednym z głównych problemów związanych z założeniami 

dotyczącymi wzrostu inteligencji w kręgach AI jest problem cyrkularności: potrzeba (pozornie ogólnej) 

inteligencji, aby zwiększyć ogólną inteligencję. Bliższe spojrzenie ujawnia, że nie liniowa progresja, ale 

tylko tajemnica. 

MASZYNY VON NEUMANN I SAMOREPRODUKCJE 

Good przedstawił ideę samodoskonalenia SI prowadzącej do ultrainteligencji w połowie lat 60., ale 

prawie dwie dekady wcześniej John Von Neumann rozważył ten pomysł i odrzucił go. W wykładzie z 

1948 r. w Institute for Advanced Studies w Princeton Von Neumann wyjaśnił, że chociaż reprodukcja 

człowieka często poprawia się w porównaniu z wcześniejszymi „projektami”, jasne jest, że maszyny, 

których zadaniem jest projektowanie nowych i lepszych maszyn, napotykają fundamentalną 

przeszkodę, ponieważ każdy projekt dla nowej maszyny musi być określony w maszynie nadrzędnej. 

Maszyna macierzysta byłaby wówczas z konieczności bardziej złożona, a nie mniej, niż jej stworzenie: 

„Organizacja, która coś syntetyzuje, jest z konieczności bardziej skomplikowana, wyższego rzędu niż 

organizacja, którą syntetyzuje” - powiedział. Innymi słowy, Von Neumann wskazał na fundamentalną 

różnicę między znanym nam życiem organicznym a maszynami, które budujemy. Prognozy Jacka Gooda 

dotyczące ultrainteligencji były trochę science fiction. Von Neumann wysunął teorię, że maszyna do 

samoodtwarzania wymagałaby co najmniej ośmiu części, w tym „narządu bodźca”, „organu łączącego” 

do łączenia części ze sobą, „organu tnącego” do zrywania połączeń oraz „mięśnia” do ruch. Następnie 

naszkicował prawdopodobne mechanizmy poprawy funkcji poznawczych, w tym element losowy, 

podobny do mutacji biologicznej, aby umożliwić niezbędne modyfikacje. Von Neumann uważał jednak, 

że zamiast przyspieszyć myślenie maszyny, takie przypadkowe mutacje z większym 

prawdopodobieństwem „przekazują” pożądane funkcje i możliwości. Najbardziej prawdopodobnym 

rezultatem był brak funkcji, odpowiednik śmiertelnej zmiany: „Tak więc, chociaż ten system jest 

niezwykle prymitywny, ma cechę dziedzicznej mutacji, nawet do tego stopnia, że mutacja dokonana 

przypadkowo jest prawdopodobnie śmiertelna, ale mogą być nieśmiercionośne i dziedziczne ”. Aby 

maszyny mogły uzyskać coś lepszego, zasadniczo mądrzejszego, ze swoich projektów, potrzebowałyby 

kreatywnego elementu dodanego do ich bodźców i narządów łączących. W przeciwieństwie do 

ewolucji biologicznej, pomysł nie polegał na czekaniu przez miliony lat, ale na wymaganiu od systemów 

macierzystych niezbędnej iskry prometejskiej w sobie, prowadzącej mniej lub bardziej bezpośrednio 

do lepszych projektów. To fikcja, pomyślał Von Neumann. Jak wyjaśnił swoim kolegom z Princeton, 

żadna teoria naukowa ani inżynieryjna nie miała w tym sensu. Von Neumann, nie luddysta, 



eksplodował „eksplozją inteligencji”. Jednym z oczywistych błędów w przewidywaniach eksplozji 

inteligencji prowadzącej do superinteligencji jest to, że mamy już inteligencję na poziomie ludzkim - 

jesteśmy ludźmi. Zgodnie z logiką Gooda powinniśmy być wtedy w stanie zaprojektować coś lepszego 

niż człowiek. To tylko powtórzenie celów pola sztucznej inteligencji, więc zostajemy uwięzieni w kręgu. 

Ludzie będący badaczami sztucznej inteligencji już wiedzą, jak zaprojektować inteligentniejsze 

artefakty, jak wyjaśnił Von Neumann. Przeniesienie tej tajemnicy z naszej własnej inteligencji do 

wyobrażonej maszyny nie pomaga. Aby lepiej to rozpakować, weź pod uwagę genialnego badacza 

sztucznej inteligencji, którego nazwiemy Alice. 

Eksplozje inteligencji, sam pomysł 

Załóżmy, że Alicja jest naukowcem zajmującym się sztuczną inteligencją, która ma nudnego sąsiada, 

Boba. Bob ma zdrowy rozsądek, potrafi czytać gazety i może prowadzić rozmowę (chociaż może to być 

nudne), więc wyprzedza świat najlepszych systemów sztucznej inteligencji pochodzących z Google 

DeepMind. Alice pracuje dla niesamowitego nowego startupu (który wkrótce zostanie przejęty przez 

Google) i chce zbudować sztuczną inteligencję, która byłaby tak inteligentna jak Bob. Zarysowała dwa 

systemy w duchu dobrze znanych System 1 i Systemu 2. Daniela Kahnemana. Są to pompy intuicji lub 

metafory, które dają przybliżony plan typów problemów, które należy rozwiązać, aby dostać się do 

sztucznej ogólnej inteligencji. W kontekście Alicji nazwiemy je System X - kompetencje w zakresie 

dobrze zdefiniowanych zadań, takich jak gra (jak w szachy lub Go) i System Y - ogólna inteligencja. Ten 

ostatni system obejmuje umiejętności Boba w czytaniu i rozmowie, ale także w bardziej mrocznym 

obszarze nowych pomysłów i spostrzeżeń. Bob jest okropny w szachach, a jego System X jest żałosny 

nie tylko w porównaniu z systemem takim jak AlphaGo, ale także z wieloma innymi ludźmi. Jego 

krótkoterminowa pamięć jest gorsza niż większości ludzi; słabo wypada na testach IQ; i zmaga się z 

krzyżówkami. Jeśli chodzi o jego system Y, jego ogólna inteligencja wykazuje wyraźny brak 

zainteresowania lub zdolności do nowatorskiego lub wnikliwego myślenia. Bob nie jest typem sąsiada, 

który dostaje wiele zaproszeń na przyjęcia. Strategią Alicji jest zaprojektowanie maszyny Bob-Machine 

jako pierwszej, która dorównuje inteligencji Boba. Uważa, że jeśli uda jej się stworzyć Bob-Maszynę, ta 

maszyna może zaprojektować inteligentniejszą wersję samej siebie, co ostatecznie doprowadzi do 

eksplozji inteligencji. Teraz jeszcze raz pamiętaj w projektowaniu ,że Bob-Maszyna nie jest łatwym 

zadaniem, ponieważ Bob ma System Y - co oznacza, że rozwiązał problem zdroworozsądkowego 

rozumowania i ma ogólne zdolności poznawcze. Na przykład może zdać test Turinga. Potrafi czytać 

bajki dla dzieci i sekcję sportową oraz podsumowywać je. Dlatego Bob zdmuchuje najlepsze systemy 

Google do rozumienia języka naturalnego, takie jak semantyczne narzędzie wyszukiwania Raya 

Kurzweila Talk to Books. Dlatego Alice jest podekscytowana swoim projektem Bob-Machine; byłby to 

ogromny postęp w sztucznej inteligencji. Pytanie brzmi: jak się tam dostać? Pierwszym podejściem 

Alice jest maksymalizacja możliwości Systemu X Bob-Machine. Daje mu pamięć komputera i dostęp do 

sieci przez Google. Niestety, ta wersja Bob-Machine szybko udowadnia stanowisko Stuarta Russella, że 

superkomputery bez prawdziwej inteligencji po prostu uzyskują błędne odpowiedzi szybciej. Bob-

Machine pamięta niewłaściwe rzeczy i nie zadaje właściwych pytań. Wszystkie ulepszenia po stronie 

Systemu X po prostu sprawiają, że maszyna jest bardziej kompetentna w przywoływaniu i odkaszlaniu 

szalonych teorii i wypowiadaniu się na temat świata z większą ilością faktów, wszystkie nadużywane i 

słabo zrozumiane z perspektywy Systemu Y. Jasne, Bob-Machine gra w szachy bez zarzutu, ale jego 

umiejętności szachowe sprawiają, że jest mniej interesujący dla Alice, która zdaje sobie sprawę, że 

stworzona przez nią maszyna nie ma nadziei na zaprojektowanie „bardziej inteligentnej” wersji samej 

siebie. Aha! w tej chwili jednak Alice zdaje sobie sprawę, że sam Bob nie mógł zaprojektować 

mądrzejszej wersji siebie. Jak więc mógł Bob-Machine? Uważa, że problem polega na tym, że 

optymalizacja Systemu X nie dostarcza do Systemu Y zasobów odpowiedniego rodzaju. Bob-Maszyna 

(podobnie jak sam Bob) musi postrzegać swoją własną inteligencję jako coś o określonej wielkości, 



ocenić, jak jest ona ograniczona i do jakiego stopnia, a następnie aktywnie przeprojektować się, aby 

stać się mądrzejszym w ważnych i odpowiednich sposobach. Ale to jest dokładnie sposób, w jaki Bob-

Maszyna (podobnie jak Bob) jest nieinteligentna! Bob-Machine nie może tego zrobić, ponieważ brakuje 

mu tych możliwości Systemu Y w zakresie wglądu, odkrywania i innowacji. Alicja musi wrócić do deski 

kreślarskiej. Następnie Alice stwierdza, że Bob-Maszyna jest po prostu zbyt głupi, aby być częścią 

procesu ładowania do superinteligencji. (W chwili czystej paniki zdaje jej się, że ta logika zagraża 

całemu przedsięwzięciu polegającemu na dostaniu się do superinteligencji, ale udaje jej się szybko 

stłumić tę obawę.) Alice decyduje, szanując założycielkę AI i chętny do pracy dział marketingu bobrów 

ze swojej firmy, Ultra ++, że zamiast tego skupi się na zaprojektowaniu maszyny tak inteligentnej jak 

Alan Turing, zwanej Turing-Machine. Zakładając, że Turing był mądrzejszy od Alice (choć kto to powie?), 

Nie może po prostu zaprojektować Turinga-Maszyny bezpośrednio, a poza tym już wpadła na ceglaną 

ścianę, zastanawiając się, jak zaprojektować Bob-Maszynę. 

Postanawia zacząć od maszyny, która jest tak inteligentna, jak kolega Turinga w Bletchley Park i były 

mistrz szachowy z Cambridge, Hugh Alexader. Hugh Alexander był bystry - naprawdę sprytny. Grał w 

szachy na poziomie mistrzowskim i chociaż nie przywoływał tego rodzaju spostrzeżeń na temat łamania 

kodu Enigmy, jak Turing, wniósł cenny wkład i zdobył szacunek innych łamaczy szyfrów Bletchley - to 

niemały wyczyn. Maszyna Hugh powinna być na tyle sprytna, aby wymyślić, jak podłączyć maszynę 

Turinga, a maszyna na poziomie Turinga z pewnością musi być wystarczająco inteligentna, aby stać się 

jeszcze mądrzejsza! Alice z łatwością poprawia umiejętności szachowe Hugh-Machine (mimo że jest 

już mistrzem), po prostu pobierając kod szachowy StockFish ze swojego smartfona. Podobnie, daje 

Hugh-Maszynie doskonałe zdolności arytmetyczne z kalkulatorem i pamięcią superkomputera, a także 

dostęp do wszystkich informacji, które można odzyskać przez Google. System X jest optymalny, a Hugh-

Machine może zrobić coś, czego Hugh Alexander, mimo całej swojej pozornej inteligencji, nie byłby w 

stanie: może grać w nadludzkie szachy i nadludzko dodawać liczby oraz przodować w wielu innych 

rzeczach z Systemu X. Problem w tym, że Bob-Machine też może. W rzeczywistości Alice zdaje sobie 

sprawę, że Bob-Machine i Hugh-Machine są równoważne. W rzeczywistości jest zmuszona przyznać 

(po kilku kieliszkach czerwonego wina), że porzucenie Bob-Machine było bezcelowe i daremne. Po 

kolejnym kieliszku wina i papierosie Alice wyłącza telefon, aby uciszyć irytujące wiadomości tekstowe 

od kolegów z Ultra ++ na temat jej zbliżającego się przełomu. Prawda jest taka, rozmyśla, że nie tylko 

Bob nie potrafi zaprojektować mądrzejszej wersji siebie, ale także Alice. W chwili jasności zauważa, że 

im dalej od Systemu X do Systemu Y, w kierunku wglądu i innowacji, tym bardziej nieprzejrzysty stanie 

się projekt. Na przykład Turing mógł ocenić swoją inteligencję po przegranej w szachy zarówno z Hugh 

Alexandrem, jak i Jackiem Goodem. Ale Turing nie mógł ocenić swoich własnych możliwości Systemu 

Y. W bardzo realnym sensie jego intelekt był czarną skrzynką i w każdym razie nie mógł ocenić własnych 

kompetencji w zakresie pierwotnego myślenia (cokolwiek to znaczy), nie tylko dlatego, że nie jest to 

jakby plan, ale dlatego, że z czasem, w ciągu całego życia, i może nadal przynosić nowe, 

nieprzewidywalne pomysły. Inteligencja Systemu Y Turinga jest nie tylko nieprzewidywalna, innymi 

słowy, jest niewytłumaczalna - być może nie dlatego, że ktoś jest mądrzejszy od Turinga (znowu: 

cokolwiek to znaczy), ale z pewnością dla samego Turinga. To samo dotyczy tępego Boba. W jaki sposób 

Alice miałaby kiedykolwiek wywołać eksplozję inteligencji? W rzeczywistości sama idea eksplozji 

inteligencji wbudowała w to fałszywe przesłanki, które łatwo ujawnić, gdy ktoś ambitny i wnikliwy, taki 

jak Alice, po raz pierwszy potraktuje to poważnie. Hipoteza polega na tym, że Bob-Maszyna jest tak 

samo inteligentny jak Bob. Cóż, oto pomysł. Poproś Boba o zaprojektowanie nieco mądrzejszej wersji 

samego siebie. Przekonasz się, że to nie jest coś, co Bob może zrobić. Podstawowa cecha umysłu, która 

sprawia, że sztuczna inteligencja jest ekscytująca, wyklucza również liniowe założenie eksplozji 

inteligencji. „Kiedy osiągniemy ludzki poziom inteligencji, system będzie mógł zaprojektować swoją 

inteligentniejszą niż ludzką wersję siebie”, więc nadzieja się kończy. Ale mamy już inteligencję „na 



poziomie ludzkim” - jesteśmy ludźmi. Możemy to zrobić? O czym tak naprawdę mówią promotorzy 

eksplozji informacji? To kolejny sposób na powiedzenie, że moc ludzkiego umysłu przewyższa naszą 

zdolność do zmechanizowania go w sensie niezbędnym do „skalowania w górę”, od AlphaGo do Bob-

Machine do Turing-Machine i nie tylko. Sam pomysł eksplozji inteligencji nie jest szczególnie dobrym 

kandydatem w Systemie Y do postępu w sztucznej inteligencji w kierunku inteligencji ogólnej. 

Ewolucyjni technolodzy 

Wielu entuzjastów sztucznej inteligencji, którzy trzymają się tezy o nieuchronności (nadchodzą 

superinteligentne maszyny, bez względu na to, co robimy) trzyma się tego, ponieważ gra na tematach 

ewolucyjnych, a tym samym dogodnie zwalnia poszczególnych naukowców z odpowiedzialności za 

dokonywanie przełomów naukowych lub rozwijanie rewolucyjnych pomysłów . Sztuczna inteligencja 

po prostu ewoluuje, tak jak my. Możemy nazwać futurystów i zwolenników sztucznej inteligencji w tym 

obozie technologami ewolucji lub istotami pozaziemskimi. Pogląd ET jest popularny wśród 

technologów nowej ery, takich jak współzałożyciel Wired Kevin Kelly, który w swojej książce What 

Technology Wants z 2010 roku argumentuje, że sztuczna inteligencja nie powstanie jako dzieło 

„szalonego naukowca”, ale po prostu jako proces ewolucyjny na planecie podobnie jak naturalna 

ewolucja. Zgodnie z tym poglądem świat staje się „inteligenizowany” (słowo Kelly'ego), a coraz bardziej 

złożone i inteligentne formy technologii pojawiają się bez wyraźnego ludzkiego projektu. Tacy 

myśliciele mogliby również wyobrazić sobie World Wide Web jako gigantyczny, rosnący mózg. Z tego 

punktu widzenia ludzie stają się ogniwem w kosmicznym historycznym łańcuchu, który sięga w 

przyszłość do prawdziwej sztucznej inteligencji, gdzie zostajemy pozostawieni w tyle lub zasymilowani. 

Życie organiczne ewoluuje niezwykle wolno, ale ET postrzegają postęp technologiczny jako 

przyspieszający. Jak słynie Kurzweil, technologia staje się bardziej skomplikowana na krzywej 

przyspieszania, zgodnie z prawem, które jego zdaniem jest dostrzegalne w historii, prawem 

przyspieszania zwrotów. W ten sposób inteligencja na poziomie ludzkim, a następnie superinteligencja, 

pojawią się na planecie w drastycznie krótkich ramach czasowych w porównaniu z ewolucją 

organiczną. Za dziesięciolecia, a nawet lata będziemy się z nimi konfrontować. To prosta, 

uporządkowana historia ludzkości. Przechodzimy na coś innego, co będzie mądrzejsze i lepsze. Zauważ, 

że historia nie jest testowalna; musimy tylko poczekać i zobaczyć. Jeśli przewidywany rok nadejścia 

prawdziwej sztucznej inteligencji również jest fałszywy, można przewidzieć kolejny rok na kilka dekad 

w przyszłość. AI w tym sensie jest niefalsyfikowalna, a zatem - zgodnie z przyjętymi regułami metody 

naukowej - nienaukowa. Zwróć uwagę, że nie mówię, że prawdziwa sztuczna inteligencja jest 

niemożliwa. Jak lubią podkreślać Stuart Russell i inni badacze sztucznej inteligencji, dwudziestowieczni 

naukowcy, tacy jak Ernest Rutherford, uważali, że zbudowanie bomby atomowej jest niemożliwe, ale 

Leo Szilard zorientował się, jak działają łańcuchowe reakcje jądrowe - zaledwie dwadzieścia cztery 

godziny po tym, jak Rutherford ogłosił śmierć pomysłu. To dobre przypomnienie, aby nie robic 

zakładów przeciwko nauce. Należy jednak zauważyć, że reakcje łańcuchów jądrowych wyrosły z teorii 

naukowych, które można było przetestować. Teorie na temat ewolucji siły umysłu z technologii nie są 

sprawdzalne. Twierdzenia Gooda i Bostroma, przedstawiane jako nieuchronność naukowa, są bardziej 

jak pompy wyobraźni: pomyśl tylko, czy to możliwe! I nie ma wątpliwości, że byłoby to niesamowite. 

Może niebezpieczne. Ale wyobrażenie sobie scenariusza „co, jeśli” jest dalekie od poważnej dyskusji o 

tym, co nas czeka. Po pierwsze, ogólna zdolność superinteligencji musi być połączona z szerszym 

światem w taki sposób, aby mogła obserwować i „zgadywać” bardziej produktywnie niż my. A jeśli 

inteligencja jest również społeczna i sytuacyjna, jak się wydaje, musi być, to do zaprojektowania czegoś 

bardziej inteligentnego potrzeba ogromnej ilości wiedzy kontekstualnej. Problem dobra nie jest wąski 

i mechaniczny, ale raczej wciąga w swoją orbitę całą kulturę i społeczeństwo. Gdzie jest najprostszy, 

choćby mało prawdopodobny plan tego? Innymi słowy, propozycja Good jest ponownie oparta na 

nieodpowiednim i uproszczonym spojrzeniu na inteligencję. Zakłada pierwotny błąd inteligencji i 



dodaje do niego jeszcze jedną redukcyjną sztuczkę: indywidualna mechaniczna inteligencja może 

zaprojektować i skonstruować większą. To, mówiąc delikatnie, wydaje się niewiarygodne, że maszyna 

byłaby usytuowana w tak archimedesowym punkcie kreacji. Idea superinteligencji jest w rzeczywistości 

mnożeniem błędów i reprezentuje w najprostszej formie rozszerzenie fantazji o powstaniu sztucznej 

inteligencji. Aby zagłębić się w to wszystko, powinniśmy przejść dalej w tę fantazję. Nazywa się 

Osobliwością i zajmiemy się nią w następnej kolejności. 



Osobliwość, wtedy i teraz 

W latach pięćdziesiątych matematyk Stanisław Ulam przypomniał starą rozmowę z Johnem Von 

Neumannem, w której Von Neumann omawiał możliwość przełomu technologicznego dla ludzkości: 

„nieustannie przyspieszający postęp technologii. . . sprawia wrażenie, jakby zbliżała się do jakiejś 

istotnej osobliwości w historii rasy, poza którą sprawy ludzkie, jakie znamy, nie mogły trwać ”. 

Von Neumann prawdopodobnie skomentował to, gdy komputery cyfrowe pojawiały się na scenie 

technologicznej. Jednak komputery cyfrowe były najnowszą innowacją w długiej i pozornie 

nieprzerwanej sekwencji technologii. W latach czterdziestych XX wieku stało się jasne, że rewolucje 

naukowe i przemysłowe ostatnich trzystu lat wprawiły w ruch siły o ogromnej, symbiotycznej sile: 

owoce nowej nauki zapoczątkowały rozwój nowej technologii, która z kolei umożliwiła bardziej 

naukowy odkrycie. Na przykład nauka dała nam teleskop, co z kolei usprawniło astronomię. W sposób 

nierozerwalnie związany ze zmianami w nauce i technologii zmiany społeczne były gwałtowne, czasami 

chaotyczne i pozornie nieodwracalne. Ludność miejska eksplodowała (ze znacznymi dawkami nędzy i 

niesprawiedliwości) i pojawiły się zupełnie nowe formy organizacji społecznej i gospodarczej, pozornie 

z dnia na dzień. Silniki parowe zrewolucjonizowały transport, podobnie jak później silniki spalinowe. 

Pociągi, tramwaje i parowce otworzyły handel, a migracja do miast stworzyła zupełnie nową siłę 

roboczą. Dzięki wynalezieniu przez Thomasa Edisona elektrycznej żarówki, ludzie mogli pracować w 

nocy; osoby cierpiące na bezsenność na obszarach wiejskich mogły teraz czytać Kapitał lub O 

pochodzeniu gatunku po tym, jak opuściło ich słońce. Wydajność wzrosła. Wzrosło bogactwo i zdrowie. 

Tak samo jak krew i przemoc. Sekwencja wydarzeń geopolitycznych doprowadziła do „Wielkiej Wojny”, 

I wojny światowej, która zapoczątkowała wojnę chemiczną na masową skalę. A kilka dekad później, w 

świecie Von Neumanna, ostateczne zagrożenie egzystencjalne - bomba atomowa - stało się 

rzeczywistością. Bomba była punktem zwrotnym w historii, ukazującym dystopijne możliwości 

nieodłączne od nieokiełznanych innowacji technologicznych. Shannon i Turing używali komputerów do 

gry w szachy; naukowcy, tacy jak Von Neumann, używali komputerów do tworzenia broni do 

odparowywania Japończykom miast. Komputery elektroniczne były duże i powolne, ale nadal były o 

rząd wielkości szybsze niż komputery ludzkie w zadaniach takich jak obliczanie progresji numerycznej, 

których Von Neumann i inni używali do określania prawdopodobnych promieni wybuchów jądrowych 

przy różnych ilościach materiału rozszczepialnego. W tej miazdze możliwości i obaw Von Neumann 

postawił pytanie o „osobliwość”. Von Neumann, znany z wielomatyki i błyskotliwości, był niemal 

powszechnie szanowany przez swoich kolegów naukowych, w tym Alana Turinga, i nie jest zaskakujące, 

że jego sugestia dotknęła Ulama, który zapamiętał ją dekady później. Ulam, matematyk, bez wątpienia 

rozumiał metaforę von Neumanna. Osobliwość to termin matematyczny wskazujący na punkt, który 

staje się nieokreślony - wartość, która, powiedzmy, eksploduje w nieskończoność. Von Neumann 

zapytał Ulama, czy trajektoria postępu technologicznego w rzeczywistości zbliżyłaby się do 

„nieskończoności”, gdzie nie można zastosować żadnych metod, myśli, strategii ani działań. 

Przewidywanie stało się niemożliwe. Postęp nie byłby już znaną zmienną (jeśli w ogóle był). 

Innymi słowy, von Neumann zasugerował Ulamowi eschatologię, możliwy koniec czasów. Kilka dekad 

później dobrze pomyślał, że znalazł mechanizm: komputer cyfrowy. Informatyk UCLA i zdobywca 

nagrody Hugo, Vernor Vinge, wprowadził „Osobliwość” do obliczeń, a konkretnie do sztucznej 

inteligencji, w 1986 r. W swojej książce science-fiction Marooned in Realtime. W późniejszym artykule 

technicznym dla NASA Vinge przekazał Goodowi: „W ciągu trzydziestu lat będziemy dysponować 

technologicznymi środkami do stworzenia nadludzkiej inteligencji. Niedługo potem era ludzkości 

dobiegnie końca. . . . Myślę, że sprawiedliwe jest nazywanie tego wydarzenia osobliwością. Jest to 

punkt, w którym nasze modele muszą zostać odrzucone, a nowa rzeczywistość rządzi. W miarę 

zbliżania się coraz bardziej do tego punktu, będzie on coraz bardziej rozległy nad ludzkimi sprawami, 



aż stanie się to powszechne. Jednak kiedy to się w końcu wydarzy, wciąż może być wielką 

niespodzianką i większą niewiadomą ”. Vinge, informatyk, miał profesjonalne towarzystwo. Pod koniec 

lat 80. informatyk z MIT, futurysta i przedsiębiorca Raymond Kurzweil stał się „buldogiem” sztucznej 

inteligencji, szerząc ideę Osobliwości w popkulturze w serii publikacji, poczynając od The Age of 

Intelligent Machines w 1990 roku, a następnie w 1998 roku. do Wiek maszyn duchowych. Jego 

bestseller z 2005 roku był jeszcze bardziej pewny siebie: Osobliwość jest blisko. Kurzweil 

argumentował, że innowacje technologiczne wykreślone na wykresie historycznym mają charakter 

wykładniczy. Innowacja, postrzegana historycznie, przyspiesza jako funkcja czasu. Innymi słowy, czas 

między ważnymi innowacjami technologicznymi wciąż się kurczy. Na przykład papier pojawił się w II 

wieku, a drukarnia zajęła kolejne dwieście lat - prasa Gutenberga pojawiła się w Europie w 1440 roku. 

poważna innowacja pojawiła się niecałe trzydzieści lat później. A AI? Zgodnie z logiką Kurzweila, 

inteligencja na poziomie ludzkim w komputerze jest oddalona o zaledwie kilkadziesiąt lat - może mniej. 

Wykładnicze krzywe wzrostu zaskakują nas. Kurzweil nazwał to „prawem przyspieszonych zwrotów” 

(LOAR) i użył go jako przesłanki w argumentacji, której konkluzją było, że w pełni ludzka sztuczna 

inteligencja pojawi się do 2029 r., a następnie poprzez proces ładowania bardziej inteligentnych 

maszyn, superinteligencję do 2045 r. Superinteligencja zasygnalizowała punkt bez powrotu, gdzie 

ścieżka postępu znika w nieznane, Osobliwość. To jest punkt zwrotny, w którym to maszyny, a nie 

ludzie, przejmują rolę najbardziej inteligentnych istot na planecie. Kurzweil słynie z tego, że proces ten 

jest całkowicie „naukowy”, powołując się na LOAR (chociaż LOAR w ogóle nie jest prawem) oraz w 

niemałym stopniu jego werwę i kwalifikacje jako eksperta komputerowego i wynalazcy (Kurzweil 

pomógł opracować technologie zamiany tekstu na mowę, prowadzące do nowoczesnych systemów, 

takich jak Siri). Turing. Good. Vinge. Pomysły na radykalną zmianę możliwą dzięki postępowi w 

obliczeniach były już w powietrzu. Kurzweil rzekomo dostarczył mapę drogową. Podobnie jak wielu 

innych, którzy mają obsesję na punkcie sztucznej inteligencji, jego proza była pełna gorliwości 

nawróconych:  

Wkraczamy w nową erę. Nazywam to „Osobliwością”. To połączenie ludzkiej inteligencji i inteligencji 

maszynowej, które stworzy coś większego niż ona sama. To przełom ewolucji na naszej planecie. 

Można mocno argumentować, że jest to w istocie przełom w ewolucji inteligencji w ogóle, ponieważ 

nic nie wskazuje na to, by miała miejsce gdziekolwiek indziej. Dla mnie na tym polega ludzka cywilizacja. 

Kontynuacja coraz szybszego postępu i wykładniczy wzrost potęgi inteligencji jest częścią naszego 

przeznaczenia i częścią przeznaczenia ewolucji. Rozmyślanie o powstrzymaniu tego - myślenie, że 

ludzie są w porządku takimi, jakimi są - jest niewłaściwym, czułym wspomnieniem tego, czym były 

kiedyś istoty ludzkie. Istoty ludzkie są gatunkiem, który przeszedł kulturową i technologiczną ewolucję, 

a natura ewolucji przyspiesza, a jej moce rosną wykładniczo i właśnie o tym mówimy. Następnym 

etapem tego będzie wzmocnienie naszych własnych zdolności intelektualnych za pomocą wyników 

naszej technologii. 

W rzeczywistości jednak, zanim Kurzweil tak entuzjastycznie wskoczył na pokład - a nawet dekady 

przed latami 80. - prace nad samą naukową sztuczną inteligencją zniweczyły nadzieje na nieubłagany 

marsz ku superinteligencji. Jednym słowem, badania i rozwój nad rzeczywistą sztuczną inteligencją 

okazały się trudne. W latach siedemdziesiątych XX wieku Hubert Dreyfus, filozof AI i filozof MIT, 

opublikował wpływowe odrzucenie tej dziedziny jako rażący przykład tego, co węgierski filozof Imre 

Lakatos nazwał „degenerującym programem badawczym”. Dreyfus był bombastyczny, ale miał rację, 

o czym prawdziwi informatycy wiedzieli aż za dobrze. Branża cierpiała jedno niepowodzenie po drugim, 

z dobrze finansowanymi wysiłkami i imponującymi twierdzeniami o inteligentnych maszynach, które 

konsekwentnie (i często dość dramatycznie) nie spełniały oczekiwań. Laboratoria badawcze na MIT, 

Stanford i innych miejscach borykały się z pozornie niekończącymi się rozterkami, trudnościami, 

nieporozumieniami i wręcz porażkami. Problemem w pełni zautomatyzowanego tłumaczenia 



maszynowego wysokiej jakości była w latach pięćdziesiątych XX wieku możliwość rozwiązania 

problemu, biorąc pod uwagę wystarczający wysiłek badawczy i pieniądze. W latach sześćdziesiątych 

rządowe inwestycje w tłumaczenia wyschły, po kolejnych niepowodzeniach. Nadzieje na budowanie 

robotów ze zdrowym rozsądkiem (powiedzmy, umiejętnościami rozumienia i mówienia po angielsku) 

również wyparowały - a przynajmniej zostały drastycznie przygaszone przez strumień wczesnych 

rozczarowań. Systemy konwersacyjne, które miały wykonywać realistyczne testy Turinga, odniosły 

sukces w oszukiwaniu ludzi pytających tylko sztuczkami i blefowaniem - a nie prawdziwym 

zrozumieniem języka - problemem, który nadal nęka wysiłki związane z językiem naturalnym w 

dzisiejszej sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja wydawała się nieunikniona w komunikatach 

prasowych i rozmowach o przyszłości, ale nie wtedy, gdy koncentrowano się na rzeczywistej pracy w 

laboratoriach badawczych. Zaprogramowanie naprawdę inteligentnej maszyny okazało się trudne. 

Naprawdę trudny. Gdy idea Osobliwości zyskała popularność w popkulturze, naukowcy zajmujący się 

sztuczną inteligencją wciąż błądzili po pozornie niekończących się problemach inżynieryjnych. A więc 

niebo nie spadało. Osobliwości nie było blisko. Popularna fikcja Vinge pozostała tylko tym. Bliższe 

przyjrzenie się sztucznej inteligencji ujawnia wstydliwą lukę między rzeczywistym postępem 

informatyków pracujących nad sztuczną inteligencją a futurystycznymi wizjami, które oni i inni lubili 

opisywać. Turing w 1950 roku zaproponował pytanie do przetestowania: Czy maszyny mogą być 

inteligentne jak ludzie? Good, Vinge, Kurzweil i inni odpowiedzieli na to pytanie zdecydowanym „tak”, 

nie biorąc na poważnie rzeczywistego charakteru problemów, z jakimi boryka się rzeczywista praca w 

terenie. Ta luka jest pouczająca. W szczególności niepowodzenie sztucznej inteligencji w 

przeprowadzaniu merytorycznego procesu dotyczącego trudnych aspektów rozumienia języka 

naturalnego sugeruje, że różnice między umysłami a maszynami są bardziej subtelne i skomplikowane 

niż wyobrażał sobie Turing. Używanie języka ma kluczowe znaczenie dla naszej inteligencji. A jeśli 

historia sztucznej inteligencji jest jakimś przewodnikiem, stanowi ona ogromną trudność dla sztucznej 

inteligencji. Przejdziemyy do tego dalej. 



ROZUMIENIE JĘZYKA NATURALNEGO 

Sztuczna inteligencja jako oficjalna dyscyplina zaczęła się pomyślnie w 1956 roku na słynnej konferencji 

w Dartmouth. Wśród luminarzy byli: Shannon z Bell Labs (teoria informacji), Marvin Minsky z Harvardu 

(matematyka), znany ekonomista z Carnegie Mellon Herbert Simon, John McCarthy, psycholog z 

Harvardu , George Miller (znany z pracy nad pamięcią ludzką) i John Nash ( matematyk, laureat nagrody 

Nobla, znany z filmu Piękny umysł z 2001 roku). McCarthy, wówczas w Dartmouth, ale wkrótce objął 

stanowisko w nowej dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Stanforda, ukuł na konferencji termin 

sztuczna inteligencja, nadając oficjalnie nazwę nowoczesnemu projektowi inżynierii inteligentnego 

życia. W 1816 r. przedwcześnie rozwinięta młoda Mary Shelley rozpoczęła pracę nad swoim 

arcydziełem Frankenstein. Sto czterdzieści lat później naukowcy zgromadzeni w Dartmouth rozważali 

montaż nowego „nowoczesnego Prometeusza”, który wkrótce ujrzał światło dzienne. Od samego 

początku pole było pełne szumu. Same obrady konferencji mówią wszystko: 

Proponujemy, aby latem 1956 roku w Dartmouth College w Hanowerze w stanie New Hampshire przez 

2 miesiące przeprowadzić badanie nad sztuczną inteligencją dla 10 osób. Badanie ma być 

kontynuowane w oparciu o przypuszczenie, że każdy aspekt uczenia się lub jakąkolwiek inną cechę 

inteligencji można w zasadzie opisać tak precyzyjnie, że można stworzyć maszynę, która ją symuluje. 

Podjęta zostanie próba znalezienia sposobów, aby maszyny używały języka, tworzyły abstrakcje i 

koncepcje, rozwiązywały problemy zarezerwowane obecnie dla ludzi i poprawiały się. Uważamy, że w 

przypadku jednego lub więcej z tych problemów można dokonać znacznego postępu, jeśli starannie 

wyselekcjonowana grupa naukowców będzie nad tym wspólnie pracować przez lato. 

Program w Dartmouth był prosty: zbadać naturę zdolności poznawczych (myślowych), zaprojektować 

programy do odtwarzania tych zdolności oraz wdrożyć i przetestować ich działanie na nowych 

komputerach elektronicznych. Jak dali jasno do zrozumienia uczestnicy Dartmouth, latem 1956 roku, 

mając dziesięciu badaczy uzbrojonych w wiedzę z ich odpowiednich dziedzin naukowych, spodziewali 

się „znaczącego postępu” w kierunku inżynierii ludzkiej inteligencji na maszynie. Pracując w RAND, 

Herbert Simon i Allan Newell zaprojektowali programy sztucznej inteligencji pod koniec lat 

pięćdziesiątych XX wieku, które wydawały się spełniać obietnice zwyżkowe konferencji w Dartmouth. 

Program AI Logic Theorist, a później General Problem Solver, użył prostego wyszukiwania 

heurystycznego, aby udowodnić twierdzenia tradycyjnej logiki i rozwiązać zagadki logiczne w 

przejrzystych, obliczeniowych krokach. Programy działały, a SI wydawało się, że jest przeznaczone do 

szybkiego odkrycia tajemnic ludzkiej inteligencji, tak jak zadeklarowali organizatorzy Dartmouth. 

Początkowe sukcesy Simona i Newella szybko ośmieliły badaczy do wyznaczenia bardziej ambitnych 

celów. Turing wyznaczył już program końca gry dziesięć lat wcześniej, wprowadzając swoją wersję gry 

naśladowania, test Turinga. Naukowcy z Dartmouth również uważali, że zaprogramowanie maszyny do 

rozumienia angielskiego lub innego naturalnego języka stanowiłoby deklarację zwycięstwa sztucznej 

inteligencji. Badacze od dawna uważali, że rozumienie języka naturalnego jest to „kompletne AI”, 

żargon zapożyczony z matematyki, co oznacza, że w momencie, gdy komputery oswoiły język 

naturalny, osiągnęłyby ogólną inteligencję, a tym samym byliby w stanie myśleć i działać jak ludzie. 

Dlatego w latach 60. celem AI było tłumaczenie maszynowe - w pełni automatyczne tłumaczenie 

tekstów z jednego języka, takiego jak rosyjski, na inny, taki jak angielski. AI była „all-in”. 

ROZUMIENIE JĘZYKA NATURALNEGO 

Gdy sztuczna inteligencja zwróciła się do rozumienia języka naturalnego, jej praktycy promieniowali 

wiarą w rychły sukces, kontynuując tradycję zapoczątkowaną w Dartmouth. Herbert Simon, który 

później wygrał prestiżową nagrodę im. A. M. Turinga, a następnie Nagrodę Nobla w dziedzinie 

ekonomii, ogłosił w 1957 r., że „są teraz na świecie maszyny, które myślą, uczą się i tworzą”. W 1965 r. 



przepowiedział, że do 1985 r. „Maszyny będą w stanie wykonać każdą pracę, jaką może wykonać 

człowiek”. Również Marvin Minsky oświadczył w 1967 roku, że „w ciągu jednego pokolenia problem 

tworzenia„ sztucznej inteligencji ”zostanie w znacznym stopniu rozwiązany”. Ale tłumaczenie 

maszynowe to inna gra, jak wkrótce odkryli naukowcy. Rozpoczynając od uproszczonego założenia, że 

język można zrozumieć poprzez analizę słów w dużych tekstach (zwanych korpusami) przy użyciu 

technik statystycznych, szybko udowodniono, że są błędne. Komputery umożliwiły automatyczne 

tłumaczenie, ale wyniki były dalekie od wysokiej jakości. Nawet programy działające w określonych 

dziedzinach, takich jak literatura biomedyczna, nie były niezawodne, a niepowodzenia były często 

żenująco niepoprawne i bezmyślne. W odpowiedzi naukowcy zajmujący się tłumaczeniami 

maszynowymi rozszerzyli swoje podejście, badając metody „analizowania” zdań lub znajdowania w 

nich struktury składniowej, wykorzystując nowe i potężne gramatyki „transformacyjne” opracowane 

przez młodego lingwistę z MIT, który wkrótce miał stać się światowej sławy - Noam Chomsky. Jednak 

samo wyodrębnienie prawidłowych pars z tekstów w języku naturalnym okazało się znacznie 

trudniejsze i bardziej złożone, niż ktokolwiek przypuszczał. Pojawiły się problemy, które z perspektywy 

czasu powinny być oczywiste. Obejmowały one dwuznaczność w sensie słowa (przez co słowo takie jak 

bank ma różne możliwe znaczenia); nielokalna zależność kontekstowa (dzięki której znaczenie słowa 

zależy od innych słów w dyskursie lub tekście, które nie znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie); 

i inne zagadnienia związane z odniesieniem (anaforą), metaforą i semantyką (znaczeniem). Jak ujął to 

filozof i kognitywisty Jerry Fodor, AI weszła do gry w trójwymiarowe szachy, myśląc, że to kółko i 

krzyżyk. National Resource Council (NRC) przeznaczyła miliony na tłumaczenia maszynowe na wielu 

amerykańskich uniwersytetach do połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, ale jeśli chodzi o rzeczywiste 

sukcesy w inżynierii systemów w rozumieniu, a nawet symulowaniu rozumienia tekstów w języku 

naturalnym, były, delikatnie mówiąc, niewystarczające. Badacz z MIT, Yehoshua Bar-Hillel, niegdyś 

zaciekle entuzjastyczny zwolennik w pełni zautomatyzowanego tłumaczenia, jako pierwszy uruchomił 

dzwonek alarmowy. Zrobił więcej niż to, w rzeczywistości, w serii oficjalnych raportów dla NRC oraz w 

słynnych teraz przypisach opisujących głębię problemów, z jakimi borykała się ta dziedzina. Efekty jego 

raportów dla społeczności badawczej były sejsmiczne. Wskazał dokładną przeszkodę, na której opiera 

się tłumaczenie maszynowe, i był on irytująco „filozoficzny”: brak tak zwanego zdrowego rozsądku lub 

„wiedzy o świecie” - wiedzy o rzeczywistym świecie. Rozważ proste zdanie: Pudełko jest w długopisie. 

Bar-Hillel wyjaśnił, że zepsuło to zautomatyzowane systemy, bez względu na to, jak skomplikowane, 

ponieważ brakowało im prostej, rzeczywistej wiedzy o świecie. Wiedza na temat względnych 

rozmiarów długopisów i pudeł umożliwia ludziom niemal natychmiastowe ujednoznacznienie takich 

zdań. Szybko zdajemy sobie sprawę, że omawiany długopis nie jest prawdopodobnie przyrządem do 

pisania, ale raczej obudową dla małych dzieci lub zwierząt. I staje się to tym bardziej oczywiste, gdy 

pojawia się dodatkowy kontekst, jak w przykładzie Bar-Hillela: Mały John szukał swojego pudełka z 

zabawkami. Wreszcie go znalazł. Pudełko było w długopisie. John był bardzo szczęśliwy. Ale 

zautomatyzowane systemy, którym brakuje takiej wiedzy, stoją przed tajemniczym, pozornie 

niemożliwym zadaniem. Wiedza o świecie, jak zauważył Bar-Hillel, tak naprawdę nie może być 

dostarczona komputerom - przynajmniej nie w żaden bezpośredni, inżynierski sposób - ponieważ 

„liczba faktów, które my, istoty ludzkie, znamy, jest w pewnym sensie bardzo brzemienna w 

nieskończoność. ” Nieświadomie odkrył, że ludzie wiedzą znacznie więcej, niż ktokolwiek sobie 

wyobrażał - przeciwieństwo szybkiego i prostego rozwiązania dla sztucznej inteligencji. I to pozornie 

prozaiczne, zdroworozsądkowe, codzienne fakty z codziennego świata zadziałały na najbardziej 

wyrafinowanych automatycznych systemach. Każdy pozornie zwyczajny fakt może stać się istotny w 

toku tłumaczenia, ale sprawi, że wymagane, otwarte ilości „wiedzy” będą dostępne dla systemów 

obliczeniowych w czasie rzeczywistym lub prawie w czasie rzeczywistym i nasycą je zdolnościami 

poznawczymi do wybierania odpowiednich fakty na tym otwartym (być może nieskończonym) tle 

wydawały się beznadziejne. Jak podsumował Bar-Hillel w swoim osławionym raporcie dla NRC z 1966 



r., pogląd, że komputery można zaprogramować na podstawie wiedzy o ludziach o świecie, był 

„całkowicie chimeryczny i prawie nie zasługuje na dalszą dyskusję.  Innymi słowy, tłumaczenie 

maszynowe utknęło z rezultatami, które były dalekie od w pełni automatycznych, wysokiej jakości 

tłumaczeń (i tak pozostaje do dziś, chociaż jakość się poprawiła). Więc wzór kontynuowany. Sztuczna 

inteligencja wyprzedała się i w następstwie niepowodzenia badań tłumaczeniowych, które nie spełniły 

obietnic, NRC wycofało swoje fundusze po zainwestowaniu ponad dwudziestu milionów dolarów w 

badania i rozwój, co było ogromną sumą w tamtym czasie. W wyniku tej klęski badacze sztucznej 

inteligencji stracili pracę, kariery zostały zniszczone, a sztuczna inteligencja jako dyscyplina znalazła się 

z powrotem na desce kreślarskiej. Próby ujarzmienia lub rozwiązania „zdroworozsądkowego problemu 

wiedzy” zdominowały wysiłki w badaniach nad sztuczną inteligencją w latach 70. i 80. XX wieku. Jednak 

na początku lat dziewięćdziesiątych sztuczna inteligencja nadal nie miała nowych podejść ani 

odpowiedzi na swój podstawowy problem naukowy i filozoficzny. Japonia zainwestowała miliony w 

swój głośny projekt piątej generacji, mający na celu osiągnięcie sukcesu w robotyce, i Japonia również 

poniosła porażkę, dość spektakularnie. W połowie lat dziewięćdziesiątych sztuczna inteligencja 

ponownie znalazła się w „zimie” - bez zaufania do obietnic badaczy AI, bez wyników, które 

udowodniłyby, że osoby negatywnie nastawione się mylą, i bez finansowania. Potem pojawiła się sieć. 

WORLS WIDE WEB 

Pojawienie się sieci World Wide Web spowodowało odrodzenie się sztucznej inteligencji z prostego 

powodu: danych. Nagle dostępność ogromnych zbiorów danych, a w szczególności korpusów 

tekstowych (stron internetowych), uzyskanych dzięki połączonym wysiłkom milionów nowych 

użytkowników sieci, tchnęła życie w stare, „płytkie” podejścia do statystyki i rozpoznawania wzorców. 

Nagle to, co kiedyś było płytkie, stało się wystarczające i zadziałało. Nadzorowane algorytmy uczenia 

się, takie jak sztuczne sieci neuronowe (w skrócie sieci neuronowe), drzewa decyzyjne i klasyfikatory 

bayesowskie istniały w laboratoriach uniwersyteckich od dziesięcioleci. Ale bez dużych zbiorów danych 

nie okazali się jeszcze zbyt obiecujący w interesujących problemach, takich jak rozpoznawanie twarzy, 

klasyfikacja tekstu czy wykrywanie spamu lub oszustw. Takie metody wydawały się teraz pełne 

niekończących się obietnic - i dla rzeczywistych, zarabiających pieniędzy aplikacji, które przyniosłyby 

nową falę uwagi i finansowania sztucznej inteligencji. I tak narodził się Big Data (termin przyszedł nieco 

później). Na przełomie wieków tak zwane podejścia płytkie, gruntowne, empiryczne lub oparte na 

danych, typowe dla algorytmów uczenia się, takich jak sieci neuronowe i modele graficzne, otworzyły 

ogromne możliwości zarówno w badaniach nad sztuczną inteligencją, jak i zastosowaniach 

biznesowych sztucznej inteligencji. Opracowano nowe metody obejmujące ukryte modele Markowa, 

modele maksymalnej entropii, warunkowe pola losowe i klasyfikatory o dużych marginesach, takie jak 

maszyny wektorów pomocniczych - i szybko zdominowały badania czyste i stosowane w sztucznej 

inteligencji. Pozornie z dnia na dzień pojawiła się cała nauka o analizie statystycznej i numerycznej, 

oparta na optymalizacji metod uczenia się działających na Big Data. Uniwersytety uruchomiły projekty 

dotyczące rozumienia języka naturalnego i przetwarzania języka naturalnego. Znaleźli sposoby, na 

przykład, aby wyodrębnić nazwy i inne wzorce ze stron internetowych (funkcja zwana rozpoznawaniem 

jednostek); ujednoznacznić wieloznaczne (wielozmysłowe) słowa, takie jak bank; wykonywanie zadań 

specyficznych dla sieci, takich jak tworzenie rankingów i pobieranie stron internetowych (słynnym 

przykładem jest ranking Google PageRank, który Larry Page i Sergey Brin opracowali jako absolwenci 

Uniwersytetu Stanford w latach 90-tych); klasyfikowanie wiadomości i innych stron internetowych 

według tematu; filtrować spam pod kątem poczty elektronicznej; i do wyświetlania spontanicznych 

rekomendacji produktów w witrynach handlowych, takich jak Amazon. Lista jest długa. Odejście od 

lingwistyki i podejścia opartego na regułach do metod opartych na danych lub metod „empirycznych” 

wydawało się uwolnić sztuczną inteligencję od tych wczesnych, pochmurnych dni pracy nad 

tłumaczeniem maszynowym, kiedy wydawało się, że nie ma końca problemu z uchwyceniem znaczenia 



i kontekstu nękały wysiłki inżynierów. W rzeczywistości samo tłumaczenie maszynowe zostało później 

złamane przez grupę badaczy IBM, którzy posługiwali się podejściem statystycznym (to znaczy nie 

opartym na gramatyce), które było genialnym zastosowaniem wczesnej pracy Claude'a Shannona nad 

teorią informacji. Nazywany podejściem „hałaśliwego kanału”, postrzegał zdania z języka źródłowego 

(powiedzmy, francuskiego) i języka docelowego (powiedzmy, angielskiego) jako wymianę informacji, 

w której złe tłumaczenia stanowiły formę szumu, który ma za zadanie zredukować system szumu w 

kanale tłumaczenia między zdaniami źródłowymi i docelowymi. Pomysł zadziałał i maszyny zaczęły 

tworzyć użyteczne tłumaczenia przy użyciu znacznie prostszego, choć wymagającego dużej ilości 

danych, statystycznego podejścia, którego pionierem było IBM Research Labs. 

SUKCES . . . ALBO NIE 

Sukces współczesnych systemów, takich jak Tłumacz Google, dotyczący niegdyś zagadkowego 

problemu tłumaczenia maszynowego, jest często reklamowany jako dowód na to, że sztuczna 

inteligencja odniesie sukces, mając wystarczająco dużo czasu i odpowiednie pomysły. Prawda jest 

bardziej otrzeźwiająca. Chociaż okazuje się, że niektóre problemy w rozumieniu języka naturalnego 

można rozwiązać za pomocą metod statystycznych lub uczenia maszynowego, pierwotne obawy Bar-

Hillela i innych dotyczące semantyki (znaczenia) i pragmatyki (kontekstu) okazały się dobrze 

uzasadnione. Tłumaczenie maszynowe, które wydawało się trudnym problemem języka naturalnego, 

można było odpowiednio wykonać za pomocą prostej analizy statystycznej, biorąc pod uwagę duże 

korpusy (zbiory danych) w różnych językach. (Zwróć uwagę, że tłumaczenie maszynowe wciąż nie jest 

bardzo wysokiej jakości - jest raczej „wystarczająco dobre, aby było użyteczne”). Nie jest to dowód 

imponującego wzrostu inteligencji rozumienia języka naturalnego przez maszyny, a jedynie dowód, że 

tłumaczenie maszynowe to bardzo prostszy problem, niż początkowo sądzono. Ponownie, utrzymują 

się głębokie problemy ze zrozumieniem języka przy użyciu komputerów. Prostym sposobem, aby 

zobaczyć, o co chodzi, jest powrót do testu Turinga i ponowne rozważenie go w świetle historii 

sztucznej inteligencji i wielu, w większości bezowocnych, prób rozwiązania problemów, które 

przedstawia, a nawet poczynienia znaczących postępów. Futuryści, tacy jak Nick Bostrom, a także 

większa społeczność naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją, prawdopodobnie chcieliby, aby 

opinia publiczna po prostu zapomniała o teście. Nie jest - jak się czasem słyszy - że test jest błędny lub 

nieprzydatny. Po prostu jest to zbyt trudne. 

TEST TURING 

Biorąc pod uwagę widok z wysokości trzydziestu tysięcy stóp, wydawało się, że komputery stawały się 

coraz mądrzejsze, gdy sztuczna inteligencja rozwijała się od jej powstania we wczesnych pracach 

Turinga i podczas konferencji inauguracyjnej w Dartmouth. Z pewnością komputery zyskiwały 

mocniejsze procesory i możliwości pamięci masowej, co nieuchronnie prowadziło do postępu w 

zakresie dobrze zdefiniowanych problemów. Komputerowa gra w szachy nie przewyższała jeszcze 

umiejętności ludzi, ale ciągle się poprawiała. Programy takie jak DENDRAL, które analizowały strukturę 

chemikaliów i MYCIN, które dawały czasami całkiem dobre diagnozy medyczne, jasno pokazały, że 

metody sztucznej inteligencji są odpowiednie dla różnych problemów, które normalnie wymagają 

wysokiej ludzkiej inteligencji. Tłumaczenie maszynowe, jak widzieliśmy, było początkową porażką, ale 

zaowocowało różnymi podejściami, które były możliwe dzięki dostępności dużych zbiorów danych 

(prekursor wielu sukcesów związanych z Big Data i nauką o danych w 2000 roku). Wszelkiego rodzaju 

zadania przetwarzania języka naturalnego, takie jak generowanie pars zdań w języku naturalnym oraz 

oznaczanie części mowy lub jednostek (osób, organizacji, miejsc itp.), Były odbijane przez systemy 

sztucznej inteligencji z coraz większą mocą i wyrafinowaniem. Jednak pierwotny cel Turinga dla 

sztucznej inteligencji, który przeszedł test Turinga, pozostał nieuchwytny. Zrozumienie rozmowy nie 

było dobrze zdefiniowanym zadaniem dla sztucznej inteligencji - to była cała zdolność. Chociaż istniała 



pewna nadzieja na sukces z wczesnymi systemami, takimi jak system SHRDLU Terry'ego Winograda, 

który układał i manipulował blokami za pomocą robota, analizując polecenia w języku angielskim, takie 

jak umieść blok A na górze B i umieścił je oba na szczycie C, badacze narysowali puste miejsca w 

otwartych systemach konwersacyjnych. Postęp sprowadzał się do podstępu, do sprytnych sztuczek 

projektantów systemów mających na celu oszukanie ludzkich rozmówców poprzez udawanie 

ignorancji lub przyjmowanie wymijających odpowiedzi i strategii, gdy pytania wyprowadzają programy 

z ich głębi. Być może najsłynniejszy system sztuczek, program ELIZA Josepha Weizenbauma, mógłby 

stworzyć iluzję ludzkiego dialogu, naśladując podpowiedzi psychoterapeuty Rogera dla pacjentów. Oto 

próbka z odpowiedziami ELIZA pisanymi kursywą: 

Wszyscy mężczyźni są do siebie podobni. 

W jaki sposób 

Zawsze nas wkurzają z jakiegoś powodu. 

Czy możesz podać konkretny przykład 

Cóż, mój chłopak kazał mi tu przyjechać. 

Twój chłopak sprawił, że tu przyszłaś 

Mówi, że przez większość czasu mam depresję. 

Przykro mi, że jesteś przygnębiona 

To prawda. Jestem nieszczęśliwa. 

Czy myślisz, że przybycie tutaj pomoże ci nie być nieszczęśliwym? 

Potrzebuję pomocy, to wydaje się pewne. 

Ale takie programy były oczywistymi oszustwami, ocenianymi według standardów prawdziwej 

sztucznej inteligencji. Tak samo było z programem, który wielokrotnie na krótko oszukiwał niektórych 

sędziów podczas konkursu Loebner Prize, corocznej inscenizacji testu Turinga. W mediach z 

niecierpliwością podawano, że test w końcu przeszedł pomyślnie i pojawiły się krótkie, ale intensywne 

fanfary na temat postępów sztucznej inteligencji w jej najsłynniejszym wyzwaniu. Chatbot o imieniu 

Eugene Goostman został przedstawiony jako trzynastoletni ukraiński chłopak, osoba zaprojektowana 

tak, aby sędziowie oczekiwali (i usprawiedliwiali) błędy gramatyczne i dziury w wiedzy ogólnej. Bot 

odpowiadał również na niektóre pytania nie prostymi odpowiedziami, ale błędnymi wskazówkami i 

odwróceniem uwagi w postaci przypadkowych komentarzy i humorystycznych marginesów. Czy bot 

czasami oszukiwał niektórych sędziów? Tak. Czy faktycznie przeszedł test Turinga w jakikolwiek 

znaczący sposób? Nie Chociaż tłumaczenie maszynowe zostało w ostatnich latach oswojone (w 

pewnym stopniu) przez duże ilości tekstów przetłumaczonych na różne języki w Internecie, test Turinga 

pozostaje wieczną frustracją dla sztucznej inteligencji. Duch Bar-Hillela wciąż nas nawiedza. 



AI JAKO KICZ TECHNOLOGICZNY 

W 1980 roku urodzony w Czechach pisarz Milan Kundera napisał swoje arcydzieło Nieznośna lekkość 

bytu. Powieść to historia miłosna, osadzona na tle sowieckiej inwazji Związku Radzieckiego na 

ówczesną Czechosłowację w 1968 roku. Kundera pisał o pisarzach i artystach, którzy popełnili 

samobójstwo po nieustannym, kłamliwym szykanowaniu przez sowiecką tajną policję, która włączyła 

się w tkankę społeczną, intelektualną i kulturową Pragi. Umarli i zdyskredytowani prascy intelektualiści 

otrzymywali następnie kolejną (choć pośmiertną) hańbę: obrzydliwe hołdy na ich pogrzebach, na 

których członkowie partii radzieckiej i urzędnicy zaświadczyli o trwającym całe życie oddaniu zmarłego 

dla państwa. Sowiecka propaganda doprowadziła ich do śmierci; ta sama propaganda następnie 

przedstawiała ich życie jako szlachetnie poświęcone, aby rozwijać idee, przeciwko którym w 

rzeczywistości wypowiadali się publicznie i prywatnie. Czego nienawidzili, opisywano ich jako 

kochających. Propaganda radziecka była bezlitosna, ale nie była gniewna i głupia. Miał określony cel. 

Chodziło o oczyszczenie kraju z głębszych i przeciwstawnych wyrażeń znaczenia kraju, narodu, i życia. 

Sowieci oczyszczali Pragę i całą Czechosłowację z jej wspólnej historii, jej tradycji i poczucia tego, co 

jest wartościowe i warte walki. Gdyby wolnomyśliciele zostali uciszeni, Sowieci mogliby wtedy, tak jak 

malowanie ściany po pierwszym jej wypiaskowaniu, narzucać swój światopogląd bez poważnego lub 

zorganizowanego sprzeciwu. Historia Kundery to stanowczy i często tragiczny opis wartości ludzkiego 

życia oraz tego, jak poszczególne przekonania i ideologie mogą próbować - ale nigdy nie udaje im się - 

zaciemnić i zatuszować wszystkiego, co ma znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. Kundera nazwał 

kulturę sowiecką narzuconą pokonanym Czechom kiczem. 

KICZ TECHNOLOGICZNY 

Kicz to niemieckie słowo, które, choć zwykle odnosi się do tandetnych lub tandetnych dzieł sztuki i 

dekoracji, pierwotnie oznaczało przesadny sentymentalizm i melodramat w każdej dziedzinie. Błędy 

inteligencji stanowiące sedno światopoglądu AI - to znaczy przekonań, a nie nauki - dały początek 

nowoczesnej i szczególnie zgubnej formie kiczu. Marzenia o superinteligentnych komputerach nie są 

sowiecką propagandą i nikt nie zmusza nas, byśmy wierzyli w powstanie maszyn. Ale łączy ich 

podstawowa idea zastępowania złożonych i trudnych dyskusji o jednostkach i społeczeństwach 

historiami technologicznymi, które, podobnie jak kultura radziecka, przepisują starsze idee 

niebezpiecznie jednowymiarowymi abstrakcjami. Kicz to słowo, którego znaczenie i zastosowanie 

zmieniało się w czasie. Oryginalna niemiecka definicja różni się pod pewnymi względami od znaczenia, 

które zamierzam tutaj zbadać, ale dwa zasadnicze składniki pierwotnego znaczenia powinny uczynić 

moje twierdzenie wystarczająco jasnym. Po pierwsze, kicz polega na upraszczaniu skomplikowanych 

pomysłów. Musi być prosta historia do opowiedzenia. Po drugie, oferuje proste rozwiązania, które 

zmiatają emocjami pytania i nieporozumienia, jakie ludzie mają na temat problemów życiowych, 

zamiast odpowiadać na te pytania w drodze poważnej, wnikliwej dyskusji. Tak więc doskonałym 

przykładem kiczu jest marzycielska idea, że pewnego dnia inspirujący android z superinteligencją 

przerobi ludzkie społeczeństwo i jego starsze tradycje i idee, a my wejdziemy w nową erę, na szczęście 

wolni od starych argumentów o Bogu, umyśle , wolność, dobre życie i tym podobne. Piękne maszyny 

(lub maszyny z piękną inteligencją), takie jak „Ava” w filmie science-fiction Ex Machina z 2015 roku, 

grana przez Alicię Vikander, usuną twarde fakty dotyczące ludzkiej egzystencji. To jest kicz, w 

technologicznym stylu. Podobnie jak radziecka propaganda, może przerażać lub uśmierzać, ale daje 

nam nową historię, która spisuje się i sprawia, że to, co było prawdą wcześniej, staje się niepotrzebne, 

a stara rzeczywistość znika. Alan Turing, pomimo całego swojego wkładu w naukę i inżynierię, 

umożliwił genezę i wirusowy rozwój technologicznego kiczu, najpierw zrównując inteligencję z 

rozwiązywaniem problemów. Jack Good później pogłębił błąd inteligencji Turinga swoim szeroko 

dyskutowanym pojęciem ultrainteligencji, sugerując, że pojawienie się inteligentnych maszyn 



koniecznie oznaczało pojawienie się superinteligentnych maszyn. Gdy popularna wyobraźnia 

zaakceptowała ideę superinteligentnych maszyn, przepisanie ludzkiego celu, znaczenia i historii można 

było opowiedzieć w ramach parametrów obliczeniowych i technologicznych. Ale ultrainteligentne 

maszyny są fantazyjne i udawanie, że jest inaczej, sprzyja niechcianemu pełzaniu technologicznego 

kiczu, zwykle na jeden z dwóch równie powierzchownych sposobów. Z jednej strony słyszymy opowieść 

o apokaliptycznej lub przerażającej sztucznej inteligencji, coś w rodzaju horroru przy ognisku. Na 

drugim biegunie napotykamy utopijną lub marzycielską sztuczną inteligencję, która jest równie 

powierzchowna i niezasłużona. Jeśli poważnie potraktujemy którąkolwiek z form kiczu sztucznej 

inteligencji, znajdziemy się w świecie zdefiniowanym wyłącznie przez technologię. To temat, do 

którego wrócę, ponieważ odsłania podstawowy problem futurystycznej sztucznej inteligencji. Jak to 

ujął Nathan, genialny informatyk z Ex Machina: „Pewnego dnia SI spojrzą na nas w ten sam sposób, w 

jaki patrzymy na skamieniałe szkielety na równinach Afryki. Prosta małpa żyjąca w prochu z 

prymitywnym językiem i narzędziami, wszystko gotowe na wyginięcie ”. Prawdę mówiąc, nie jest jasne, 

czy jakikolwiek komputer kiedykolwiek spojrzy wstecz. Powszechny sentyment wymaga głębokiego 

zanurzenia się w sensie istnienia, życia, świadomości i inteligencji oraz różnic między nami a 

obliczeniami i ich licznymi technologiami. Kicz nie pozwala nam zmagać się z ludzką naturą i innymi 

poważnymi filozoficznymi przedsięwzięciami. Po prostu nie powinno tak być, o czym Kundera wiedział 

aż za dobrze. Kicz ma swoje korzenie zazwyczaj w szerszym systemie myślowym. Dla komunistów był 

to marksizm. Wraz z mitem nieuchronności jest to technonauka. Technonaukowy światopogląd 

odziedziczyliśmy najbardziej bezpośrednio z prac Augusta Comte'a. 

NASZ STAN TECHNICZNY 

Prawdopodobnie pierwszym myślicielem, który w pełni rozwinął i wyjaśnił technonaukę jako 

światopogląd, był Auguste Comte. Comte, dziewiętnastowieczny filozof, któremu powszechnie 

przypisuje się założenie socjologii jako naukowej dziedziny badań, rozwinął i objaśnił teorię 

pozytywizmu. Jest to pogląd, że istnieją tylko obserwowalne, naukowe zjawiska - religia i filozofia - są 

urojone. Comte najpierw wyraził jasno swoją ideę, że ludzki umysł postępuje w kierunku prawdy, 

podobnie jak całe społeczeństwo, poprzez etapy, które rozpoczynają się od myślenia religijnego i 

filozoficznego, a następnie przechodzą do myślenia naukowego. Po drugie, wyjaśnił, że technonauka 

w końcu stworzy raj na ziemi, umożliwiając zrozumienie natury wszystkich rzeczy (nauki), a następnie 

wykorzystując tę wiedzę do opracowania technologii, które znacznie wydłużą, poprawią i nadadzą nam 

sens. Relacja Comte'a o przemieniającej sile technonauki rozszerzyła się ostatecznie na jego 

przekonanie, że religia, a w szczególności Kościół mógłby zostać zastąpiony przez „religię ludzkości”, 

która byłaby całkowicie świecka, nie wierząca w Boga i mocno osadzona w naukach i rzeczywistości 

materialnej. W XIX wieku, gdy pisał Comte'a, istniały wystarczające dowody na siłę ludzkiego myślenia 

zarówno w odkrywaniu praw naukowych, jak i w tworzeniu innowacyjnych potężnych i użytecznych 

technologii, które technonauka zakorzeniła się w centrum współczesnego umysłu. Jednak od początku 

istniały wątpliwości co do teorii Comte'a. Na przykład Nietzsche lamentował, że idea osoby została 

zawężona i ograniczona przez taki pogląd. Technonauka może pomóc nam żyć dłużej, ale nie może 

uczynić nas mądrzejszymi. Pomysł bohatera lub osoby o niezwykłych i zasłużonych darach i cnotach 

nie pasował do wizji Comte'a, który zasadniczo zastąpił tradycyjną dyskusję o osobowości dyskusją o 

postępie nauki, a zwłaszcza technologii. Również materializm Comte'a sugerował innym myślicielom 

raczej zmniejszenie niż rozszerzenie ludzkich możliwości. Na wschodzie, w Rosji, pisarz Dostojewski z 

pogardą protestował przeciwko narastającej „pladze” totalnej wiary w materializm i scjentyzm - 

poglądu, że wiedza naukowa jest jedyną prawdziwą wiedzą - prozą, która odzwierciedlała sceptycyzm 

innych myślicieli, a nawet strach przed gwałtowna dominacja myślenia technonaukowego. Jak to ujął 

w swoich Notatkach z podziemia: „Własna wolna i nieskrępowana wola, własny kaprys, jakkolwiek 

dziki, własny fantazja, rozpalony czasem aż do szaleństwa - to jest najlepsze i największe dobro, którego 



nigdy nie bierze się brane pod uwagę, ponieważ nie pasuje do żadnej klasyfikacji, a pominięcie której 

wysyła wszystkie systemy i teorie do diabła. ” Dostojewski, Nietzsche i inni wskazywali na ideał pełnej 

osoby, ale Comte mówił o ideale czegoś zewnętrznego dla nas - o technonauce i jej rozwoju. Problem 

polegał na tym, że, jak dobrze wiedział Comte, wizja przyszłości techniczno-naukowej była również 

głębokim i znaczącym stwierdzeniem o naturze osobowości. W efekcie Comte argumentował, że 

tradycyjne koncepcje osobowości - tak wyjątkowe, ponieważ stworzone przez Boga, lub jako 

poszukiwacz mądrości (nie tylko wiedzy technologicznej), jak utrzymywali filozofowie greccy - są 

obecnie nieistotne z powodu sukcesu naukowego i technicznego. Jego filozofia technonauki była 

komentarzem do istoty i możliwości natury ludzkiej. Było to radykalne, a myśliciele ikonoklastyczni, 

których nie dało się nabrać na molocha technonauki, mieli rację, kwestionując poglądy wysunięte przez 

Comte'a (i innych). 

TRIUMF HOMO FABER 

Technonauka zatriumfowała w XX wieku, ale była sceptyczna reakcja na to co również było 

kontynuowane. Hannah Arendt, filozof, która zasłynęła swoim zwrotem „banalność zła”, odnosząca się 

do nazistowskich procesów norymberskich, argumentowała, że technonauka Comte'a - która do 

połowy XX wieku z pewnością nie straciła na sile jako idea filozoficzna - sprowadzające się co najmniej 

do przedefiniowania samej natury ludzkiej5. Arendt wskazała na klasyczne rozumienie człowieka jako 

Homo sapiens - dosłownie, mądry człowiek - oraz na historyczne skupienie się na mądrości i wiedzy, a 

nie umiejętnościach technicznych, i argumentowała, że technonauka jako światopogląd miała 

przedefiniować siebie jako Homo faber-man, budowniczego. Homo faber to po grecku osoba, która 

wierzy, że wiedza techniczna o rzemiośle lub wytwarzaniu rzeczy, korzeń technologii, definiuje to, kim 

jesteśmy. Faberowskie rozumienie ludzkiej natury doskonale pasuje nie tylko do 

dziewiętnastowiecznej idei utopijnej technonauki Comte'a, ale także do dwudziestowiecznej obsesji 

tworzenia coraz potężniejszych technologii, której kulminacją był wielki projekt w efekcie budowania 

sobie - sztucznej inteligencji. Projekt ten nie miałby sensu, gdyby tradycyjne pojęcia o znaczeniu 

ludzkości pozostały nienaruszone. Arendt argumentowała, że sejsmiczna zmiana od mądrości i wiedzy 

do technologii i budowania stanowiła ograniczające i potencjalnie niebezpieczne rozumienie nas 

samych, co gwarantowałoby nie tylko, że rozwój technologiczny będzie kontynuowany bez ograniczeń, 

ale że w coraz większym stopniu będziemy postrzegać sukcesy technologiczne jako znaczące 

stwierdzenia o nas samych. Innymi słowy, zmniejszaliśmy naszą własną wartość, aby zwiększyć, poza 

mądrą lub rozsądną miarą, nasze oszacowanie cudów, które można zbudować za pomocą narzędzi 

technonauki. Początkowo tajemnicze komentarze Von Neumanna na temat zbliżania się do 

„osobliwości” w miarę przyspieszania postępu technologicznego stają się jaśniejsze w świetle 

współczesnego stanowiska Arendt. Chociaż Von Neumann, naukowiec i matematyk, nie wyjaśnił (o ile 

wiemy) dalej swoich uwag, doskonale odzwierciedlają one naleganie Arendt na głębokie znaczenie 

technonauki dla nas i naszej przyszłości - na to, co filozofowie techniki nazywają „kondycją człowieka” 

. Comte'owi może wydawać się perwersyjne, że technologia może przyspieszyć poza naszą kontrolą, 

ale nigdzie w jego piśmie nie można znaleźć nawet najmniejszego pojęcia, co by uczyniła Arendt (i inni), 

że broniąc technonauki jako ludzkiej odpowiedzi na ludzkie problemy, my są również zaangażowani w 

projekt redefiniowania naszego rozumienia siebie. Zwrot w stronę techne, a nie, powiedzmy, episteme 

(wiedzy o zjawiskach naturalnych) lub sapientiae (mądrości odnoszącej się do ludzkich wartości i 

społeczeństwa) utrudnia wypracowanie sensownej idei ludzkiej wyjątkowości. (W końcu nawet 

pszczoły są budowniczymi w przypadku uli). Umieszczenie techne w centrum umożliwia również 

postrzeganie człowieka jako czegoś, co można zbudować, ponieważ oznacza, że dla człowieka nie ma 

nic więcej niż doskonała zdolność do konstruowania coraz bardziej zaawansowanych technologii. Raz 

wyruszona na tę trasę to krótka podróż do sztucznej inteligencji. I oto oczywiste powiązanie z błędami 

inteligencji popełnionymi najpierw przez Turinga, a następnie rozszerzonymi przez Jacka Gooda i 



innych aż do dnia dzisiejszego: ostatecznym triumfem Homo Faber jako gatunku jest zbudowanie 

samego siebie. To jest oczywiście rzekomy cel sztucznej inteligencji. Badanie, czy projekt może się 

powieść, czy też nie, koniecznie wciągnie nas w głębokie wody zrozumienia natury nas samych.  

WYPEŁNIANIE ŁAMIGŁÓWKI 

Technonauka rozpoczęła się wraz z rewolucją naukową, a kilkaset lat później wiele współczesnych 

teorii naukowych było już obecnych. Z rzadkimi wyjątkami - jednym z oczywistych był rozwój teorii 

kwantowej i teorii względności w XX wieku - wiedza naukowa rozwinęła się wraz z wprowadzeniem 

głównych teorii fizycznych. Wiedza naukowa była jak układanka, z kawałkami teorii tworzącymi obraz 

świata i wszechświata. Fizyka Newtona, elektrodynamika Maxwella, teorie pracy i termodynamiki 

Carnota i innych - cała ta wiedza naukowa pasuje do siebie, tworząc jednolity obraz świata. Więcej 

teorii i szczegółów wypełniła teoria ewolucji Darwina w latach pięćdziesiątych XIX wieku oraz odkrycia 

geograficzne i archeologiczne. (Oczywiście, gdy teorie były dyskutowane i testowane, niektóre okazały 

się błędne lub zostały skorygowane). Zakres możliwości teorii naukowej dziwnie się zatem kurczył - tak 

jak podczas układania puzzli, a przy każdym dopasowanym elemencie pozostałe wybory są jeszcze 

bardziej ograniczone. Z drugiej strony eksplodowały innowacje technologiczne. Jak zauważył Ray 

Kurzweil, innowacje technologiczne nabierają tempa. Jeden wynalazek nie ogranicza tego, co może 

nastąpić, ale raczej umożliwia coraz więcej wynalazków. Innymi słowy, technologia wydaje się 

ewoluować. Nie stosujemy tego jak teorii. Zamiast tego gromadzimy rozwój technologiczny jeden na 

drugim, pozornie w nieskończoność. Przyspieszenie ewolucji technologii oznacza po prostu, że czas 

między głównymi innowacjami technologicznymi w przeszłości skraca się, tak że przepaść między, 

powiedzmy, wynalezieniem prasy drukarskiej a pojawieniem się komputera jest bardzo duża w 

porównaniu z, powiedzmy, luka między komputerem a Internetem. Połączenie nauki i technologii jest 

zatem skomplikowane, a samo słowo technonauka sugeruje, że w miarę postępu rzeczy nauka 

ustabilizuje się, a technologia będzie nadal ewoluować - i ewoluować, jak to ujął Kurzweil, wykładniczo. 

I tak samo określenie technonauka ukazuje złożoność i nieprzewidywalność naszego świata. Nie 

wszystkie obszary ludzkich dążeń podążają za tym samym wzorcem rozwoju; jeden obszar nie może 

być układany wzdłuż drugiego, jak w przypadku szablonu. Czy inteligencja ludzka i inteligencja 

maszynowa są bardziej do siebie podobne - czy też bardziej niepodobne - okaże się. Kwestia sztucznej 

inteligencji powinna być zaproszeniem do nie ignorowania filozoficznych zagadek, ale do zmagania się 

z nimi. A technonauka, traktowana jako stwierdzenie o sobie, jest w końcu strasznym uproszczeniem. 

Reprezentuje (między innymi) wprowadzenie kiczu w nurt skomplikowanych i trudnych spraw 

życiowych. 

 



UPROSZCZENIA I TAJEMNICE 

Krótko przed opublikowaniem przez Turinga swojego „Maszyny komputerowe i inteligencja” z 1950 

roku psycholog behawioralny B. F. Skinner opublikował powieść science fiction Walden Two. W nim 

Skinner przekonuje swoich bohaterów, że wolna wola jest iluzją i że zachowanie człowieka jest 

kontrolowane z zewnątrz, przez jego otoczenie. Jeśli ktoś (powiedzmy naukowiec) zmieni środowisko, 

wówczas zmieni się zachowanie osoby w tym środowisku. W trywialnym sensie to prawda. Jeśli 

despota odmówi ludziom jedzenia, bezpieczeństwa i możliwości zatrudnienia, ludzie staną się 

nieszczęśliwi. Potrafimy przewidzieć takie zmiany. Skinner miał jednak na myśli, że człowiek jest 

całkowicie zdeterminowany przez bodźce - w jego rozumieniu przez bodźce. W rzeczywistości pomysł 

Skinnera na osobę jako „czarną skrzynkę” jest podstawową ideą, którą miał na myśli Turing. W 

przypadku czarnej skrzynki traktujemy dane wyjściowe systemu jako jakąś funkcję jego danych 

wejściowych - sposób, w jaki elementy wewnętrzne w samym systemie pozostaje nieopisany. Skinner 

argumentował w Walden Two, że idealny świat - utopię - można skonstruować traktując ludzi jak 

czarne skrzynki, karmiąc ich określonymi fizycznymi wejściami (bodźcami), aby osiągnąć określony 

wynik (reakcję). W międzyczasie Turing spekulował, że istota ludzka jest funkcjonalnym 

odpowiednikiem jakiejś skomplikowanej maszyny, i aby to udowodnić, zasugerował zbudowanie 

maszyny, podanie jej danych wejściowych i zbadanie jej wydajności. Niestety, wiele z tego sposobu 

myślenia zostało pominiętych i dziś wydaje się oczywiste, że odziedziczyliśmy jego błędy. Podczas gdy 

teoria warunkowania instrumentalnego Skinnera, czy też „behawioryzm”, jak ją później nazywano, 

była szeroko dyskutowana pod koniec XX wieku, interdyscyplinarna „rewolucja poznawcza”, która ją 

zastąpiła, traktowała inteligencję jedynie jako obliczenia wewnętrzne. Idea ta, oparta na filozofii 

zwanej „obliczeniową teorią umysłu”, która twierdzi, że ludzki umysł jest systemem przetwarzania 

informacji, nadal gwarantuje teoretyczne zaufanie do ostatecznego triumfu sztucznej inteligencji. W 

tym miejscu najlepiej jest powiedzieć jasno: utożsamianie umysłu z komputerem nie jest naukowe, lecz 

filozoficzne. 

CAŁOŚĆ PRZEWIDYWANIA 

Jak podkreśla Stuart Russell, w poszukiwaniu sztucznej inteligencji nie powinniśmy stawiać na „ludzką 

pomysłowość”. Ale w podobnym duchu nie powinniśmy robić pełnych nadziei (ani złowieszczych) 

prognoz bez solidnych podstaw naukowych. Eksperci, a nawet (a szczególnie) naukowcy uwielbiają 

przewidywać, ale większość z nich się myli. Doskonała książka Dana Gardnera Future Babble 

dokumentuje wskaźnik sukcesu przewidywań w dziedzinach od historii i geopolityki po nauki ścisłe. 

Odkrył, że teoretycy-eksperci z wielkimi wizjami przyszłości opartymi na określonej teorii, którą 

popierają, mają tendencję do formułowania gorszych prognoz niż pragmatyczni ludzie, którzy 

postrzegają świat jako skomplikowany i niepasujący do żadnej pojedynczej teorii. Gardner nazywał 

klasę ekspertów i myślicieli pragmatycznych jeże i lisy (zapożyczenie od Philipa Tetlocka, psychologa, 

który sam zapożyczył terminologię od Isaiaha Berlina). Gdy jeż zakopuje się w ziemi, eksperci od jeży 

wpadają w pomysł. Nieuchronnie dochodzą do wniosku, że idea ta oddaje istotę wszystkiego, a wiara 

ta napędza ich nieuchronne nawracanie. Marks był niestrudzonym jeżem. Lisy dostrzegają złożoność i 

nieobliczalność spraw na świecie i albo unikają odważnych przewidywań, albo formułują 

bezpieczniejsze (i być może mądrzejsze) przewidywanie, że nic nie zmieni naszego sposobu myślenia. 

Dla lisa proces przewidywania jest niemal nierozsądny, ponieważ naprawdę nie możemy wiedzieć, co 

wyłoni się ze skomplikowanej dynamiki geopolityki, polityki wewnętrznej (powiedzmy: kto wygra 

wybory?), Nauki i technologii. Jak ostrzegał dziewiętnastowieczny pisarz Lew Tołstoj, wojny toczą się z 

powodów, których nie możemy dopasować do planów bitewnych. Niektórzy naukowcy zajmujący się 

sztuczną inteligencją są notorycznie zafascynowani przewidywaniami AI. Weźmy na przykład Yoshua 

Bengio, profesora informatyki na Uniwersytecie w Montrealu w Kanadzie i jednego z pionierów 



głębokiego uczenia się: „Nie dostaniesz tego ode mnie ”, mówi, odpowiadając na pytanie, kiedy 

możemy spodziewać się sztucznej inteligencji na poziomie ludzkim:„ nie ma sensu. Zgadywanie daty 

jest bezcelowe, ponieważ nie mamy pojęcia. Mogę tylko powiedzieć, że nie wydarzy się to w ciągu 

najbliższych kilku lat ”. Ray Kurzweil daje bardziej jeżową odpowiedź: sztuczna inteligencja na poziomie 

ludzkim pojawi się w 2029 roku. Przywołuje swoje „prawo” przyspieszania zwrotów, aby jego 

przewidywania wydawały się naukowe, i widzi ciągłe dowody na to, że ma rację we wszystkich 

rzekomych dotychczasowych postępach. Filozofowie mają czasami tę cnotę, że potrafią jasno myśleć 

o problemach właśnie dlatego, że nie są obciążeni żadną szczególną gorliwością, która może 

przywiązywać się do praktyków w danej dziedzinie (którzy nadal chcą filozofować). Na przykład 

Alasdair MacIntyre w swoim już klasycznym After Virtue wskazał na cztery źródła fundamentalnej 

nieprzewidywalności na świecie. W szczególności jego dyskusja na temat „radykalnych innowacji 

koncepcyjnych” jest bezpośrednio związana z pytaniami o to, kiedy pojawi się sztuczna inteligencja na 

poziomie ludzkim. Przypomina argument przeciwko możliwości przewidywania wynalazku dokonany 

przez XX-wiecznego filozofa nauki Karla Poppera: 

Kiedyś w starej epoce kamiennej rozmawiamy o przyszłości i przewiduję, że w ciągu najbliższych 

dziesięciu lat ktoś wymyśli koło. "Koło?" pytasz. "Co to jest?" Następnie opisuję wam koło, znajdując 

niewątpliwie z trudem słowa, aby po raz pierwszy powiedzieć, czym będzie obręcz, szprychy, piasta i 

być może oś. Potem przerywam, przerażony. „Ale nikt nie wymyśli koła, bo właśnie je wynalazłem”. 

Innymi słowy, nie można przewidzieć wynalezienia koła. Ponieważ niezbędną częścią przewidywania 

wynalazku jest powiedzenie, czym jest koło; a powiedzieć, czym jest koło, to po prostu je wymyślić. 

Łatwo jest zobaczyć, jak można uogólnić ten przykład. Żaden wynalazek, każde odkrycie, które 

zasadniczo polega na opracowaniu radykalnie nowej koncepcji, nie może być przewidywane, ponieważ 

niezbędną częścią prognozy jest obecne opracowanie samej koncepcji, której odkrycie lub 

wynalezienie miało nastąpić dopiero w przyszłości. Samo pojęcie przewidywania radykalnych innowacji 

konceptualnych jest konceptualnie niespójne. 

Innymi słowy, aby zasugerować, że jesteśmy na „drodze” do sztucznej inteligencji ogólnej, której 

pojawienie się można przewidzieć, zakłada się, że na przeszkodzie nie stoi żadna innowacja 

koncepcyjna - pogląd, który nawet naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją są przekonani o 

nadejściu sztucznej inteligencji ogólnej i którzy są gotowi do przewidywania, jak Ray Kurzweil, nie 

zgodzą się na to. Wszyscy wiemy przynajmniej, że aby jakikolwiek domniemany system sztucznej 

inteligencji mógł dotrzeć do nieznanego jeszcze narzędzia rozumienia języka naturalnego, musi istnieć 

wynalazek lub odkrycie zdrowego rozsądku, uogólniającego komponentu. Z pewnością liczy się to jako 

przykład „radykalnej innowacji konceptualnej”, ponieważ nie mamy jeszcze pojęcia, co to jest, ani jak 

by to wyglądało. Pomysł, że możemy przewidzieć pojawienie się sztucznej inteligencji, zwykle wkrada 

się w przesłankę, w różnym stopniu uznawaną, że sukcesy w wąskich systemach sztucznej inteligencji, 

takich jak granie w gry, będą skalowane do ogólnej inteligencji, a więc linia predykcyjna od sztucznej 

inteligencji do sztucznej inteligencji ogólnej może być narysowanym z pewną pewnością. Jest to złe 

założenie, zarówno ze względu na zachęcanie do postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji ogólnej, 

jak i ze względu na logikę argumentu za przewidywaniem. Prognozy dotyczące odkryć naukowych 

najlepiej chyba rozumieć jako odpusty mitologiczne; w istocie tylko w sferze mitów może obowiązywać 

pewność co do pojawienia się sztucznej inteligencji ogólnej, nieskrępowanej wątpliwościami Poppera, 

MacIntyre'a czy kogokolwiek innego. Mitologia dotycząca sztucznej inteligencji nie jest wcale zła. 

Utrzymuje przy życiu archetypowe pragnienia tworzenia życia i inteligencji i może otworzyć okno na 

zrozumienie siebie. Ale kiedy mit udaje naukę i pewność, wprowadza w błąd opinię publiczną i frustruje 

nie-mitologicznych badaczy, którzy wiedzą, że główne przeszkody teoretyczne pozostają 

nierozwiązane. „Nikt nie ma pojęcia”, jak ujął to Bengio. Jest to niemożliwe i przygnębiająco 

pesymistyczne dla mitologów, nawet jeśli jest poparte wszystkimi dowodami, i prawdziwe. Jednak 



przeszkody nie zawsze są nie do pokonania, a nawet jeśli są - kiedy jesteśmy zmuszeni rozpoznać 

pewne granice - jesteśmy wtedy wolni, aby znaleźć inną drogę do osiągnięcia naszego celu lub 

otrzymujemy bodziec do formułowania nowych celów. Historia nauki jest pełna przykładów odkrycia 

impasów prowadzących do dalszego postępu. Werner Heisenberg odkrył swoją zasadę 

nieoznaczoności, analizując konsekwencje nowej fizyki kwantów. Zasada głosi, że niemożliwe jest 

jednoczesne wyodrębnienie położenia i pędu cząstki subatomowej. To nakłada fundamentalne 

ograniczenia na naszą zdolność przewidywania indywidualnych ruchów cząstek w sferze subatomowej 

(ponieważ „zobaczenie” położenia cząstki wymaga zderzenia jej z fotonem, co również powoduje 

zboczenie jej z kursu). Zasada nieoznaczoności jest niczym innym, jak ograniczeniem, ale okazała się 

owocna i cenna w zrozumieniu mechaniki kwantowej. Na przykład nie moglibyśmy kiedykolwiek mieć 

nadziei na zbudowanie komputera kwantowego, gdybyśmy najpierw nie zrozumieli natury 

niepewności. Istnieje wiele innych przykładów. Nieustanny ruch był obsesją XIX i XVIII wieku, wciągając 

na swoją orbitę wiele najlepszych i najbystrzejszych umysłów. Postępy w teorii pracy i termodynamice 

wycofały marzenie, ale w tym procesie umożliwiły ogromny postęp w zrozumieniu energii i ruchu. 

Przyznanie się do złożoności i komplikacji prowadzi nas dalej niż proste uproszczenie. 

DZIWNY (ALE WAŻNY) ARGUMENT MICHAŁA POLANYIEGO 

Jedną z możliwości w debacie na temat sztucznej inteligencji jest to, że mamy ogólną inteligencję, ale 

tak naprawdę nie możemy zapisać, czym ona jest - to znaczy - zaprogramować - ponieważ pod ważnymi 

względami jest to dla nas czarna skrzynka. To prowadzi nas do Michaela Polanyi. Niegdyś wpływowy, 

ale teraz mało znany, chemik i filozof Michael Polanyi argumentował w połowie dwudziestego wieku, 

że inteligencja jest tylko częściowo uchwycona przez zapisane przez nas symbole - użycie języka, które 

nazwał „artykulacjami”. Polanyi przewidywał wiele problemów, jakie systemy sztucznej inteligencji 

powodują u projektantów sztucznej inteligencji; w rzeczywistości w swoich późniejszych pracach 

wyraźnie zaprzeczał, że maszyny mogą przechwytywać całą ludzką inteligencję z powodów 

wynikających z niekompletności artykulacji. Polanyi argumentował, że artykulacje z konieczności 

pomijają „milczące” składniki inteligencji - aspektów myślenia, których nie można precyzyjnie opisać 

zapisując symbole. (Sieć neuronowa, którą tworzymy, jest również systemem symboli). To wyjaśnia, 

na przykład, dlaczego niektórych umiejętności i rzemiosł, takich jak gotowanie, nie można opanować 

po prostu czytając przepisy. Robimy rzeczy, ale to nie znaczy, że możemy zaprogramować wszystko, co 

robimy (pomyśl o napisaniu programu do napisania powieści na wzór, powiedzmy, Ulissesa Jamesa 

Joyce'a. Program byłby bez znaczenia. Zamiast tego napisalibyśmy powieść bezpośrednio -jeśli byliśmy 

Jamesem Joyce'em). Polanyi napisał w niefortunnym czasie, aby zasugerować przeciwne poglądy na 

temat sztucznej inteligencji, ponieważ ta dziedzina rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych XX wieku z 

wielką pompą. Jego obrona milczącej wiedzy została podjęta później w omawianym wcześniej ataku 

na sztuczną inteligencję Huberta Dreyfusa; być może z powodu jego czasami zbyt tendencyjnego tonu 

uwagi Dreyfusa stały się piorunochronem dla kontrargumentów i przynajmniej początkowo nie 

przekonały głównych myślicieli AI. (Niestety, zadeklarował również, że system sztucznej inteligencji 

nigdy nie pokona wielkiego mistrza w szachach.) Ale możliwość, że nie wszystko, co wiemy, można 

zapisać, jest trwałym problemem dla sztucznej inteligencji, ponieważ sugeruje, że programiści 

sztucznej inteligencji próbują kwadrat koło. Piszą określone programy (lub programy do analizy wciąż 

specyficznych danych), którym brakuje czegoś w naszych umysłach. Idee Polanyi sugerują, że umysły i 

maszyny mają fundamentalne różnice, a także, że utożsamianie umysłów z maszynami prowadzi do 

uproszczenia naszych wyobrażeń o umyśle. Jeśli umysł - lub przynajmniej ogólną inteligencję - trzeba 

traktować jako coś, co można zakodować lub zapisać, to musimy uprościć sam „umysł”, aby nadać sens 

dzisiejszej dyskusji. 

POWRÓT LISÓW 



Na początku XXI wieku wszyscy w AI byli lisami. Pole przeżywało jedną ze swoich wieloletnich zim, a 

większość mitologów ukrywała się. Ray Kurzweil nadal promował swoją pewną wizję, a klasyczni 

teoretycy sztucznej inteligencji, tacy jak Doug Lenat, kontynuowali swoje ulubione teorie, ścigając 

kamień z Rosetty, jakim jest sztuczna inteligencja. Ale pozornie niekończące się cykle koniunkturalne 

wyczerpały znaczną część pola, do tego stopnia, że wielu czuło się nieswojo, nawet używając etykiety 

sztucznej inteligencji do naszych badań. To zły termin marketingowy. (Dziś wydaje się to dziwne, ale to 

prawda). Dyskusja szybko zwróciła się do arkana określonych algorytmów, takich jak „maszyny 

wektorów nośnych” i „maksymalna entropia”, oba podejścia do uczenia maszynowego. Klasyczni 

naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją odrzucali je jako „płytkie” lub „empiryczne”, ponieważ 

podejścia statystyczne wykorzystujące dane nie wykorzystywały wiedzy i nie radziły sobie zbyt dobrze 

z rozumowaniem lub planowaniem (jeśli w ogóle). Jednak dzięki internetowi, który dostarczył bardzo 

potrzebnych danych, podejścia zaczęły być obiecujące. „Rewolucja” w uczeniu głębokim rozpoczęła się 

około 2006 roku,  od wczesnych prac  Geoffa Hintona, Yanna LeCuna i Yoshua Bengio. Do 2010 roku 

Google, Microsoft i inne firmy Big Tech wykorzystywały sieci neuronowe do głównych zastosowań 

konsumenckich, takich jak rozpoznawanie głosu, a do 2012 roku smartfony z Androidem były 

wyposażone w technologię sieci neuronowych. Od mniej więcej tego czasu aż do roku 2020, głębokie 

uczenie się było młotkiem powodującym wszystkie problemy sztucznej inteligencji, które wyglądały jak 

problemy z paznokciami, do których można podejść „od podstaw”, takich jak granie w gry i 

rozpoznawanie głosu i dane obrazowe, stanowią obecnie większość badań i komercyjnych dolarów na 

sztuczną inteligencję. Wraz z rozwojem głębokiego uczenia się, AI (i mówienie o sztucznej inteligencji) 

również. Jeże powróciły i, co było do przewidzenia, media podsycały płomienie świeżego futuryzmu. 

Ale ostatnio coś dziwnego dzieje się w AI. Zauważyłem to w bardziej sceptycznych rozmowach w 2018 

roku, a w 2019 jest to nie do pomylenia. Wracają lisy. Wielu mitologów (z kilkoma godnymi uwagi 

wyjątkami) również nie jest ekspertami, jak Elon Musk, nieżyjący już astrofizyk Stephen Hawking, czy 

nawet Bill Gates. Mimo to pomogli stworzyć wiele medialnych ballyhoo na temat sztucznej inteligencji 

- głównie ballyhoo głębokiego uczenia się - które osiągnęły szczyt kilka lat temu (około 2015 r.). Teraz 

jednak coraz częściej słyszy się ponownie o ograniczeniach - na przykład od Gary Marcusa, kognitywisty 

i założyciela firmy Robust zajmującej się robotyką, AI, który wraz z informatykiem Ernestem Davisem 

był współautorem książki 2019 Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust. Marcus i 

Davis wysuwają przekonujący argument, że ta dziedzina jest ponownie przereklamowana i że głębokie 

uczenie się ma swoje granice; Aby osiągnąć ogólnie inteligentną sztuczną inteligencję, konieczne będą 

pewne fundamentalne postępy. W 2017 roku naukowiec zajmujący się sztuczną inteligencją, Hector 

Levesque, napisał pomocną polemikę na temat współczesnej sztucznej inteligencji, którą zatytułował 

Common Sense, the Turing Test i the Quest for Real AI. Dziś jest więcej krytyków, a wśród nich jest 

wielu uznanych liderów sztucznej inteligencji, którzy kwestionują ten szum. Wciąż rzadko można 

usłyszeć przemyślane argumenty, że prawdziwa sztuczna inteligencja jest niemożliwa, z tego samego 

powodu ludzie unikają prognozowania tego, ponieważ przyszłość sztucznej inteligencji jest nieznana. 

Ale kulturowo i psychologicznie, wydaje się, że ta dziedzina weszła w fazę ograniczania, ostrzegania 

początkujących i oczekującej opinii publicznej, że ogólna inteligencja to długa droga. Ten trend ma 

ogromne znaczenie, ponieważ mit jest emocjonalną latarnią morską, dzięki której poruszamy się po 

temacie AI. Jest ekspansywny i zaprasza wszystkich przybyszów: koncepcje takie jak świadomość, 

emocje takie jak agresja lub miłość, instynkty takie jak seks i inne składniki umysłów i żywych istot. Ale 

nowa mowa o „nauce” jest mniej więcej narracją o możliwym rozszerzeniu wąskiej sztucznej 

inteligencji na coraz bardziej ogólnikowe, gdzie ogólne idee, takie jak świadomość, są poza zakresem. 

Może za sprytny o połowę - mit jest powodem, dla którego wszystkim się to przejmuje. W przeciwnym 

razie wszędzie istnieją potężniejsze formy technologii, a trend, który już widzimy, jest dwustronny. 

UPROSZCZENIE SUPERINTELIGENCJI 



Błędy inteligencji, które pomogły wykuć nasz uproszczony świat obliczeniowy, również powróciły w 

nowoczesnej postaci. Stuart Russell, który wraz z Peterem Norvigiem z Google był współautorem 

ostatecznego podręcznika wprowadzającego do sztucznej inteligencji, argumentuje w swoim Human 

Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control z 2019 r., że inteligencja nie oznacza nic 

więcej niż osiągnięcie celów - zapewniając definicję obejmującą nie tylko ludzi i delfiny, ale także 

mrówki, bakterie E. coli i komputery. Chce też, aby test Turinga został wycofany, ponieważ jest teraz 

nieistotny. (Najwyraźniej zwykła rozmowa nie jest wartościowym celem). „Test Turinga nie jest 

przydatny dla sztucznej inteligencji”, pisze, „ponieważ jest to nieformalna i wysoce przypadkowa 

definicja: zależy to od niezwykle skomplikowanej i mało znanej cechy ludzki umysł, wywodzący się 

zarówno z biologii, jak i kultury. Nie ma sposobu, aby „rozpakować” definicję i wrócić do niej, aby 

stworzyć maszyny, które pomyślnie przejdą test. Zamiast tego sztuczna inteligencja skupiła się na 

racjonalnym zachowaniu [a zatem] maszyna jest inteligentna w takim stopniu, w jakim 

prawdopodobnie osiągnie to, czego chce, biorąc pod uwagę to, co dostrzegł ”. Trudno spierać się z 

definicją inteligencji Russella, która obejmuje wszystko, od „osiągnięcia” przez Einsteina „celu”, kiedy 

na nowo wyobraził sobie fizykę jako względność, do stokrotki odwracającej twarz w stronę słońca. Ale 

odrzucenie testu Turinga przez Russella wydaje się zbyt legalistyczne i wąskie, ponieważ duch testu 

jest po prostu taki, że maszyny, które rozumieją i używają języków naturalnych, muszą być inteligentne. 

Praktycznie rzecz biorąc, nie powinniśmy wiele oczekiwać od Siri lub innych asystentów osobistych 

aktywowanych głosem, jeśli nigdy nie dowiedzą się, o czym mówimy, więc odrzucenie testu wydaje się 

nierozsądne. (Jeśli jakikolwiek Siri następnej generacji kiedykolwiek dojdzie do punktu, w którym 

rozpocznie swobodną i zwyczajną rozmowę ze swoim ludzkim właścicielem, wtedy test Turinga 

powróci jako wielkie „marzenie o sztucznej inteligencji”, ostatecznie zrealizowane. Niestety. Russell, 

uznany Ekspert AI i profesor informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley również pozbywa 

się problemu świadomości: „W obszarze świadomości naprawdę nic nie wiemy, więc nic nie powiem”. 

Następnie zapewnia nas, że „nikt w sztucznej inteligencji nie pracuje nad uświadomieniem maszyn i 

nikt nie wiedziałby, od czego zacząć, a żadne zachowanie nie ma świadomości jako warunku 

wstępnego”. Ale on mówi coś - w każdym razie całkiem sporo - o świadomości: Przypuśćmy, że podam 

ci program i zapytam: „Czy to stanowi zagrożenie dla ludzkości?” Analizujesz kod i rzeczywiście, po 

uruchomieniu, kod utworzy i zrealizuje plan, którego wynikiem będzie zniszczenie rasy ludzkiej, tak jak 

uformuje się program szachowy i zrealizuje plan, którego wynikiem będzie porażka każdego człowiek, 

który się z tym mierzy. Przypuśćmy teraz, że powiem ci, że kod po uruchomieniu tworzy również formę 

świadomości maszyny. Czy to zmieni twoje przewidywania? Ani trochę. Nie ma to absolutnie żadnego 

znaczenia. Twoja prognoza dotycząca jego zachowania jest dokładnie taka sama, ponieważ jest ona 

oparta na kodzie. Wszystkie te hollywoodzkie intrygi o maszynach, które w tajemniczy sposób stają się 

świadome i nienawidzą ludzi, naprawdę mija się z celem: liczy się kompetencja, a nie świadomość. Ale 

może to Russell mija się z celem, ponieważ mitologia o „ożywianiu” maszyn jest tak naprawdę siłą 

napędową marzeń o przyszłej sztucznej inteligencji. Gdybyśmy mieli poinformować ludzi 

przybywających do teatru na pokaz Ex Machina, że prawdziwym marzeniem sztucznej inteligencji jest 

stworzenie bezmyślnych superkomputerów „bez świateł w środku”, które pomogłyby nam (i naszym 

wrogom) osiągnąć cele, mogliby trochę poczuć rozczarowany. Russell wydaje się sugerować, że system 

algorytmiczny, odpowiednio uzupełniony o nieznane dotąd moduły ogólnej inteligencji, przyniesie 

ostateczny sukces sztucznej inteligencji. Prawdziwe jeże rozumieją, czego nie potrafią ostrzegające lisy, 

że sztuczna inteligencja łączy naukę i mity, a jej trwała fascynacja w powszechnym umyśle oznacza, że 

jest to psychologiczny i kulturowy probierz. Ray Kurzweil cały czas argumentował, że niezależnie od 

świadomości maszyny będą miały ją znacznie bogatszą i „lepszą” niż nasza.  Jego pean na temat mitu z 

1999 roku został odpowiednio zatytułowany „Wiek maszyn duchowych” (i tak naprawdę ma na myśli 

„duchowy”, jak w superinteligentnych komputerach posiadających świadome, duchowe 

doświadczenia). Kurzweil mądrze podkreśla, że test Turinga jest odpowiednim punktem odniesienia 



dla sztucznej inteligencji: „Aby zdać test, musisz być inteligentny”. Nie podoba mu się nawet termin 

„AGI”, coraz częściej używany do określenia sztucznej inteligencji ogólnej, ponieważ, jak to ujął 

(poprawnie), „celem sztucznej inteligencji zawsze było osiąganie coraz większej inteligencji, a 

ostatecznie osiągnięcie ludzkiego poziomu inteligencji. Pożądanie seksualne może być nawet 

właściwym tematem dla sztucznej inteligencji jako papierkiem lakmusowym dla inteligencji - zwłaszcza 

jeśli jest podstawowym elementem dążenia i tęsknoty oraz osiągania różnych celów, jak się wydaje w 

życiu. Ex Machina jest praktycznie szekspirowskim, łączącym napięcie seksualne, świadomość, wyzysk 

i wyzwolenie - a wszystko to w pewnym rodzaju teście Turinga. Powieściopisarz, który został reżyserem 

Alexem Garlandem, zajmuje się Osobliwością, przedstawiając historię superinteligentnego androida, 

który planuje ucieczkę z niewoli  szalonego naukowca (inny ciężarny temat) - jej samotnego wynalazcy, 

Nathana (w tej roli Oscar Isaac). Najwyraźniej celem Avy jest zdanie testu Turinga poprzez interakcję z 

zaproszonym gościem Nathana, Calebem Smithem (Domhnall Gleeson), jako całkowicie przekonujący 

„człowiek” - mimo że został poinformowany i może zobaczyć, że Ava jest androidem. To ostateczny 

test, mówi Nathan. Ale Ava ma własne pomysły (niech cholerne osiągnięcie naszych celów) i planuje 

ucieczkę do dzikiego świata poza granice ośrodka badawczego Nathana. Kiedy Ava w końcu ucieka, 

dwóch ludzi jest (lub będzie) martwych. Wychodząc, widzi kolor, wspaniały dowód koloru dla widza, 

że jest naprawdę „żywa” i świadoma. Widzieliśmy, jak rozumie i używa języka angielskiego tak 

skutecznie, że doprowadziła dwóch mężczyzn do beznadziejnego zamętu i porażki. Oto pełne 

przedstawienie mitu, przedstawiające jego rdzenną futurystyczną ideę nadchodzącego punktu 

przecięcia, w którym maszyny prześcigają ludzi. Ava jest mądrzejsza, bardziej przebiegła, bardziej 

duchowa i żywa niż jej ludzkie odpowiedniki. Wizja Garland to czysta mitologia - a także świetna ludzka 

historia, uchwycenie archetypowych tematów (wyzwolenie, dobro i zło oraz seksualność) przez 

pryzmat technologii przyszłości. Jest w tym ironia, ponieważ Ex Machina odnosi sukcesy, wykorzystując 

głębokie ludzkie emocje, podobnie jak inne arcydzieła, takie jak 2001: A Space Odyssey. Również 

ironiczny jest wybór, jakiego niektórzy ostatnio dokonali, aby zdystansować dziedzinę sztucznej 

inteligencji od jej radosnego (lub przerażającego) mitu na rzecz bardziej „naukowej” dyskusji - innymi 

słowy, odrzucenia emocjonalnie obciążonych pojęć, takich jak Osobliwość, świadomość i inteligencja, 

podczas gdy nadal czerpią korzyści z pozostawania w oczach opinii publicznej. Na przykład Russell 

wyraźnie chce oddzielić poważne prace nad sztuczną inteligencją ogólną od popkulturowych 

przedstawień w filmach takich jak Ex Machina. Uważa świadomość za głupie filozoficzne zmartwienie 

(zresztą nikt nie wie), testy Turinga jako przestarzałe idee zbyt podatne na sztuczki, a wszelkie obawy, 

że maszyny stają się agresywne (lub odważne lub w inny sposób emocjonalne), są zasadniczo błędne. 

Superinteligentne komputery będą po prostu realizować swoje cele. Problem polega na tym - i wiąże 

się to z ryzykiem egzystencjalnym, nawet bez obrazów Terminatora - że ich cele mogą nie być naszymi 

własnymi. Russell przyznaje, że to już nasz problem z AI. W szczególności przywołuje te algorytmy 

wyboru treści w sieci, których celem jest maksymalizacja przychodów z reklam poprzez 

bombardowanie wszystkich przyklejonymi i trafnymi reklamami. Superinteligentna sztuczna 

inteligencja może być zbyt dobra w realizacji naszych celów. Trafną metaforą jest opowieść o królu 

Midasie, który uzyskał moc przemiany wszystkiego w złoto, ale zbyt łatwo mu było zmienić wszystko w 

złoto, łącznie z własną córką (nie celem); podobnie, superinteligencja, którą obarczamy jakimś celem, 

może znaleźć sposób na jego osiągnięcie, który ostatecznie nas wyeliminuje, być może nawet używając 

atomów węgla w samych ludziach jako dalszych zasobów, jako środków do osiągnięcia celu. Pomysł 

jest odwiecznym zmartwieniem wśród zmartwień superinteligencji. Nick Bostrom rozważa scenariusz, 

w którym superinteligencji przypisuje się pozornie prozaiczne zadanie maksymalizacji produkcji 

spinaczy do papieru (cel wyznaczony przez człowieka) i stopniowo przekształca wszystko we 

wszechświecie w fabrykę spinaczy, w tym wszystkie użyteczne elementy w naszym własnym ciele. 

Eliezer Yudkowsky, były szef Machine Intelligence Research Institute w Berkeley, zażartował kiedyś: 

„AI cię nie nienawidzi ani nie kocha, ale jesteś zbudowany z atomów, które może wykorzystać do czegoś 



innego”. Pomysł, że nadchodząca superinteligencja będzie w jakiś sposób skoncentrowana na laserze 

i niezwykle kompetentna w osiąganiu celu, ale pozbawiona zdrowego rozsądku, wydaje się przecinać 

ziarno samej superinteligencji - która w końcu ma być ludzką inteligencją plus nie tylko. Naukowcy 

zajmujący się sztuczną inteligencją, tacy jak Gary Marcus, którzy rozumieją inteligencję jako 

(minimalnie) zdrowy rozsądek (i być może sami mają), wskazują, że superinteligentny komputer 

optymalizujący wytwarzanie ludzkiego produktu na sprzedaż, takiego jak spinacze do papieru, może 

również wpaść na pomysł, że nie powinien niszczyć ludzi, którzy je kupują. Ponownie, istnieje dziwne 

uproszczenie superinteligencji ukryte w zmartwieniach Russella i innych, że działa on jako supermocny 

automat ze ślepą, obliczeniową zgodnością z celem nadanym mu przez jego programistów. To dziwna 

pozycja. Sam Russell przyznaje, że zdrowy rozsądek i język są głównym i nieosiągniętym kamieniem 

milowym dla sztucznej inteligencji. Dlaczego nie ma go w jego obrazie superinteligencji? Przyszłe 

komputery posiadające zdrowy rozsądek pozwoliłyby uniknąć takich zmartwień - chyba że byłyby w 

końcu agresywne i diaboliczne, co Russell z trudem odrzuca jako głupi mit. W każdym razie scenariusze 

apokalipsy spinacza do papieru przeszkadzają naukowcom zorientowanym na naukę, takim jak Russell, 

którzy sugerują, że powinniśmy uprzedzać takie możliwości, wbudowując w przyszłe superinteligentne 

komputery pewne zasady, aby upewnić się, że „nie przywiązują one żadnej wewnętrznej wartości” do 

własnego samopoczucia. mając na celu wyłącznie maksymalizację naszych preferencji. Problem, jak 

przypomina nam Russell, polega na tym, że często nie mamy pojęcia o naszych własnych preferencjach. 

Przynajmniej jesteśmy skłonni zniekształcić to, czego chcemy, w sensie króla Midasa. Tak więc, jako 

kolejna zasada, oprócz altruizmu wobec ludzkości, sztuczna inteligencja musi być również przepojona 

pokorą, aby udaremnić wszelkie błędy, jakie może popełnić w dążeniu do altruizmu wobec nas (jak 

przekształcenie dyrektora generalnego fabryki spinaczy do papieru w spinacz, myśląc, że to naprawdę, 

naprawdę wyciskanie każdej uncji produktywności przy użyciu wszelkich możliwych środków). 

Altruistycznie skromne maszyny pomagają chronić się przed niebezpieczeństwem, że osoby 

zarządzające echami palącymi cygara (którzy prawdopodobnie już nie palą cygar) mogą dać im 

przekupne motywy, a także przed możliwością, że maszyny będą zbyt sprytne w niewłaściwy sposób, 

wykonując odpowiednik obracania wszystko na złoto. Mylące, „altruistycznie skromne” maszyny 

również brzmią podobnie jak Ex Machina walczący z AI - w końcu jako „żywa”, z prawdziwą (nie tylko 

maksymalizującą spinacz do papieru) inteligencją i etyczną wrażliwością. Można by wybaczyć 

wyciągnięcie wniosku, że mówienie o sztucznej inteligencji jest skazane na wieczne pomijanie nauki i 

mitu. Russell ma trzecią zasadę, którą uważa za niezbędną, aby udaremnić kryzys egzystencjalny z 

nadchodzącym superinteligencją: AI powinna być rozwijana w taki sposób, aby nauczyła się 

przewidywać ludzkie preferencje. W efekcie maszyny powinny nas obserwować, aby dowiedzieć się 

więcej o tym, czego chcemy, co pomaga im zignorować możliwe działania, które mogą rzucić wszystko 

na diabła, że tak powiem. Poznanie ludzkich preferencji pozwala komputerom uniknąć ranienia nas 

podczas próby osiągnięcia ich celów. (Russell nie wyjaśnia, w jaki sposób superinteligencja wciąż na 

tyle głupia, by wymazać nas z istnienia, mając wrażenie, że pomaga nam, należy mu ufać w roli 

życzliwego „panoptykonu”, zawsze obserwującego i uczącego się naszych preferencji.) Opowiadanie 

Russella o egzystencjalnym ryzyku opowieść o futurystycznej sztucznej inteligencji przywodzi na myśl 

uniwersalne roboty czeskiego dramaturga Karela Capeka, które zostały zaprojektowane z myślą o 

optymalnej wydajności pracy, celowo pozbawionych innych cech umysłu, takich jak docenianie piękna, 

poczucie moralności, przeżywanie uczuć i świadomości. Rzekomo bezmyślne automaty w jego sztuce 

R.U.R. i tak były niezadowolone i wywołały robotyczną rewolucję, która zniszczyła praktycznie całą 

ludzkość. Zakończenie Capka jest bez wątpienia powodem, dla którego pamiętamy jego sztukę z lat 20. 

XX wieku. Nikt nie jest podekscytowany perspektywą podrasowanego robota Roomba w sposób 

superinteligentny (ale bezmyślnie - zignoruj sprzeczność), uczący się wszystkiego o tym, jak najlepiej 

odkurzyć, posprzątać kuchnię lub naprawić samochód. Jasne, byłoby to niezwykle pomocne, ale nie to 

rozumiemy przez superinteligencję. Jesteśmy podekscytowani Avą. Superinteligencja, która nie jest 



świadoma, nie czuje ani nie jest zdolna do diabolicznej agresji, wcale nie jest inteligentna. Bez 

zdrowego rozsądku wydaje się być kiepskim kandydatem dla naszej mitologicznej wyobraźni. To jest 

kalkulator. Łącząc ze sobą inteligencję ludzką i maszynową, co w istocie stanowi teoretyczne dążenie 

do optymalizacji celów, Russell stwarza miejsce dla pozornie „naukowego” spojrzenia na umysł 

komputera, ale tylko przez poważne ograniczenie możliwości naszych własnych umysłów. To kolejny 

błąd inteligencji. Ludzka inteligencja jest różnorodna, wciąż głęboko tajemnicza i, z tego, co wiemy, 

skutecznie nieograniczona. Zmniejszając ludzką inteligencję, wiążąc ją z definicją bardziej podatną na 

obliczenia, obecne myślenie o sztucznej inteligencji pozbawia ją bogatszego zrozumienia umysłu. 

Pozostaje nam uproszczony świat. Być może ten świat sprawia, że mówienie o nadchodzącej sztucznej 

inteligencji ogólnej wydaje się bardziej rozsądne (ponieważ „AGI” nie oznacza tak wiele), ale czyni to, 

zagrażając zainteresowaniu samym projektem. Równie dobrze moglibyśmy zrezygnować z całego 

pojęcia superinteligencji i rozpocząć szczerze bardziej uczciwą dyskusję na temat bardzo realnej 

możliwości globalnej destrukcji wirusów komputerowych, powiedzmy, wypuszczonych przez 

programistów z ewidentnie złymi intencjami, bezmyślnie niszcząc rynki finansowe lub włamując się i 

niszcząc dane. krytyczne dla prywatności osób lub bezpieczeństwa krajów. Są to obliczenia, które są 

skuteczne dzięki odkryciu luki w zabezpieczeniach. To prawdziwy świat, a nie mit. 

W PODSUMOWANIU 

Możemy podsumować te stanowiska dotyczące sztucznej inteligencji i ludzi w następujący sposób. 

Kurzweilianie (mitologowie zajmujący się sztuczną inteligencją, kropka) mistyfikują maszyny po 

Osobliwości, które mają świadomość, emocje, motywy i ogromną inteligencję. Jak na ironię, 

podtrzymują one filozoficzne poszukiwania, przenosząc szekspirowskie motywy do obliczeń. 

(Komputery będą miały bogate doświadczenia duchowe, będą wspaniałymi kochankami itd.) Możemy 

to nazwać efektem Ex Machina. Russellianie chcą zatrzymać Ex Machinę w filmach, zmniejszając 

rozmowę o superinteligencji do bardziej szanowanych matematycznie pomysłów na temat ogólnych 

obliczeń osiągających „cele”. Niestety, Russelianie mają również tendencję do grupowania istot 

ludzkich w ograniczone definicje inteligencji. Zmniejsza to postrzeganą przepaść między człowiekiem a 

maszyną, ale tylko poprzez zmniejszenie wraz z nią możliwości człowieka. Russelianie są myślącymi 

liderami w nurcie kulturowym, który nazwałem „światem uproszczonym”. Jak to ujął Jaron Lanier: 

„Nowe pokolenie osiągnęło pełnoletność ze zmniejszonym oczekiwaniem na to, kim może być dana 

osoba i kim każda osoba może się stać”. Kurzweilowie i Russelianie zarówno promulują 

technocentryczny pogląd na świat, który jednocześnie upraszcza poglądy ludzi- w szczególności z 

deflacyjnym poglądem na inteligencję jako na obliczenia - i poszerza poglądy na technologię, promując 

futuryzm o sztucznej inteligencji jako nauce, a nie micie. Skupienie się na kombinezonach nietoperzy 

zamiast na Bruce’ie Wayne’ie wpędziło nas w wiele kłopotów. Widzimy nieograniczone możliwości 

maszyn, ale dla nas ograniczony horyzont. W rzeczywistości przyszła inteligencja maszyn jest kwestią 

naukową, a nie mitologiczną. Jeśli sztuczna inteligencja będzie nadal postępować zgodnie z tym samym 

wzorcem osiągania lepszych wyników w fałszywym świecie gier lub umieszczania reklam, możemy 

skończyć na granicy z fantastycznie inwazyjnymi i niebezpiecznymi uczonymi idiotami. Przejdźmy teraz 

do nauki o sztucznej inteligencji i właśnie tutaj - w samym badaniu naukowym - uproszczony świat 

znów staje się skomplikowany i tajemniczy. Kiedy bowiem usuwamy ograniczenia naszych błędów 

inteligencji, łuski unoszą się z naszych oczu i rzeczywiście pojawia się bardzo groźny problem. 



NIE OBLICZAJ, ANALIZUJ 

AI to poszukiwanie inteligencji. Mam nadzieję, że w kilku częściach przekonam Cię, że to zadanie 

napotyka znaczące przeszkody, przeszkody, których nie potrafimy pokonać. Aby to zrobić, musimy 

zbadać naturę samej inteligencji. Nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie śledztwa niż od „dziwnego i 

interesującego młodego człowieka”, detektywa-amatora Augusta Dupina, którego przedstawia nam 

anonimowy narrator w prawdopodobnie pierwszym na świecie powieści detektywistycznej „The 

Murders in the Rue Morgue." 

O ROZWIĄZYWANIU PRZESTĘPSTW 

Narrator, który ma wiele wspólnych cech z autorem Edgarem Allanem Poe, od razu mówi nam, że ma 

obsesję na punkcie metod myślenia. Jest ciekawy, w jaki sposób ludzkie umysły łączą pozornie 

niezwiązane ze sobą informacje z uważną obserwacją i wnioskami - z wnioskami. Cóż więc za 

szczęśliwość, że narrator znajduje się w starym domu razem z Dupinem, spędzając cały dzień w pobliżu 

genialnego detektywa. Szybko się dowiadujemy, że Dupin nie jest normalnym facetem. To rodzaj 

dziwnej osobowości, która posiada prawdziwą oryginalność. I rzeczywiście, jest dziwny. Dupin 

pochodzi ze znakomitej rodziny, ale został sprowadzony do stanu bliskiego ubóstwa, do którego prawie 

nie ma nic przeciwko, ponieważ nieustannie myśli, pogrążony w pomysłach. Kiedy mówi, głośno 

rozmyśla. Może to oczywiście stać się irytujące. Ale narrator ceni sobie „szczególne zdolności 

analityczne” Dupina. Mówi: „Spędziliśmy dni na czytaniu, pisaniu lub rozmowie, dopóki zegar nie 

ostrzegł nas o nadejściu prawdziwej ciemności. Potem wyszliśmy na ulice ramię w ramię, kontynuując 

tematy dnia lub wędrując daleko i szeroko do późnej godziny, szukając wśród dzikich świateł i cieni 

zaludnionego miasta tej nieskończonej ilości psychicznego podniecenia, które może spokojna 

obserwacja pozwolić sobie." Dupin to prototyp, wzór, jak Sherlock Holmes. Podobnie jak Holmes, 

zauważa, że policji, stosującej swoją „zwykłą pilność i aktywność”, jakoś udaje jej się nie zauważyć. 

Pewnej nocy, sam w starym domu z Dupinem, narrator odbiera wieczorne wydanie „Gazette des 

Tribunaux” i dowiaduje się o morderstwach na Rue Morgue: 

„Nadzwyczajne morderstwa.” Dzisiejszego ranka, około trzeciej po południu, mieszkańcy Quartier St. 

Roch zostali obudzeni ze snu przez serię strasznych wrzasków, wydających się najwyraźniej z czwartego 

piętra domu przy Rue Morgue, znanego być jedynym miejscem zamieszkania jednej z Madame 

L'Espanaye i jej córki Mademoiselle Camille L'Espanaye. Po pewnym opóźnieniu, spowodowanym 

bezowocną próbą uzyskania dostępu w zwykły sposób, bramę wyłamano łomem i weszło ośmiu lub 

dziesięciu sąsiadów w towarzystwie dwóch żandarmów. W tym czasie płacz ustał; ale gdy grupa 

wbiegła na pierwszy poziom schodów, rozróżniły się dwa lub więcej szorstkich głosów, wściekłych, i 

wydawało się, że dochodzą z górnej części domu. Gdy dotarli do drugiego podestu, dźwięki te również 

ucichły i wszystko pozostało doskonale ciche. Grupa rozprzestrzeniła się i biegła z pokoju do pokoju. 

Po dotarciu do dużej sali na tyłach czwartej kondygnacji (której drzwi, znalezione zamknięte, z kluczem 

w środku, zostały wyważone) ukazał się spektakl, który wszystkich obecnych uderzył nie mniej z 

przerażenia niż ze zdziwienia. „W mieszkaniu panował najdzikszy bałagan - meble połamane i 

rozrzucone na wszystkie strony. Łóżko było tylko jedno; i stamtąd łóżko zostało zdjęte i wrzucone na 

środek podłogi. Na krześle leżała brzytwa, oblana krwią. Na palenisku znajdowały się dwa lub trzy 

długie i grube warkocze siwych ludzkich włosów, również poplamionych krwią i najwyraźniej 

wyrwanych z korzeni. Na podłodze znaleziono czterech Napoleonów, kolczyk z topazu, trzy duże 

srebrne łyżki, trzy mniejsze z metalu d’Alger i dwie torby zawierające prawie cztery tysiące franków w 

złocie. Szuflady komody, które stało w jednym rogu, były otwarte i najwyraźniej zostały ograbione, 

chociaż nadal w nich pozostawało wiele artykułów. Pod łóżkiem znaleziono mały żelazny sejf. Był 

otwarty, z kluczem wciąż w drzwiach. Nie zawierał treści poza kilkoma starymi listami i innymi 

dokumentami o niewielkim znaczeniu. „Po pani L'Espanaye nie było tu żadnych śladów; ale w kominku 



obserwuje się niezwykłą ilość sadzy, a dokonano rewizji w kominie i wyciągnięto z niego (okropne!) 

zwłoki córki, głową w dół; zostały w ten sposób wypchnięty przez wąski otwór na znaczną odległość. 

Ciało było dość ciepłe. Po zbadaniu go dostrzeżono wiele okropności, niewątpliwie spowodowanych 

gwałtownością, z jaką został wzniesiony i odłączony. Na twarzy było wiele poważnych zadrapań, a na 

gardle ciemne siniaki i głębokie wgłębienia paznokci, jakby zmarła został uduszona na śmierć. . . . 

„Po dokładnym zbadaniu każdej części domu, bez dalszych odkryć, grupa udała się na mały, brukowany 

dziedziniec na tyłach budynku, gdzie leżały zwłoki starszej pani z tak podciętym gardłem, że przy próbie 

jej podniesienia głowa odpadła. Ciało, podobnie jak głowa, zostały straszliwie okaleczone - to pierwsze 

tak bardzo, że prawie nie zachowało żadnego ludzkiego wyglądu. „Wierzymy, że do tej strasznej 

tajemnicy jeszcze nie doszło”. 

Następnego dnia Gazette publikuje więcej szczegółów na temat sprawy. Z relacji osób składających 

zeznania możemy zebrać istotne informacje. Matka i córka były zamożne. Na trzy dni przed 

morderstwami matka wyciągnęła z banku dużą ilość pieniędzy w złocie, który po morderstwach 

znaleziono na podłodze w nienaruszonym stanie. Ciekawe: jeden z pierwszych na miejscu policjant 

donosił, że słyszał dwa głosy - jeden najwyraźniej pochodził od francuskojęzycznego mężczyzny, a 

drugiego nie mógł w ogóle rozpoznać, nazywając to „twardym, wysokim i bardzo dziwnym”. Pomyślał 

o obcokrajowcu i być może Hiszpanie. Inni świadkowie opisali później niezrozumiały głos jako 

prawdopodobnie włoski, rosyjski lub angielski. Zagadkowe. Pieniądze - być może najbardziej 

prawdopodobny motyw morderstwa - pozostają nietknięte w domu. Drzwi są zamykane od wewnątrz. 

Ciało córki zostaje znalezione w kominie, włożone do środka z taką siłą, że do wyciągnięcia jej potrzeba 

więcej niż jednej osoby. A także głosy. Najwyraźniej od morderców, ale chociaż policja wyraźnie 

usłyszała dwa głosy, gdy wchodzili po schodach do domu, tylko jeden jest rozpoznawalny, drugi 

podobno stanowi dziwną mieszankę pozornego bełkotu. Żaden ze świadków nie jest w stanie 

powiedzieć dokładnie tego, co zostało powiedziane (jeśli cokolwiek), w jakimkolwiek języku. Policja jest 

zbita z tropu. Zeznania świadków tylko potęgują zamieszanie. To znaczy, wszystkie wskazówki, wzięte 

razem, tak naprawdę nigdzie nie wskazują. Morderstwa są tajemnicą i właśnie dlatego nasz dziwaczny 

detektyw amator Dupin jest tak żywo zainteresowany. Narrator sugeruje, że Dupin rozwiązuje sprawę 

wcześnie, czytając relację opublikowaną przez policję w gazecie. Obaj jednak uzyskują pozwolenie na 

zwiedzanie starego domu na Rue Morgue, podczas gdy miejsce zbrodni jest nadal nienaruszone. W 

drodze powrotnej Dupin zatrzymuje się w biurze innej gazety i umieszcza ogłoszenie w dziale rzeczy 

znalezionych. Czy ktoś w Paryżu, prawdopodobnie marynarz z maltańskiego statku, zgubił orangutana? 

Właściciel może zadzwonić, aby go odebrać. I oto wniosek, który rozbija sprawę morderstw przy Rue 

Morgue: żaden człowiek nie zamordował tej nocy starej kobiety i jej córki. Zabójcą nie był człowiek, ale 

dzikie zwierzę przywiezione z dżungli przez żeglarza i przetrzymywane w pobliskim mieszkaniu. W szale 

po ucieczce przed swoim panem orangutan wyskoczył przez okno starego domu, huśtając się na 

zewnętrznej okiennicy, a następnie do domu, wrzeszcząc, piszcząc i wymachując ostrą brzytwą. Oto 

narzędzie zbrodni: brzytwa, która ścina głowę starej kobiecie i czysta zwierzęca siła zwierzęcia, które 

wpycha córkę do komina. Ludzki głos słyszany przez świadków? Właściciel orangutana. A stłumione i 

niezrozumiałe odgłosy? Pomruki zwierzęcia  

METODA GUESSWORK 

Ale kto by to wywnioskował z faktów sprawy? Z pewnością wszystko jest w porządku przy wszystkich. 

Prawdę mówiąc, Dupin tylko się domyślił. Policja postępowała zgodnie ze znanymi metodami, dopóki 

nie doprowadziły donikąd. Potem też zaczęli zgadywać. Jedyna różnica polegała na tym, że 

przypuszczenie Dupina było słuszne. Poe zaczyna „The Murders at the Rue Morgue” od refleksji na 

temat natury myślenia. Fikcyjna historia zbrodni zaczyna się od literatury faktu. Szuka właściwych słów. 

Uznaje, że rozumowanie Dupina jest triumfem analizy, w przeciwieństwie do obliczeń formułowych. 



Obliczenie łączy znane kropki; powiedzmy stosując zasady algebry. Analiza polega na nadaniu sensu 

kropkom, zrobieniu skoku lub zgadywaniu, które je wyjaśnia - a następnie, mając pewien wgląd, 

używając obliczeń, aby to przetestować. Kalkulacja ma swoje granice: „Ale w sprawach wykraczających 

poza granice zwykłej reguły umiejętności analityka są widoczne”. Przestrzeganie reguł nie wystarczy, 

ale nie jest jasne, o co jeszcze chodzi. To, że Poe docenia tę tajemnicę, jest ewidentne w deklaracji, 

którą składa na początku swojej opowieści: „Cechy psychiczne omawiane jako analityczne są same w 

sobie, ale mało podatne na analizę”. Kilka dekad później amerykański naukowiec i filozof Charles 

Sanders Peirce z fascynacją czytał historie Poego. Peirce również się zastanawiał, jak myślimy, jak 

myślimy. Udało mu się nawet uchwycić mentalną gimnastykę Dupina w logicznych symbolach. Nie 

wiedział, jak zautomatyzować wnikliwy styl zgadywania detektywa, ale uważał, że jest to centralny 

aspekt ludzkiego myślenia. Dla Peirce'a myślenie nie jest kalkulacją, ale skokiem, przypuszczeniem. Nic 

nie jest pewne. Składamy wszystko razem. Wyjaśniamy i poprawiamy. Peirce, żyjąc tak jak w XIX wieku, 

nie znał się na komputerach cyfrowych. Przewidywał jednak, co sprawi, że sztuczna inteligencja będzie 

trudnym problemem dla wszystkich. Sprowadza się tak naprawdę do tego: biorąc pod uwagę, że nasze 

własne myślenie to zagadkowa seria domysłów, jak możemy mieć nadzieję, że uda nam się je 

zaprogramować? Ostatecznie Peirce opracował całe ramy wyjaśniające dla ludzkiego rozumowania. 

Opierała się na logice formalnej i jej typach, takich jak dedukcja i indukcja. Jest jeszcze trzeci element, 

rozumował Peirce, który uchwycił nasze gry w zgadywanie. Nazwał to „uprowadzeniem”. Do tego 

zwracamy się dalej. 

 



Puzzle Peirce’a 

Dla tych, którzy są zaznajomieni z jego twórczością, Charles Sanders Peirce znajduje się w 

wyselekcjonowanej grupie naprawdę oryginalnych i ważnych myślicieli. Historyk Joseph Brent w swojej 

biografii C. S. Peirce: A Life nazwał go „być może najważniejszym umysłem, jaki kiedykolwiek 

wytworzyły Stany Zjednoczone”. Filozof Paul Weiss, pisząc w The Dictionary of American Biography w 

1934 roku, opisał Peirce'a jako „najbardziej oryginalnego i wszechstronnego z filozofów amerykańskich 

i największego logika Ameryki”. Historyk kultury i krytyk Lewis Mumford umieścił go w towarzystwie 

ikonoklasycznych geniuszy, takich jak Roger Bacon i Leonardo Da Vinci. A kiedy Noam Chomsky, pionier 

lingwistyki z MIT, został zapytany w wywiadzie z 1976 roku o jego wpływy, powiedział: „W odniesieniu 

do pytań, które omawialiśmy [dotyczących filozofii języka], filozof,  do którego czuję się najbliżej a 

którego prawie parafrazuję, to Charles Sanders Peirce ”. 

WSPANIAŁY, ALE SAMOTNY 

Podobnie jak Albert Einstein, Peirce był leworęczny i myślał obrazami. Naszkicował logiczne wnioski 

diagramach. W późniejszych latach pisał sam w swoim domu, narzekając, że jest głodny i zmarznięty, 

zbyt biedny, by pozwolić sobie na opał do pieca. Jego kilku przyjaciół się martwiło i udało im się zdobyć 

dla niego serię wykładów na Harvardzie z podstaw logiki, w których wyjaśnił typy wnioskowania 

logicznego za pomocą schematu, który, jak sądził, stanowił podstawę metody naukowej - programu 

jasnego myślenia. Wśród uczestników był William James, słynny filozof i wczesny psycholog z Harvardu, 

który później przyznał, że nie rozumiał do końca wykładów - że matematyka związana z rysunkami i 

diagramami Peirce'a wykracza poza jego ken. Najwyraźniej James nie był w tym sam; wykłady przeszły 

w dużej mierze niezauważone i ukazały się w formie książkowej dopiero kilkadziesiąt lat później. 

Urodzony w wiktoriańskiej kulturze naukowej w Cambridge w stanie Massachusetts w 1839 r. Peirce 

pochodził z zamożnej i zaradnej rodziny. Jego ojciec był wybitnym profesorem matematyki na 

Harvardzie. Młodszy kuzyn został potężnym senatorem, Henry Cabot Lodge. Peirce miał wykształcenie 

klasyczne, które ukończył w 1863 roku summa cum laude z Lawrence Scientific School na Uniwersytecie 

Harvarda. Spędził trzydzieści lat jako naukowiec w US Coast and Geodetic Survey, zajmując się 

badaniami topologicznymi powierzchni ziemi przy użyciu precyzyjnych pomiarów natężenia grawitacji. 

Był chemikiem amatorem, prestiżowym wykładowcą logiki na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa i 

pierwszym amerykańskim delegatem do jakiegokolwiek międzynarodowego stowarzyszenia 

naukowego. Był naukowcem, logikiem, filozofem, pisarzem, płodnym recenzentem książek dla Narodu 

i nie tylko. Uczony Peirce'a Max H. Fisch, który spędził dziesięciolecia na badaniu życia i pracy Peirce'a, 

przedstawia tę odpowiednio wielką ocenę jego wielu osiągnięć: 

 

Kto jest najbardziej oryginalnym i najbardziej wszechstronnym intelektem, jaki do tej pory wytworzyły 

obie Ameryki? Odpowiedź „Charles S. Peirce” jest bezsporna, ponieważ każda sekunda byłaby tak 

daleko w tyle, że nie byłaby warta nominacji. Matematyk, astronom, chemik, geodeta, geodeta, 

kartograf, metrolog, spektroskopista, inżynier, wynalazca; psycholog, filolog, leksykograf, historyk 

nauki, ekonomista matematyczny, student medycyny przez całe życie; recenzent książek, dramaturg, 

aktor, autor opowiadań; fenomenolog, semiotyka, logik, retor, metafizyk. . . . Jest jedynym filozofem 

budującym systemy w obu Amerykach, który był kompetentny i produktywny w logice, matematyce i 

wielu naukach ścisłych. Jeśli w całej historii filozofii miał sobie równych pod tym względem, to nie jest 

ich więcej niż dwóch. 

 



Jednak Peirce zmarł jako wyrzutek, w dużej mierze zapomniany. Zapomniani geniusze są na tyle 

powszechni w historii, że od czasu do czasu odkrywamy ich na nowo, tak jak w przypadku Tesli. Ale 

prawdopodobnie bardziej niż Tesla - który w końcu osiągnął swego rodzaju pośmiertną sławę jako 

inspiracja Elona Muska do nazwania firmy samochodów elektrycznych jego imieniem - Peirce jest 

ważnym myślicielem, który został w większości wypisany z książek historycznych. Jego twórczość jest 

najbardziej ceniona w filozofii, gdzie znany jest jako twórca szkoły filozoficznej zwanej pragmatyzmem. 

Jego wczesne prace nad komputerami zostały prawie zapomniane. Uczeni wciąż zgłębiają jego 

obszerne prace na temat natury logiki, ale temat jest tajemniczy, zbyt trudny do włączenia się do 

głównego nurtu dyskusji. Tak więc, nawet jeśli niektórzy, którzy zrozumieli znaczenie i zakres jego myśli 

o naturze logiki, porównali go do Arystotelesa, dzisiejsza dyskusja nad ideami Peirce'a wymaga w 

większości kręgów szkicu biograficznego - i wyjaśnienia, a nawet przeprosin. 

FIZYKA, FILZOFIA I OSOBOWOŚĆ 

Dlaczego zapomniano  Peirce’a? Jego życie osobiste daje nam wskazówkę: irytował prawie każdego. 

William James pozostał bliskim przyjacielem na całe życie. Ale nawet James opuścił swoje pierwsze 

spotkanie z Peircem, kiedy obaj byli studentami na Harvardzie, z mieszanym wrażeniem, jak pisał do 

swojej rodziny: „jest synem profesora Peirce, którego podejrzewam, że jest bardzo mądry”. faceta „z 

dużym charakterem, choć dość niezależnym i agresywnym”. James ze współczuciem odniósł się później 

do Peirce'a jako „tej dziwnej i niesfornej istoty”. Kłująca osobowość Peirce'a i brak zainteresowania 

współczesnymi obyczajami powodowały niekończące się kłopoty dla niego osobiście i zawodowo. 

Często obrażał wiktoriańskich socjalistów w Nowej Anglii (w tym jego rodzinę), którzy słusznie go 

unikali; Harvard odmówił zaoferowania mu profesury z powodu znanej niewierności w jego 

małżeństwie; Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych, w której pracował przez dziesięciolecia, 

ostatecznie zwolniła go z powodu niedostarczenia raportów na czas i utraty drogiego sprzętu podczas 

podróży po Europie. Tak też został zwolniony przez Johnsa Hopkinsa po nieokreślonych doniesieniach 

o niestosownym postępowaniu. Dziś powiedzielibyśmy, że nie pasował - doskonały stereotyp 

niezrozumianego geniuszu. Był konstytucyjnie niezdolny do gry zgodnie z zasadami. Osobiste skandale 

i dziwactwa Peirce'a pomagają wyjaśnić, na przykład, dlaczego zapisy jego życia osobistego - tomy 

dokumentów - pozostawały zapieczętowane w Harvard's Houghton Library do 1956 roku, czterdzieści 

dwa lata po jego śmierci. Jego artykuły naukowe i filozoficzne - w tym wiele interesujących z 

informatyki, a zwłaszcza sztucznej inteligencji - leżały stosunkowo nietknięte i niepublikowane w 

archiwach Harvardu z braku „kilku tysięcy dolarów”, aby „zagwarantować początkowy koszt 

publikacji”, jak Lewis Mumford później to ujął. Nie rozumiejąc jego idei i ich znaczenia oraz nie chcąc 

wywoływać skandalu, wielu z tych, którzy znali Peirce'a, nie doczekało się przywrócenia jego reputacji 

ani opublikowania większości jego dzieł. Sam Peirce zmarł w zapomnieniu, przeżył swoją równie 

enigmatyczną drugą żonę Juliette, Francuzkę z własną, nieco burzliwą historią. Rodzina Peirce'a trafnie 

opisywała Juliette jako wyrzutka lub „Cygankę”. Dopiero dużo, dużo później - a do pewnego stopnia 

nawet dziś - zrozumieliśmy ogrom wkładu Peirce'a w matematykę, a zwłaszcza logikę. Ogromne 

znaczenie ma jego myślenie o wnioskowaniu logicznym, a zwłaszcza o przejściu do sedna jego pracy 

życiowej, jego zgłębiania głębi i tajemnicy tego, co nazwał wnioskiem abdukcyjnym, rodzaju 

wyjaśniającego domysłów, które, jak sobie uświadomił, najbardziej pasują do naszego myślenia. Peirce 

zauważył, że uprowadzające rozumowanie zostało pominięte w opisach logicznego rozumowania 

sięgającego Arystotelesa. Nie mieściło się również w zwykłych ramach logicznych przyjętych na kursach 

matematyki lub logiki. Postrzegał porwanie jako brakujący element logiczny, który rodził 

fundamentalne pytania dotyczące automatyzacji i inteligencji. Gdyby wiedział o sztucznej inteligencji, 

prawdopodobnie dostrzegłby to, czego dziś zbyt często brakuje: że problem wnioskowania 

abdukcyjnego stawia AI z jej głównym, wciąż całkowicie nierozwiązanym wyzwaniem. 



PUZZLE INFERENCJI 

Narrator Edgara Allana Poe szukał słów, aby opisać to, o czym Peirce napisał później tomy - o wnioskach 

abdukcyjnych. Ale wnioskowanie abdukcyjne jest rodzajem wnioskowania. Co to jest wnioskowanie? 

Na przykład rzeczownik. Forma czasownika to „wnioskuj”, co mówi o działaniach. Etymologicznie, 

wnioskowanie oznacza „wprowadzać”, z łaciny „in”, „into” i „ferre”, przynosić. Oxford English 

Dictionary mówi nam, że jest to coś, co robimy poznawczo, z umysłem: „aby dojść do opinii lub 

zdecydować, że coś jest prawdą na podstawie dostępnych informacji”. Niestety OED mówi nam 

również, że „dedukować” jest synonimem wnioskowania, które jest niepomocne (dedukowanie jest 

tylko jednym ze sposobów wnioskowania). OED oferuje również kilka przykładów użycia, które 

podkreślają ogólność słowa „wnioskowanie” w potocznym języku: 

Aby coś wywnioskować (z czegoś): wiele znaczeń należy wywnioskować z kontekstu. Czytelnicy mogą 

wnioskować o motywach zabójcy. 

Aby wywnioskować, że: uzasadnione jest wnioskowanie, że rząd wiedział o tych umowach. 

Wnioskowanie ma na celu wywołanie nowej myśli, która w logice sprowadza się do wyciągnięcia 

wniosku, a bardziej ogólnie polega na wykorzystaniu tego, co już wiemy i co widzimy lub obserwujemy, 

do aktualizacji wcześniejszych przekonań. Możemy wywnioskować motywy zabójcy (aby pożyczyć z 

OED) na podstawie tego, co już wiemy i co przeczytaliśmy w gazetach (jak Dupin). Wnioskowanie jest 

również swego rodzaju skokiem, uważanym za rozsądne, na przykład gdy wnioskujemy, że „rząd 

wiedział o tych transakcjach” - ponownie, na podstawie naszej wcześniejszej wiedzy (takiej jak wiedza 

publiczna lub wspólna), a także czytania (obserwowania) jakiejś przełomowej historii l. Wnioskowanie 

to podstawowy akt poznawczy dla inteligentnych umysłów. Jeśli agent poznawczy (osoba, system 

sztucznej inteligencji) nie jest inteligentny, wyciągnie zły wniosek. Ale każdy system, który w ogóle 

wnioskuje, musi mieć jakąś podstawową inteligencję, ponieważ sam akt użycia tego, co jest znane i to, 

co obserwuje się, aby zaktualizować przekonania, jest nieuchronnie powiązany z tym, co rozumiemy 

przez inteligencję. Jeśli system sztucznej inteligencji w ogóle nie wnioskuje, tak naprawdę nie zasługuje 

na miano SI. (Chociaż można powiedzieć, że nawet system oznaczający zdjęcia kotów wnioskuje, że to, 

co „widzi”, to kot, więc poprzeczka może być dość niska.) Niemożliwe jest zażartowanie, odkrycie 

nowej szczepionki, rozwiązanie morderstwa jak robi to Dupin, lub po prostu nadążać za różnymi 

wydarzeniami i komunikacją na świecie bez jakiejś zdolności wnioskowania lub innej. Z pewnością 

wiemy wiele rzeczy, ale tylko wnioskowanie prowadzi nas do nowej wiedzy (lub wiary). Wiemy, że jutro 

wzejdzie słońce, więc nie musimy tego wnioskować. Podobnie nie kłopoczemy się wnioskiem, że nasza 

ręka jest nadal przyczepiona do naszego ramienia. To jest wiedza, którą już posiadamy, zestaw 

przekonań, które już utworzyliśmy. Ale nasza wiedza ciągle się zmienia i jest aktualizowana. Jeśli za 

wcześnie jest tajemniczo ciemno na zewnątrz, możemy wywnioskować o zaćmieniu słońca, a może o 

tym, że wielka burza piaskowa zasłania słońce na zachodzie, a może o nuklearnej zagładzie. To zależy - 

co obecnie wiemy? Co ma największy sens ,co widzimy .Ogólnie rzecz biorąc, zawsze wnioskujemy - to 

jest jak stan przebudzenia. Mogę wejść do kuchni, odkryć w połowie pustą puszkę Pepsi i 

wywnioskować, że moja siostra ją tam zostawiła, kiedy pije Pepsi gdy mnie odwiedza. Z drugiej strony 

są tu pracownicy przerabiający blaty, a ja też zauważyłem, że jeden z nich pił wcześniej Pepsi. A jeśli o 

to chodzi, wcześniej piłem Pepsi i zostawiłem ją niedokończoną na werandzie, więc może mój 

małżonek go przyniósł. W końcu zgadujemy wyjaśnienie, które ma sens, biorąc pod uwagę to, co wiemy 

i kontekst, w którym się znajdujemy. To jest Wnioskowanie „w czasie rzeczywistym”, ponieważ 

wyciągamy wnioski, wchodząc do pokoju. Rzeczywiste okoliczności zawsze się zmieniają, więc w czasie 

rzeczywistym wnioskowanie jest powszechne. W końcu myślimy w czasie. Program komputerowy, 

który może rozwiązać problem po dziesięciu miliardach lat, wcale nie jest inteligentny, podobnie jak 

program, który w czasie rzeczywistym wchodzi na ścianę. Prowizoryczny charakter wielu wniosków 



oznacza, że początkowe wnioski mogą być błędne, zwłaszcza jeśli doszło do nich zbyt pospiesznie. Jeśli 

przyjdę do biura późno, szef może wywnioskować, że nie traktuję rzeczy poważnie, podczas gdy w 

rzeczywistości ruch został wstrzymany z powodu wypadku. Innymi słowy, szef wyciąga wnioski na 

podstawie wcześniej sformułowanych wrażeń lub uprzedzeń na mój temat. Ludzie w codziennych 

rozmowach używają słowa wnioskowanie w tym sensie, odnosząc się do zbyt pośpiesznego skoku do 

nieuzasadnionego wniosku: „Och, to Suzy, ona wnioskuje o tobie różne szalone rzeczy po tym, co 

powiedziałeś wczoraj wieczorem. ” I prawdą jest, że technicznie rzecz biorąc, Suzy wyciąga wnioski, ale 

tutaj chodzi o to, że są stronnicze, a Suzy jest zbyt gotowa do podejmowania nieuczciwych założeń (być 

może dlatego, że jest w złym nastroju lub cię nie lubi). Mówiąc bardziej konkretnie, wnioskowanie 

weszło do leksykonu matematyki dawno temu, a ostatnio pojawiło się w dyskusjach na temat obliczeń 

i sztucznej inteligencji. W tym ustawieniu „wnioskowanie w czasie rzeczywistym” może odnosić się do 

robota poruszającego się w dynamicznym środowisku, takim jak ruchliwa ulica. „Wnioskowanie 

probabilistyczne” wyciąga wnioski z danych statystycznych, z oczywistym zastosowaniem w podejściu 

do sztucznej inteligencji opartym na danych. Dawno temu naukowcy zajmujący się sztuczną 

inteligencją zmagali się potężnie z warunkiem wstępnym wnioskowania, inteligentnym 

wykorzystaniem tego, co już znamy - kwestią „wiedzy”. Systemy, które nic nie wiedzą, też nie mogą 

wiele wywnioskować. Dlatego pierwsi badacze próbowali zakodować wiedzę w systemach sztucznej 

inteligencji, aby pomóc im zrozumieć sens ich czujnika lub wprowadzania tekstu. Odkryto (na własnej 

skórze, przez powtarzające się niepowodzenia), że systemy AI z dużymi repozytoriami wiedzy na temat 

faktów i reguł nadal musiały wykorzystywać wiedzę w kontekście, aby wyciągać odpowiednie wnioski. 

To „używanie” wiedzy jest tym, co sprawia, że wnioskowanie jest tak trudne. Jaka wiedza jest istotna 

w stogu siana mojej pamięci, zastosowanej do dynamicznie zmieniającego się świata wokół mnie? 

Umiejętność określenia, które fragmenty wiedzy są istotne, nie jest umiejętnością obliczeniową. Poe 

podkreśla, że w dziedzinie „analitycznej” ludzkie poglądy nie są formułowane; są to „sprawy 

wykraczające poza granice zwykłych reguł” lub kalkulacji. Rzeczywiście, wydaje się, że Dupin doszedł 

do wyjaśnienia zabójstwa - orangutana - na podstawie pewnego nieoczekiwanego przypuszczenia, 

które później weryfikuje, spotykając się z właścicielem zaginionego zwierzęcia. A więc: czy on tylko 

zgadywał? W pewnym sensie tak. Ale to nie anuluje tego jako wnioskowania. To sprawia, że jest to 

ważny rodzaj. 

WIĘCEJ O TURINGU 

W swoim przełomowym artykule z 1950 r. „Computing Machinery and Intelligence” Turing odrzucił 

pytania o maszyny faktycznie myślące, naśmiewając się z własnego tytułu, twierdząc, że „myślenie” 

jest beznadziejnie nienaukowe i subiektywne. Mówienie o myśleniu komputerowym przypomina 

mówienie o pływaniu łodzi podwodnych. Odniesienie się do „pływania” już jest antropomorfizacją. 

Delfiny pływają, ale łodzie podwodne nie. Turing myślał, że użycie słowa myślenie też jest takie. Jeśli 

komputer grał w szachy, kto mógłby powiedzieć, czy myśli, czy tylko kalkuluje? Turing był 

zainteresowany w pełni programowalnym umysłem. Dlatego pozbył się swojego pierwotnego 

rozróżnienia między wnikliwością a pomysłowością, wprowadzając wgląd - czymkolwiek on jest - w 

sferę obliczeń. W ten sposób sprawił, że kwestia sztucznej inteligencji była w pełni testowalna. Teza 

była radykalna nawet jak na jego własne wcześniejsze standardy, ale nie będziemy mu za to żałować, 

ponieważ położyła podwaliny dla badaczy AI w dalszej dekadzie, aby rozpocząć pracę bez filozoficznych 

obaw hamujących postęp. Niestety, nigdy nie zajęto się właściwie tym, jak wnioskowanie obliczeniowe 

mogło być - lub mogłoby się stać - podobne do wnioskowania ludzkiego. Dziedzina nie rozpoczęła się 

od teorii wnioskowania, która dostarczyłaby planu dla późniejszego rozwoju (lub dowodu 

niemożliwości). Dla naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją brak teorii wnioskowania jest jak 

rozpoczęcie pracy przez inżynierów jądrowych nad bombą atomową bez uprzedniego poznania 

szczegółów reakcji rozszczepienia. Oczywiście znajomość równania Einsteina nie wystarczy. Znajomość 



teorii obliczeń przez entuzjastów sztucznej inteligencji też nie jest - ponieważ samo pytanie, przed 

jakim stają naukowcy pracujący nad sztuczną inteligencją, dotyczy tego, w jaki sposób obliczenia 

można przekształcić w odpowiedni zakres i typy wnioskowania wykazywanego przez umysły. Pytanie 

należało zadać bezpośrednio. Ignorując go lub omijając, pole stawiało fałszywe nadzieje, ślepe zaułki i 

marnowanie czasu nieuniknione. Bo jest wiele do rozważenia. Weźmy na przykład wiele wniosków z 

historii nauki. Naukowcy formułują hipotezy, a następnie je testują. Ale hipotezy nie są formułowane 

mechanicznie; notorycznie czasami pojawiają się w głowach naukowców (zazwyczaj po opanowaniu 

tej dziedziny). Podobnie jak niegdyś Turing, studenci odkryć naukowych mają tendencję do wypychania 

takich intelektualnych skoków poza formalnością praktyki naukowej, tak więc centralny akt inteligencji 

„płynie za darmo”, sam w sobie nie został przeanalizowany. Ale takie hipotezy są autentycznymi aktami 

umysłu, kluczowymi dla całej nauki i często nie da się ich wyjaśnić poprzez wskazanie danych lub 

dowodów lub czegokolwiek oczywistego lub dającego się zaprogramować. Kiedy Kopernik stwierdził, 

że Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie odwrotnie, zignorował góry dowodów i danych gromadzonych 

przez stulecia przez astronomów pracujących ze starszym modelem ptolemejskim. Odnowił wszystko 

ze słońcem w środku i opracował użyteczny model heliocentryczny. Co ważne, początkowy model 

kopernikański był w rzeczywistości mniej przewidywalny, mimo że był poprawny. Początkowo była to 

tylko struktura, która, jeśli zostanie ukończona, mogłaby zaoferować eleganckie wyjaśnienia, które 

zastąpiłyby coraz bardziej zawiłe rozwiązania, takie jak ruch wsteczny planet, nękający model 

ptolemejski. Tylko poprzez najpierw zignorowanie wszystkich danych lub ich rekonceptualizację, 

Kopernik mógł odrzucić model geocentryczny i wywnioskować o radykalnie nowej strukturze Układu 

Słonecznego. (I zwróć uwagę, że rodzi się pytanie: w jaki sposób pomogłyby „duże zbiory danych”? 

Wszystkie dane pasowały do niewłaściwego modelu). Skok kopernikański, który zapoczątkował 

rewolucję naukową, można lepiej opisać jako inspirujące przypuszczenie. To samo można powiedzieć 

o wyborze elipsy przez Keplera do opisu ruchu planet, ponieważ ogromna liczba (technicznie 

nieskończonych) kształtów geometrycznych może być dopasowana do orbit planet (być może z 

wyłączeniem transcendentalnych, takich jak fale sinusoidalne). Elipsa nie była prostsza niż wszystkie 

inne - to nie było wyjaśnienie jak brzytwa Ockhama. To, co dosłownie przypuszczał Kepler, było 

wyjaśnieniem, które jego zdaniem „wydawało się właściwe”. Fakt, że przypuszczenia prowadzą do 

odkryć, nie pasuje do mechanicznego opisu nauki; wręcz przeciwnie, zaprzecza im. Ale praca 

detektywistyczna, odkrycia naukowe, innowacje i zdrowy rozsądek to działania umysłu; są to wnioski, 

które naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją poszukujący ogólnie inteligentnych maszyn muszą 

w jakiś sposób wyjaśnić. Jak widać, modelowanie poznawcze - budowanie komputera do myślenia, 

wnioskowania - jest zagadkowe. Badacze sztucznej inteligencji (przynajmniej na razie) powinni być 

najbardziej zainteresowani wnioskami w ich codziennym kontekście. Dlaczego? Ponieważ ogromna 

większość wniosków, które wyciągamy, jest pozornie przyziemna, podobnie jak wszystkie różnorodne 

skoki i domysły podczas zwykłej rozmowy. Niestety dla naukowców zajmujących się sztuczną 

inteligencją nawet przyziemne wnioski nie są łatwe do zaprogramowania. Na przykład test Turinga jest 

zasadniczo trudny, ponieważ zrozumienie języka naturalnego wymaga wielu zdroworozsądkowych 

wniosków, które nie są ani logicznie pewne, ani (często) wysoce prawdopodobne. Innymi słowy, 

wymaga wielu porwań. Zwykle nawet nie zauważamy takich wniosków, co jest dobre: gdybyśmy je 

zauważyli, mielibyśmy tendencję do grzęźnięcia w solipsystycznych pętlach, goniąc za naszymi 

myślami. To sprowadza nas z powrotem do Peirce'a, a dokładniej, prowadzi nas do trójdzielnej 

struktury wnioskowania, na której opiera się inteligencja: dedukcja, indukcja i uprowadzenie. 



PROBLEMY Z DEDUKCJĄ  I INDUKCJĄ 

Przez większość historii intelektualnej wnioskowanie było synonimem dedukcji. Arystoteles 

przestudiował prostą formę dedukcji, znaną jako sylogizm - dwa stwierdzenia znane lub uważane za 

już prawdziwe, prowadzące do trzeciego wniosku. Arystoteles opracował wczesną formę logiki, 

wykorzystującą sylogizmy do analizy argumentów przedstawionych przez siebie i innych oraz do 

stworzenia podstaw dla prawidłowego rozumowania. W jego tradycji inteligencja musi podlegać 

znanym regułom dedukcyjnym. To ma sens. Na przykład nie powinniśmy dać się zwieść temu, kto 

argumentuje, że Ray Charles jest Bogiem, ponieważ Bóg jest miłością, a Miłość jest ślepa (podobnie jak 

Ray Charles). Argument jest błędny - łamie zasady wnioskowania dedukcyjnego. Dokładne zapisywanie 

tego wszystkiego było tradycją logiki dedukcyjnej. Arystoteles zbadał również, w jaki sposób reguły 

dedukcyjne odnoszą się do tak zwanego rozumowania praktycznego - na przykład, gdy inteligentny 

agent formułuje plan osiągnięcia celu, którego kroki można analizować logicznie. (Plan może być, jak 

można udowodnić, „poprawny”, ale zawiódł w realizacji - to jednak początek). Logiczne (poprawne) 

rozumowanie i planowanie to ważne poddziedziny w sztucznej inteligencji i niemal od samego 

początku klasyczna sztuczna inteligencja badała podejścia do rozumowania i planowania przy użyciu 

logiki symbolicznej, takiej jak dedukcja. System sztucznej inteligencji może zaimplementować na 

przykład sylogizm, a także algorytm planowania (reguły w postaci: {A, B, C,....} → G, gdzie A, B i C to 

działania do podjęcia, a G jest pożądanym celem). Nie było większych przełomów w kierunku sztucznej 

inteligencji ogólnej przy użyciu takich metod, ale nawet współcześni naukowcy zajmujący się sztuczną 

inteligencją, tacy jak Stuart Russell, nadal twierdzą, że logika symboliczna będzie ważnym składnikiem 

każdego ostatecznego systemu sztucznej inteligencji ogólnej - ponieważ inteligencja polega między 

innymi na rozumowaniu i planowaniu. W ten sposób Arystoteles zapoczątkował formalne badania 

wnioskowania tysiące lat temu. Kilka dekad temu pomógł też rozpocząć prace nad sztuczną 

inteligencją. Symboliczne rozumowanie przy użyciu reguł wywodzących się z dedukcji wiąże 

inteligencję konkretnie z wiedzą, warunkiem wstępnym zdrowego rozsądku, którego wciąż brakuje 

prawie całkowicie w systemach sztucznej inteligencji. Wczesny pionier sztucznej inteligencji, John 

McCarthy (założyciel tej dziedziny, na konferencji w Dartmouth w 1956 r.) zdał sobie z tego sprawę 

wcześnie, podejmując ciągłe wysiłki na rzecz rozwoju systemów-systemów opartych na wiedzy, które 

opierają się na oświadczeniach o świecie, które można przedstawić komputerowo. i działaj. Wszystkie 

stare systemy oparte na wiedzy pokonywały, choć pouczające, problemy. Być może można powrócić 

do niektórych z tych problemów z nadzieją na postęp. Jednak inne wydają się fundamentalne. W 

szczególności są to ograniczenia nieodłącznie związane z samym rozumowaniem opartym na regułach. 

Logika dedukcyjna jest precyzyjna, ponieważ daje nam pewność. Jak można się spodziewać, pewność 

jest wysoką poprzeczką dla świata rzeczywistego, w którym systemy sztucznej inteligencji ogólnej (i 

ludzie) muszą udowodnić swoją inteligencję. 

DEDUKCJA: JAK NIGDY NIE BYĆ BŁĘDNY 

Logicy (i informatycy) analizują wnioskowanie dedukcyjne w systemach twierdzeń, które mogą być 

prawdziwe lub fałszywe. Zgodnie z konwencją, wszystkie oświadczenia napisane przed ostatnią w serii 

nazywane są przesłankami. Ostatnie stwierdzenie wynika z przesłanek; nazywa się to konkluzją. 

Oświadczenia i wnioski razem nazywane są argumentami. Dobry argument dedukcyjny to „pewny 

zakład”, ponieważ jego wniosek jest z konieczności prawdziwy. Tutaj jest jeden: 

Jeśli pada, ulice są mokre. 

W rzeczywistości pada deszcz. 

Dlatego ulice są mokre. 



Wniosek jest taki, że powinniśmy wyciągnąć wniosek z tych dwóch przesłanek. (W istocie odpowiada 

na pytanie: nie wiedząc nic więcej, co wynika z przesłanek?) Regułę używaną do wnioskowania o 

konkluzji nazywa się ważną, jeśli konkluzja musi być prawdziwa, ilekroć przesłanki są prawdziwe. 

Ważność jest „godną zaufania” pieczęcią zastosowanej reguły; reguła zawsze zachowa prawdę, ilekroć 

nasze przesłanki (lub wcześniejsze przekonania) są prawdziwe. Zatem powyższy przykład jest ważny. 

Wykorzystuje jedną z najstarszych odkrytych reguł dedukcyjnych, wciąż określaną po łacinie: modus 

ponens. W quasi-symbolicznej formie: 

Jeśli P, to Q 

P. 

Dlatego Q 

A w formacie w pełni analizowalnym (obliczalnym) mamy jego logiczną postać: 

P → Q 

P. 

—— 

- 

Q 

Tutaj łącznik „→” ma określone znaczenie lub semantykę, która określa wartości prawdy dla P i Q. W 

logice dedukcyjnej reguła nazywana jest materialnym warunkiem i gwarantuje, że Q wynika z prawdy 

P i reguły P → P. (Zakres prawdziwych lub fałszywych możliwości jest podany w tabeli prawdy, 

pokazanej później). Rozważmy teraz pewne modyfikacje naszego argumentu na temat deszczu i ulic. 

W szczególności co, jeśli nie pada? W takim przypadku reguła się nie „uruchamia”. Nic nie następuje. 

Ale forma argumentu jest nadal aktualna. Nadal prawdą jest, że jeśli pada deszcz, to ulice są mokre. 

Jeśli faktycznie pada, argument staje się „rozsądny” (a nie tylko ważny). Słuszność jest prawdą - 

prawdziwą prawdą, w przeciwieństwie do warunkowej prawdy ważności. Trafność mówi nam, że 

przesłanki są naprawdę „prawdziwe”. Słuszność gwarantuje, że inteligentni agenci wykorzystujący 

wnioskowanie dedukcyjne będą wyciągać prawdy z prawd wcześniejszych. Z drugiej strony, słuszność 

gwarantuje tylko to, że cokolwiek inteligentny agent wierzy, jego wnioski będą formalnie poprawne 

(nawet jeśli rozumowanie na temat kłamstw lub fałszu). W rzeczywistości argumenty dedukcyjne, 

które są słuszne, ale nie są rozsądne, mogą wprowadzić różnego rodzaju głupoty do wnioskowania 

dedukcyjnego. Na przykład: 

Jeśli pada, to świnie będą latać. 

Pada deszcz. 

Dlatego świnie będą latać. 

Głupi argument, ale całkowicie słuszny, ponieważ ponownie używa modus ponens, sposobu 

rozumowania z hipotetycznego zdania. Pierwsza przesłanka jest oczywiście fałszywa. Druga przesłanka 

również może być fałszywa, jeśli w rzeczywistości nie pada. Jednak nawet jeśli pada, nie możemy 

polegać na pierwszym założeniu, ponieważ nie ma związku między deszczem a lataniem świń - a poza 

tym świnie nie latają, niezależnie od pogody lub czegokolwiek innego. Argument jest słuszny, ale nie 

rozsądny - i całkowicie bezużyteczny. Oto rozsądne odliczenie: 

Wszyscy ludzie są śmiertelni. 



Sokrates to mężczyzna. 

Dlatego Sokrates jest śmiertelny. 

Jak to może się mylić? Nie może. Wniosek zawsze następuje ze stuprocentową pewnością. Dedukcja 

dostarcza szablonu „doskonałego” i precyzyjnego myślenia dla ludzi i maszyn i przede wszystkim z tego 

powodu została szeroko zbadana w matematyce i naukach ścisłych oraz z powodzeniem wykorzystana 

w kilku ważnych zastosowaniach w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na przykład na początku systemy 

sztucznej inteligencji oparte na dedukcji były w stanie automatycznie udowodnić prawdziwe (nie 

„zabawkowe”) twierdzenia matematyczne. Program komputerowy o nazwie Logic Theorist, 

wymyślony przez pionierów sztucznej inteligencji Alana Newella, Herba Simona i Cliffa Shawa, już w 

1956 roku udowodnił interesujące twierdzenia logiczne, wykorzystując fundamentalne 

dwudziestowieczne prace nad logiką, Principia Mathematica Bertranda Russella i Alfreda North 

Whiteheada. Zautomatyzowane systemy wnioskowania wykorzystujące dedukcję zostały również 

zastosowane do projektowania obwodów dla płyt głównych komputerów oraz do zadania weryfikacji 

oprogramowania i sprzętu, zapewniając, że oprogramowanie nie zawiera błędów ani sprzeczności. W 

takich przypadkach podejście dedukcyjne jest łatwiejsze i skuteczniejsze niż nowoczesne metody 

sztucznej inteligencji wykorzystujące statystyki i uczenie się. Jak wiedzieli również wcześni badacze 

sztucznej inteligencji, nasza wiedza jest często wyrażana symbolicznie (jak w powyższym przykładzie 

deszczu), więc dedukcja ma sens; to oczywisty wybór. Niestety, istnieją dobrze znane problemy z 

rozszerzaniem wnioskowania dedukcyjnego na inteligencję ogólną. 

PROBLEMY Z WIEDZĄ 

Z biegiem lat odkryto wiele problemów związanych z dedukcją. Być może najbardziej potępiający: 

dedukcja nigdy nie dodaje wiedzy. Jeśli wiem, że ludzie są śmiertelni (umierają) i że taki - a – taki jest 

osobą, to już wiem, że taki-a-taki umrze. Dedukcja po prostu potwierdza to, co racjonalna osoba 

powinna wyciągnąć z podanych przesłanek, co w prostym sylogizmie jest łatwe do dostrzeżenia, 

ponieważ „wiedza” jest już zawarta w stwierdzeniach. Wniosek po prostu sprawia, że jest to wyraźne. 

Dedukcja jest niezwykle użyteczna jako obrona przed kimś, kto wyciąga szalone lub niepoprawne 

wnioski z zestawu stwierdzeń - powiedzmy, upierając się, że opierając się na przesłankach ludzkiej 

śmiertelności i bycia człowiekiem przez Sokratesa, powinniśmy wywnioskować, że Alpha Centauri jest 

zrobiona z sera. Dedukcja daje racjonalnym agentom szablon „pozostawania na dobrej drodze”, co jest 

niewątpliwie dobrym pierwszym krokiem dla każdego systemu sztucznej inteligencji, który, mamy 

nadzieję, wyciągnie inteligentne wnioski. Ale nie zajdziemy zbyt daleko, używając tylko dedukcji. Na 

przykład w odpowiedzi na teorię Kopernika, że Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie odwrotnie, 

astronomowie ze starej szkoły ptolemejskiej mogą zastosować dedukcyjny kontratak: 

Gdyby niebiosa zostały stworzone przez Boga, w centrum iebios znajdowałaby się Ziemia 

Niebo zostało stworzone przez Boga. 

Dlatego Ziemia znajduje się w środku niebios. 

Argument jest słuszny, ale ponownie mówi nam to tylko o tym, że jeśli przesłanki są rzeczywiście 

prawdziwe, wniosek musi wynikać z konieczności. Całe podnoszenie ciężarów dotyczy empirycznych 

pytań o prawdziwość przesłanek. Dostaliśmy to „za darmo”, że tak powiem, dzięki badaniu 

śmiertelności Sokratesa, ponieważ generalnie wszyscy zgadzamy się, że ludzie umierają (nawet jeśli 

później pójdą do nieba). Ale uogólnienie, że jakiekolwiek niebiosa stworzone przez bóstwo miałyby 

naszą własną planetę w centrum, wydaje się równie dyskusyjne, jak każde inne twierdzenie estetyczne 

lub biblijne. Moglibyśmy nalegać na odmienną interpretację Pisma Świętego (Galileusz zauważył, że 



Bóg mówi nam, jak iść do nieba, a nie jak idą niebiosa). Albo moglibyśmy, zwłaszcza gdybyśmy byli 

ateistami lub materialistami naukowymi, od razu odrzucić prawdziwość drugiej przesłanki. Dlatego 

dedukcja jest bezużyteczna w pogoni za nową wiedzą i wyjaśnia sporne przekonania tylko wtedy, gdy 

popełnione zostaną prawdziwe błędy w rozumowaniu. Powszechnie wiadomo, że teoretycy spiskowi 

mogą nigdy nie popełniać błędów w dedukcyjnym rozumowaniu - po prostu przyjmują za prawdziwe 

przesłanki, które inni uważają za wątpliwe lub po prostu szalone. Innymi słowy, każdy inteligentny 

system będzie wymagał innego rodzaju wnioskowania, aby wyzerować prawdziwe (i użyteczne) 

przekonania w pierwszej kolejności. Pewność dedukcyjna w wnioskowanych wnioskach nie wystarczy. 

PROBLEMY ZE ZNACZENIEM 

Dedukcja ma inne ograniczenia, które sprawiają, że nie nadaje się jako strategia inżynierii ogólnej 

inteligencji. Jeden szczególnie potępiający wiąże się ze względami stosowności. Założenie Jeśli pada 

deszcz, świnie będą latać, jest nieprawdziwe, ponieważ świnie nie latają, ale jest to również 

fantastycznie zły przykład powiedzenia czegoś istotnego. Deszcz nie ma nic wspólnego z latającymi 

świniami. Z drugiej strony samoloty latają, ale założenie Jeśli pada deszcz, samoloty latają też nie ma 

znaczenia. Może to prawda (przynajmniej czasami), ale z faktu, że pada deszcz, nie powinniśmy wierzyć 

w samoloty w powietrzu. Oświadczenie ponownie pomija rozważania dotyczące istotności. Częścią 

problemu jest tutaj przyczyna: deszcz nie powoduje latania samolotów (chociaż w niektórych 

okolicznościach może utrzymać je na ziemi). Tutaj zależy to od tego, jak chcemy tę wiedzę wykorzystać. 

Jeśli termometr jest na czerwono, na zewnątrz jest gorąco. Ale jeśli chcemy wywnioskować 

prawdopodobne wyjaśnienie fali upałów, termometr nie pomoże. Stwierdzenie jest prawdziwe, ale nie 

ma znaczenia. Jeśli kogut pieje, słońce wschodzi też jest prawdą, ale gdybyśmy zapytali system 

sztucznej inteligencji, dlaczego wzeszło słońce i zaoferowało koguta, nie bylibyśmy skłonni przypisywać 

mu dużej inteligencji. Rozważmy ten przykład zaczerpnięty od filozofa nauki Wesleya Salmona: 

Wszyscy mężczyźni, którzy regularnie przyjmują tabletki antykoncepcyjne, nie zachodzą w ciążę. 

Mężczyzna regularnie przyjmuje pigułki antykoncepcyjne żony. 

Dlatego mężczyzna nie zachodzi w ciążę 

W rzeczywistości jest to doskonale uzasadniony argument dedukcyjny: używa modus ponens z 

prawdziwymi przesłankami. Ale unikanie ciąży przez mężczyznę nie ma nic wspólnego z podanymi 

powodami. Nie mają znaczenia, ponieważ mężczyźni i tak nie zachodzą w ciążę. Ten argument niczego 

nie wyjaśnia. Możemy sobie wyobrazić robota uzbrojonego w ogromną bazę faktów i reguł 

rozumowania w ten sposób, stosując dedukcję. Nic nie jest tak naprawdę złe, samo w sobie, ale robot 

niczego nie rozumie - nie wie, co jest istotne, a co głupie. Rozważmy subtelniejszy przykład: 

Każdy, kto zje uncję arsenu, umiera w ciągu dwudziestu czterech godzin. 

Jones zjadł uncję arsenu w czasie t. 

Jones zmarł w ciągu dwudziestu czterech godzin od t. 

Jest to doskonały argument dedukcyjny, ale nie wyjaśniałby śmierci Jonesa, gdyby, na przykład, Jones 

zjadł arszenik w czasie t i zmarł w wypadku drogowym (być może ścigając się do szpitala), zanim zmarł 

z powodu zatrucia. Tutaj znowu argument jest dobrym wnioskiem, ale nieistotnym. Nic nam to nie 

mówi. To nawet wprowadza w błąd. Innymi słowy, trafność często zakłada znajomość przyczynowości, 

w której jakieś zdarzenie faktycznie przynosi skutek lub sprawia, że coś się dzieje. Innym powodem, dla 

którego dedukcja pada nieskończenie ofiarą problemów z adekwatnością, jest to, że niezmiennie 

istnieje wiele możliwych przyczyn zaistnienia czegoś w naszym codziennym życiu. Na przykład wypadki, 



takie jak katastrofy lotnicze, można zazwyczaj analizować, wskazując przyczyny bliższe (bliskie) i 

dystalne (dalej), razem wyjaśniając katastrofę. Weźmy na przykład niedawne tragedie Boeinga. Po 

dwóch wypadkach samolotów Boeing 737 Max, które miały miejsce w ciągu sześciu miesięcy w 2018 

roku, badacze odkryli usterkę oprogramowania w systemie zapobiegającym przeciągnięciu, 

Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAT). Przeprojektowanie starszych Boeingów 

737-800 umożliwiło zamontowanie większych silników, ale tylko poprzez umieszczenie ich z przodu i 

nieco powyżej skrzydeł. Spowodowało to bardziej strome tempo wznoszenia podczas startu, co w 

pewnych warunkach mogło spowodować przeciągnięcie. Przeciąganie jest potencjalnie złe i 

katastrofalne - więc MCAT został zamontowany w nowym Maxie, aby w razie potrzeby naciskać nos w 

dół, aby uniknąć przeciągnięcia. Niestety, korekcja nosa w dół Maxa mogła spowodować, że samolot 

spadnie na ziemię. MCAT właśnie to zrobił, odbierając pilotom kontrolę w dwóch tragediach, w wyniku 

których zginęło 157 osób w Indonezji i 189 w Etiopii. Późniejsze dochodzenie ujawniło wady 

oprogramowania sterującego MCAT, więc zidentyfikowano proksymalną przyczynę. Ale późniejsze 

dochodzenie uwydatniło również zapał Boeinga we wprowadzaniu Maxa do służby, aby konkurować z 

samolotami oszczędzającymi paliwo oferowanymi przez rywala Airbusa, wskazując na tło lub być może 

dalszą przyczynę. Odkryto również, że piloci nowego Maxa przeszli niewystarczające szkolenie. Z 

pewnością nie pomogła temu propozycja marketingowa Boeinga dotycząca przeprojektowanych 

samolotów, twierdząca, że Max nie będzie wymagał kosztownego przekwalifikowania pilotów już 

przeszkolonych na 737-800. Tak więc tragiczne awarie można przypisać wielu przyczynom. 

Wnioskowanie, dlaczego Boeing 737 Max rozbił się, wymaga rozważenia wielu możliwych przyczyn i 

być może żadna pojedyncza przyczyna sama w sobie nie jest w pełni odpowiedzialna za katastrofy. 

Dedukcja nie może mówić o tych rzeczywistych scenariuszach. Wymagając, aby wnioski z pewnością 

były prawdziwe, dedukcja niezmiennie pomija to, co może być prawdą, w kontekstach, w których 

trafność jest określana przez kombinację czynników, które nie są konieczne, ale nadal działają w 

pewnych sytuacjach. W świecie Platona o niezmiennych formach trójkąty muszą mieć trzy boki, a 

niektóre rzeczy są prawdziwe przez duże T. W trudnym doświadczeniu niewiele rzeczy, których 

jesteśmy świadkami lub analizujemy, jest jak trójkąty. Są jak Boeing 737 Max - albo zwykła rozmowa 

(jak zobaczymy). Inteligencja - cokolwiek to jest - to coś więcej niż dedukcje. Sami jesteśmy systemami 

poznawczymi i jasne jest, że nie jesteśmy tylko systemami dedukcyjnymi. Sugeruje to, że udana 

sztuczna inteligencja na poziomie ludzkim również nie może być całkowicie dedukcyjna. Dedukcyjne 

podejście do wnioskowania en masse. Rzeczywiście, wielu młodszych czytelników może uznać za 

dziwne, że coś takiego jak „zasady” i dedukcyjne podejście do sztucznej inteligencji było kiedykolwiek 

traktowane poważnie przez praktyków w tej dziedzinie. Było. Ale druzgocące ograniczenia 

wnioskowania dedukcyjnego ostatecznie oznaczały zagładę tego podejścia. Wraz z eksplozją sieci ilość 

danych dostępnych dla tak zwanych płytkich lub statystycznych metod opartych na dedukcji lub 

regułach ,systemy wydają się mniej przydatne i niezgrabne. W poważnych pracach nad sztuczną 

inteligencją nabrał znaczenia nowy paradygmat - inny rodzaj wnioskowania. Nazywa się indukcją i 

zajmiemy się tym dalej. 

MOC I OGRANICZENIA INDUKCJI 

Indukcja to zdobywanie wiedzy z doświadczenia. Doświadczenie jest zwykle interpretowane jako 

obserwacja - widzenie rzeczy - chociaż może również pochodzić z dowolnego z naszych pięciu zmysłów. 

(Dotykanie gorącego pieca jest przykładem indukcji dotykowej). Ogólna forma indukcji, w 

przeciwieństwie do dedukcji, polega na przejściu od szczegółowych obserwacji do ogólnych hipotez. 

Indukowana hipoteza obejmuje - to jest wyjaśnia - obserwację. Podstawowym mechanizmem indukcji 

jest wyliczenie: trudno jest wywołać cechy populacji, powiedzmy, ptaków (by posłużyć się słynnym 

przykładem) bez uprzedniego zaobserwowania wielu przykładów ptaków. Centralne miejsce 

wyliczenia odgrywa centralną rolę we wszystkich wersjach indukcji i będzie ważne dla zrozumienia jej 



natury i ograniczeń. Indukcja jest potężna nie tylko dlatego, że pomaga uporządkować świat rzeczy  na 

kategorie poprzez hipotezy (wszystkie te obiekty X mają właściwość Y); daje również moc predykcyjną 

agentom, którzy jej używają. Jeśli za każdym razem, gdy kończy się mecz baseballowy w dużej lidze, 

ulice śródmieścia są pełne ludzi, mogę wywnioskować, że następnym razem, gdy mecz się zakończy, 

znowu będą - to przepowiednia. Indukcja oddaje codzienną ideę, że zdobywamy umiejętność 

wyjaśniania i przewidywania poprzez obserwację wydarzeń na świecie. Wiele z naszych oczekiwań jest 

także oparte na indukcji. Gdyby ktoś przesunął klamkę drzwi wejściowych o dziesięć centymetrów w 

lewo, prawdopodobnie przegapiłbyś to, sięgając po nią. Masz ukrytą teorię - to znaczy hipotezę - gdzie 

jest klamka, opartą na wielu wcześniejszych przykładach jej zobaczenia i chwytając ją. Indukcja ma inne 

zalety. Na przykład zapożyczenie wyrażenia Kanta jest syntetyczne; dodaje wiedzy. Mogę szukać 

online, kiedy ruch jest największy na rogu Trzeciej i Głównej, ale jeśli pracuję na Trzeciej i Głównej, 

mogę wyglądać przez okno. Ta ostatnia to obserwacja z pierwszej ręki, która ułatwia moje indukcyjne 

wnioski, formułowanie oczekiwań i planów, kiedy powinienem wyjść. Niestety, potężna elastyczność 

indukcji (przywiązana do naszych zmysłów) oznacza również, że nie można jej udowodnić ani 

zagwarantować jej prawdziwości, jak dedukcja. Wiedza zebrana z obserwacji jest zawsze 

prowizoryczna. Dlaczego? Ponieważ świat się zmienia. Przyszłość może sfałszować moje indukcyjne 

hipotezy. Mój samochód mógł odpalić bez problemu tysiące razy. Jutro rano (kiedy spóźnię się na 

spotkanie - Prawo Murphy'ego) może nie odpalić. To jest indukcja. Zmiana nadchodzi (lub nie, 

niestety), a sama wcześniejsza obserwacja nie powie nam, jak i kiedy. Siła indukcji polega jednak na 

tym, że inteligencja jest istotnie powiązana z patrzeniem na otaczający nas świat. Współczesna nauka 

byłaby niemożliwa bez wierności indukcji jako środkowi zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie. 

Rozważ ponownie wyliczenie. W swojej najprostszej formie indukcja wymaga jedynie wyliczenia 

wcześniejszych obserwacji, aby dojść do ogólnego wniosku lub reguły (lub prawa). Oto argument: 

Obserwowane N łabędzie były białe [gdzie N jest dużą liczbą]. 

Dlatego wszystkie łabędzie są białe 

Lub: 

Całe życie, jakie kiedykolwiek widzieliśmy, opierało się na węglu. 

Dlatego całe życie opiera się na węglu 

Jak sugerują te przykłady, proste wyliczenie (czyli policzenie) cech lub właściwości czegoś często 

stanowi podstawę naszych roszczeń do wiedzy o rzeczy jako typie. Tak więc łabędzie to tylko te ptaki, 

które są białe; życie jest właśnie tym zjawiskiem powstającym z węgla. W nauce (i w życiu) pomocne 

jest również powiedzenie opowieść o tym, dlaczego łabędzie mogą być białe, a życie może być oparte 

na węglu, ale ściśle mówiąc, wyjaśnienia odpowiadające na pytanie, dlaczego pytania są poza zakresem 

indukcji, wyliczenia lub innego. Jednak to prostota indukcji daje jej taką użyteczność, jak rodzaj 

wnioskowania. Im częściej obserwuję jakąś właściwość w jakimś obiekcie, tym większą mam pewność, 

że jest ona nieodłączną częścią obiektu. Jeśli będę nadal pobierać próbki piłek z woreczka i zawsze są 

białe, w pewnym momencie nabiorę pewności w uogólnieniu, takim jak wszystkie kulki w tej torbie są 

białe. Ale znowu, jeśli nie zbadam każdej pojedynczej kulki, zawsze jest możliwe, że moje wnioskowanie 

indukcyjne będzie błędne. Indukcja jest przydatna, ale nie jest pewną wiedzą. Oto inny rodzaj 

indukcyjnego uogólnienia: 

Odsetek Q próby populacji ma właściwość P. 

Dlatego część populacji Q ma właściwość P 



Indukcja z próbki do populacji jest dość powszechna w badaniach naukowych, a wyrafinowane techniki 

statystyczne zostały opracowane przez lata, aby pomóc uczynić te uogólnienia tak silnymi i 

bezbłędnymi, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę dostępne dowody obserwacyjne. Intuicyjnie też 

uogólnienia indukcyjne mają sens: jeśli w jakiejś próbce zaobserwuję 75 kulek białych i 25 kulek 

czarnych, to przy braku innych dowodów powinienem spodziewać się 750 kulek białych w populacji 

liczącej 1000 osób. Wniosek wydaje się słuszny; to po prostu nie jest pewne. Losowe pobieranie próbek 

również opiera się na uogólnieniu z obserwacji. Spróbuj sam: rzuć kilkakrotnie monetą i policz 

wychodzące orły i reszki. Jest to próbka losowa (ponieważ nie można przekrzywić rzutu monetą, jeśli 

jest to uczciwa moneta). Możesz odwrócić dwie lub trzy reszki z rzędu. Jest bardzo nieprawdopodobne, 

możesz nawet odwrócić pięć wszystkich reszek lub wszystkie orły. Ale biorąc pod uwagę wystarczająco 

dużą próbkę, można uogólnić, że prawdopodobieństwo wylądowania monety orzeł lub reszka wynosi 

pięćdziesiąt pięćdziesiąt. Stąd indukcyjne uogólnienie jest takie, że moneta wyląduje orzełkami pięćset 

na tysiąc razy, co zbliża cię wystarczająco blisko. (Prawo wielkich liczb mówi nam, że biorąc pod uwagę 

wystarczająco dużą próbkę, prawdopodobieństwo zbliży się do rzeczywistego prawdopodobieństwa: 

po milionie rzutów monetą podział na pięćdziesiąt pięćdziesiąt będzie dość bliski). Oto kolejny 

popularny przykład uogólnienia statystycznego za pomocą indukcji: 

Siedemdziesiąt trzy procent losowo wybranych wyborców to kandydat X. 

W związku z tym kandydat X otrzyma około siedemdziesięciu trzech procent głosów. 

Kandydat X może zostać uwikłany w skandal przed wyborami, unieważniając indukcyjny wniosek. Ale 

znowu, nieobecność więcej wiedzy, możemy w ten sposób rozumować i wyciągać wnioski na temat 

tego, czego się spodziewamy. Nowoczesna sztuczna inteligencja opiera się na analizie statystycznej, a 

więc opiera się na strukturze indukcyjnej, która jest przydatna w wielu zastosowaniach komercyjnych. 

Na przykład sztuczna inteligencja może oferować zalecenia - rodzaj prognozy opartej na wcześniejszych 

obserwacjach. Oto kolejny przykład znany każdemu, kto ma źródło treści: 

Siedemdziesiąt pięć procent wiadomości, które czyta Użytkownik X, to konserwatywne komentarze 

polityczne na stronie C. 

Dlatego Użytkownik X będzie chciał otrzymać następną informację o C. 

Użytkownik X może również chcieć przeczytać sporadyczny artykuł z Nowej Republiki. Niestety, system 

wnioskuje o preferencjach X za pomocą indukcji , prawdopodobnie go odfiltruje. Jest to jedna 

oczywista wada polegania na indukcyjnych uogólnieniach z obserwacji - są one substytutem głębszej 

wiedzy (a co gorsza, spodziewają się, że przyszłość będzie wyglądać jak przeszłość). XVIII-wieczny filozof 

David Hume, który jako pierwszy wskazał na granice indukcji, przedstawił filozofom i naukowcom to, 

co jest obecnie znane jako problem indukcji. Jak to ujął Hume, poleganie na indukcji wymaga od nas 

przekonania, że „przypadki, których nie mieliśmy doświadczenia, przypominają te, których 

doświadczyliśmy”. Innymi słowy, ogólna reguła indukcyjna, którą stosujemy, wymaga rozszerzenia na 

niewidoczne przykłady i nie ma gwarancji, że się utrzyma. W przeciwieństwie do dedukcji, w strukturze 

indukcji nie ma niczego, co zapewnia nam logiczną pewność. Po prostu okazuje się, że świat ma pewne 

cechy i możemy go zbadać i wydobyć z niego wiedzę, którą (jak myślimy) o nim mamy. Problem indukcji 

może wydawać się fotelowym zmartwieniem filozofów  ,którzy lubią sobie pobłażać, ale w 

rzeczywistości granice wnioskowania indukcyjnego powodują ciągłe problemy dla naukowców w ich 

poszukiwaniu prawdziwych teorii. Przykłady są wszędzie. Jedliśmy białka jaj, ponieważ nauka o 

żywieniu ostrzegała nas przed szkodliwością tłuszczów nasyconych, które można znaleźć w żółtkach. 

Kilka dziesięcioleci naprzód i odkrywamy, że naukowcy od żywienia zachęcają nas teraz do jedzenia 

jajek, żółtka i wszystkiego innego. Pomagają spalać tłuszcz i poprawiają nastrój; chronią nawet przed 

chorobami serca (bardzo się o nie martwili kilkadziesiąt lat temu). W bardzo realnym sensie możemy 



winić indukcję za te zawstydzające twarze. Dzieje się tak, ponieważ nasze obserwacje i testy nigdy nie 

są kompletne. Korelacje mogą wskazywać na przyczynę, na której możemy polegać (odrobina 

prawdziwej wiedzy), ale mogliśmy coś przeoczyć podczas testowania i obserwowania, co na co wpływa. 

Korelacja może być fałszywa lub przypadkowa. Mogliśmy szukać niewłaściwej rzeczy. Wielkość próby 

może być zbyt mała lub niereprezentatywna z powodów, które ujawnią się później. To powszechny 

problem, a w gruncie rzeczy to tylko widmo indukcji i jej ograniczenia - w końcu filozofowie nie 

marnowali naszego czasu.  

W zasadzie cała indukcja opiera się na wyliczaniu. To może (lub powinno) wydawać się podejrzanie 

proste: czy jest możliwe, że aby wymyślić teorie na temat świata, wystarczy policzyć przykłady? W 

ważnym sensie tak. Pojedyncze doświadczenie nie upoważnia do wnioskowania indukcyjnego. Jeśli 

zobaczę orangutana i wiem, jak wygląda, mogę go sklasyfikować. Ale nie wiedząc jeszcze, czym jest to 

zwierzę, będę musiał obserwować wiele z nich, zanim dowiem się, czy zwierzę, które widziałem, jest 

dziwacznym szympansem, czy dzieckiem dorosłej wielkiej stopy. Jak to ujął Hume, musimy zobaczyć 

„stałe korelacje”, aby wnioskować o przyczynach, i musimy zobaczyć wyliczone przykłady, aby 

wywnioskować kategorie lub typy. (Dokładnie tak działa uczenie maszynowe, jak zobaczymy). 

Oczywiście rozumowanie indukcyjne staje się bardziej skomplikowane: wnioskowanie statystyczne w 

dziedzinach takich jak ekonomia czy nauki społeczne jest również indukcyjne, ale trzeba dużo wiedzieć 

o teorii prawdopodobieństwa ( ekonomii i nauk społecznych), aby je zrozumieć. A nowe indukcyjne 

wnioski w naukach nieuchronnie opierają się na starszych wnioskach, które naukowcy uważają teraz 

za solidne i prawdziwe. (Musimy więc wiedzieć także o wszystkich innych teoriach). Ale u podstaw 

indukcja polega po prostu na uogólnianiu, patrząc na przykłady. Kiedy uogólnienia można wyjaśnić 

jakąś historią, jakąś przyczyną lub zbiorem przyczyn, które to powodują, wtedy jesteśmy pewni, że 

zdobyliśmy nową wiedzę, nawet jeśli niekoniecznie jest to prawda, jak na przykład dedukcja. Jest 

poparty obserwacjami i testami. Krytyka indukcji przez Hume'a była przede wszystkim krytyką związku 

przyczynowego. Indukcja nie wymaga wiedzy o przyczynach (w takim przypadku nie byłaby wyliczalna). 

Jeśli na przykład wiemy, że kolor ptasich piór jest częściowo zdeterminowany przez cechy siedliska, to 

nawet gdyby wszystkie łabędzie w Anglii były białe, można by się spodziewać czarnych piór na 

łabędziach w różnych siedliskach. Ale przy braku teorii indukcja może nam to powiedzieć tylko wtedy, 

gdy latamy dookoła świata i obserwujemy łabędzie tam, gdzie żyją. Celem obserwacji są hipotezy, które 

przytaczają konkretne przyczyny, ale niestety logiczne zasoby indukcji są niewystarczające, aby je 

dostarczyć. Wymagane są dodatkowe wnioski (i tutaj dedukcja może pomóc, ale tylko częściowo). 

Chodzi o to, że indukcja właściwie rozumiana w logicznych ramach wnioskowania jest, choć konieczna 

i powszechna, dość ograniczona. Często jest też źle rozumiany, co przyczynia się do ogólnej nadmiernej 

pewności, że indukcja zapewnia „naukową” i solidnie empiryczną wiedzę, uwalniając nas od 

fantazyjnych spekulacji. Nasz bohater detektyw Sherlock Holmes czasami wyjaśnia swoją metodę jako 

skrupulatne wprowadzenie, proste i jasne obserwacje, niezakłócone opiniami, ideami i przekonaniami, 

które staną mu na drodze. Zapewnia zdziwionego i zdumionego Watsona, że po prostu „obserwuje 

wszystko uważnie”. Holmes zna wartość prostej obserwacji - im prostsza, tym lepsza - ponieważ to, o 

czym myślimy, że wiemy, może uniemożliwić nam dostrzeżenie czegoś nowego. Ale to tylko część 

historii wywiadu. Musimy zrozumieć znaczenie tego, co obserwujemy. Holmes, podobnie jak Dupin, 

rozwiązywał przestępstwa, łącząc obserwacje w nowatorski sposób. Wszystkie szczegóły tkwią w 

nowości, która wcale nie jest indukcją. Wnioskowanie indukcyjne stawia nas przed kolejnym 

nieuniknionym niebezpieczeństwem, zapamiętanym przez krytyczne oko Hume'a: nowo odkryte fakty 

mogą nas zaskoczyć. W dynamicznych środowiskach, takich jak życie codzienne, obserwacja ma 

charakter otwarty. Przyszłe obserwacje mogą ujawnić to, co było wcześniej ukryte i nieznane - 

niespodzianka! A nasze zaufanie do wnioskowania indukcyjnego może utrudnić uważanie na jego 



nieuniknione wady i niepowodzenia. To prowadzi nas do świątecznych obchodów, a przynajmniej do 

„indukcjonistycznego indyka” Bertranda Russella.  

INDYK RUSSELL'A 

Bertrand Russell to jeden z najbardziej znanych filozofów i intelektualistów XX wieku. Logik, matematyk 

i działacz społeczny, spędził kiedyś sześć miesięcy w więzieniu za protestowanie przeciwko 

przystąpieniu Wielkiej Brytanii do I wojny światowej. Później, w latach pięćdziesiątych, protestował 

przeciwko rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Jego zainteresowania intelektualne również były 

protestami: martwił się, że język może być używany do wymyślania problemów i rozwiązań w filozofii, 

i uważał, że antidotum na marzycielskie filozofowanie polega na związaniu go z metodami nauki. 

Jednak nauka, jak zauważył sam Russell, często nie ma jasnych reguł wnioskowania. Aby modelować 

wnioskowanie na podstawie nauki, musimy zatem ujawnić błędy w naszym myśleniu o badaniach 

naukowych i ogólnie na poszukiwaniu prawdy. W ten sposób problem indukcji znalazł się pod jego 

kontrolą; nazwał to jednym z podstawowych „problemów filozofii” (w swojej książce o tym tytule) i 

argumentował, podobnie jak sir Karl Popper, że nauka nie gromadzi wiedzy poprzez zbieranie lub 

wyliczanie faktów. Innymi słowy, nie zdobywamy wiedzy naukowej wyłącznie przez indukcję. W 

rzeczywistości sama indukcja jest beznadziejnie wadliwa. Russell podał oczywisty i przystępny przykład: 

obserwowanie wschodu słońca każdego ranka nie daje nam żadnego dowodu, że zrobi to ponownie. 

Nasza pewność, że jutro wzejdzie słońce, jest niczym innym jak „nawykiem przebywania w 

towarzystwie”, jak to ujął Hume. Indukcja jest nie tylko niekompletna, ale z pewnością nie może 

potwierdzić naukowych teorii lub przekonań poprzez wyliczenie obserwacji. Nasze przekonanie, że tak 

jest, powoduje wszelkiego rodzaju zniekształcenia. Na przykład „błąd hazardzisty” to błędne 

przekonanie wśród hazardzistów, że przeszła częstotliwość wyników mówi coś prawdziwego o 

przyszłych wynikach. Błąd może wspierać oczekiwanie, że będzie więcej tego samego lub odwrotnie: 

czas na coś nowego. Smugi podczas rzutu kośćmi stwarzają iluzję, że na następny rzut kośćmi wpłynie 

to w jakiś sposób: dobra passa na pewno pozostanie dobra (jestem na rzucie), albo pechowa passa 

skończona (ja kończę). Oczywiście każdy scenariusz może się zdarzyć, ale ważnym wnioskiem jest to, 

że następny rzut kośćmi jest niezależny od wszystkich poprzednich rzutów. Dobra passa trwa, jeśli 

kostki przypadkowo spadną w jedną stronę. Kończy się, gdy spadnie w inny. To jest przykład naszego 

pragnienia zastosowania błędu indukcyjnego nawet do zdarzeń losowych. Jednak większość świata 

rzeczywistego nie jest przypadkowa, co sprawia, że tendencja do dostrzegania nieprawidłowych 

wzorców indukcyjnych jest jeszcze trudniejsza - wzorce naprawdę są „tam”, ale nie zawsze znamy je 

na podstawie samych obserwacji. Wszędzie widzimy prawidłowości i wzorce. Oprócz hazardu ten 

szczególny zwrot w myślach pomaga wyjaśnić naszą gotowość do generalizowania na podstawie 

obserwacji. Łabędzie są białe. Słońce znowu wzejdzie. Winda zawsze czeka na mnie na parterze o 3:30. 

Oczywiście istnieją wiarygodne uogólnienia - widzimy je wszędzie i nie jest to urojenia - ale problem 

indukcji, jak zauważył Russell, polega na tym, że nie mamy podstaw do wnioskowania wiedzy opartej 

wyłącznie na takich uogólnieniach. Nauka musi polegać na głębszych i potężniejszych strategiach 

wnioskowania. Sama indukcja jest cienka jak papier. Jako przykład ograniczeń indukcji, Russell podaje 

nam dobrze karmione ptactwo hodowlane, które jest wspaniałym myślicielem indukcyjnym. Oto 

wersja jego smutnej opowieści: 

Ten indyk odkrył, że pierwszego ranka na fermie indyków był karmiony o 9 rano. Jednak będąc dobrym 

indukcjonistą, nie wyciągał pochopnych wniosków. Czekał, aż zebrał dużą liczbę obserwacji faktu, że 

był karmiony o 9 rano i dokonywał tych obserwacji w różnych okolicznościach, w środy i czwartki, w 

ciepłe i zimne dni, w deszczowe dni. i suche dni. Każdego dnia dodawał do swojej listy kolejną 

obserwację. W końcu jego sumienie indukcjonistyczne zostało usatysfakcjonowane i wyciągnął 

indukcyjny wniosek, aby stwierdzić: „Zawsze jestem karmiony o 9 rano”. Niestety, wniosek ten okazał 



się fałszywy w żaden niepewny sposób, gdy w Wigilię Bożego Narodzenia zamiast nakarmić go 

poderżnięto mu gardło. Indukcyjne wnioskowanie z prawdziwymi przesłankami doprowadziło do 

fałszywego wniosku 

Indyk Russella obnaża szaleństwo kształtowania „nawyków zrzeszania się” bez głębszej wiedzy o 

obserwowanych prawidłowościach. Jednak wiedza jest często ukrytą wiarą - to, o czym myślimy, że 

wiemy, może być błędne. Drugi i równie obciążający problem polegający na opieraniu się na wnioskach 

indukcyjnych dotyczy braku wiedzy. Znaczna część świata jest ukryta w tajemnicy, pogrążonej w 

przypadkowości lub chaosie, lub po prostu zbyt skomplikowanej, abyśmy mogli używać samej indukcji 

z jakąkolwiek pewnością siebie. Przychodzą na myśl rynki finansowe. Możemy spróbować przewidzieć 

wyniki akcji za pomocą różnego rodzaju wyrafinowanych technik, ale jak każdy trader wie, wyniki z 

przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. A jeśli mamy być szczerzy, większość świata, którego 

doświadczamy, ma tę frustrującą cechę. Wiemy, że winda ustawia się na parterze, gdy nikt jej nie 

używa, i przez indukcję możemy się spodziewać, że będzie tam na nas czekać, jeśli wrócimy z pracy 

wcześniej, ponieważ to jest poza godzinami pracy dla wszystkich innych. Ale ktoś może się 

wprowadzać, a więc rodzina odwiedza ją z Minnesoty i tak dalej. Zasady są stworzone po to, by je 

łamać, a także oczekiwania. Nasze przewidywania są nieustannie frustrujące, ponieważ często brakuje 

wiedzy potrzebnej do wzmocnienia indukcji lub jest ona niedostępna. Mogę zobaczyć tysiąc białych 

łabędzi w Anglii i dojść do wniosku, że wszystkie łabędzie są białe. W tym samym roku, podczas podróży 

do Australii, widzę potępienie indukcji czarnego łabędzia. Wiele z tego, co wydaje nam się, że wiemy, 

jest w rzeczywistości niepewne, czeka na dalszy przegląd, a to nadmierne poleganie na indukcji 

sprawia, że zmiany wydają się zaskakujące. W dużych miastach na zachodzie Stanów Zjednoczonych, 

takich jak Seattle, kierowcy zazwyczaj zwalniają lub zatrzymują się na żółtym świetle, zamiast strzelać 

do niego, aby przejechać. Poddają się też pieszym, zamiast jeździć wokół nich. Mogę być wtedy 

zaskoczony zachowaniem kierowców w Nowym Jorku lub Bombaju. Nawet jeśli opublikowane reguły 

są takie same, zachowanie takie nie jest. Jeśli opieram się na danych i indukcji z przeszłych 

doświadczeń, mogę zostać napadnięty. Więc dlaczego miałbym polegać wyłącznie na wydarzeniach z 

przeszłości, przy tych wszystkich nowych informacjach? A co jest dla mnie rozsądne i inteligentne? Jak 

mam traktować nowe informacje? A co, jeśli po drugiej stronie ulicy zobaczę pas gwoździ, którego 

nigdy nie doświadczyłem, linię przecinających się kaczek lub nieznane znaki? Niestety, tutaj odpowiedź 

brzmi: nie więcej indukcji, to mniej. 

INDUKCJA DZIAŁA W GRACH, NIE ŻYCIU 

Świat rzeczywisty to dynamiczne środowisko, co oznacza, że stale się zmienia, zarówno w 

przewidywalny, jak i nieprzewidywalny sposób, i nie możemy go zamknąć w systemie reguł. Gry 

planszowe są jednak zamknięte w systemie reguł, co pomaga wyjaśnić, dlaczego podejścia indukcyjne, 

które uczą się na podstawie doświadczenia z rozgrywką, działają tak dobrze. AlphaGo (lub jej następca 

AlphaZero) wykorzystuje rodzaj uczenia maszynowego zwanego uczeniem głębokim do grania w 

trudną grę Go. Gra przeciwko sobie, używając czegoś, co nazywa się uczeniem się przez głębokie 

wzmacnianie, i tworzy hipotezy dotyczące najlepszych ruchów, jakie należy wykonać na planszy, biorąc 

pod uwagę jego pozycję i przeciwnika. Podejście to jest bajecznie skuteczne w „dyskretnych, 

obserwowalnych grach dla dwóch graczy ze znanymi zasadami”, jak wskazuje naukowiec zajmujący się 

sztuczną inteligencją Stuart Russell. Russell mógł nie myśleć o indyku Russella, ale powinien: prawdziwy 

problem z grami wspieranymi przez SI polega na tym, że pozwalają one na formułowanie hipotez 

(uogólnień na podstawie doświadczenia) zgodnie ze znanymi regułami. Jak na ironię, podobnie jak 

wcześniej klasyczna sztuczna inteligencja, zasady nie mają zastosowania do świata rzeczywistego, co 

jest celem całego dążenia do uzyskania ogólnej inteligencji. Informatycy opierający się na metodach 

indukcyjnych często odrzucają problem indukcji Hume'a (lub Russella) jako nieistotny. Zgodnie z logiką 



nie ma oczywiście gwarancji poprawności przy użyciu indukcji, ale możemy podejść „wystarczająco 

blisko”. Ta odpowiedź mija się z celem. Metoda znana jako „prawdopodobnie w przybliżeniu 

poprawna” reguluje tworzenie hipotez dla statystycznej sztucznej inteligencji, takiej jak uczenie 

maszynowe, i jest znana z tego, że skutecznie eliminuje złe lub fałszywe hipotezy w czasie. Ale ta 

metoda jest tak naprawdę rozszerzeniem oryginalnego argumentu Hume'a, że indukcja nie może 

zapewnić żadnej gwarancji poprawności, tak jak ma to zastosowanie do scenariuszy takich jak gry, w 

których reguły są określone we wnioskach statystycznych. Prawdopodobnie w przybliżeniu poprawne 

rozwiązanie pozostawia niezmieniony problem indukcji w dynamicznych środowiskach poza światem 

gry lub laboratorium badawczym. Badacze sztucznej inteligencji są świadomi problemu indukcji (jawnej 

lub niejawnej), ale rzadko wchodzi ona w krytykę uczenia maszynowego (lub uczenia głębokiego), 

ponieważ zasadniczo stawiają problem na głowie. Ponieważ indukcja jest zła w dynamicznych 

środowiskach, przyznają, że stosujemy ją w kontrolowanych. To tak, jakbyś szukał kluczy pod latarnią, 

ponieważ tam jest lepsze światło. Prawdą jest, że istoty ludzkie „rozwiązały” problem indukcji 

wystarczająco dobrze, aby skutecznie wykorzystać doświadczenie w prawdziwym świecie (gdzie 

indziej?). Ale ludzie rozwiązują problem wnioskowania nie za pomocą wnioskowania indukcyjnego w 

jakiejś silniejszej formie, ale łącząc ją w jakiś sposób z potężniejszymi typami wnioskowania, które 

przyczyniają się do zrozumienia. Uczenie maszynowe to tylko indukcja, więc badacze w tej dziedzinie 

powinni być bardziej sceptyczni niż zazwyczaj, jeśli chodzi o perspektywy sztucznej inteligencji ogólnej. 

PRAWIDŁOWOŚĆ I KRUCHOŚĆ 

Indukcja przedstawia inteligencję jako wykrywanie prawidłowości. Statystyczna sztuczna inteligencja 

doskonale sprawdza się w wychwytywaniu prawidłowości poprzez analizę danych, dlatego też zadania 

związane z wizualnym rozpoznawaniem obiektów, takie jak identyfikowanie zdjęć ludzkich twarzy lub 

zwierząt domowych, zaliczają się do jej sukcesów. Piksele twarzy są rozmieszczone i regularne w taki 

sposób, że można ich nauczyć i sklasyfikować. Jednak ponieważ takie systemy uczą się na podstawie 

obserwacji określonych wzorców danych wejściowych, borykają się z problemami kruchości. Jak 

zauważyli Gary Marcus, Ernest Davis i inni badacze, nawet pozornie łagodne zmiany, takie jak zmiana 

koloru tła z białego na niebieski w zadaniach rozpoznawania obiektów, mogą obniżyć wydajność. 

Zaśmiecanie zdjęć innymi obrazami również powoduje poważną degradację. Kilka nieistotnych liter 

dodanych do czerwonego obszaru znaku stop jest łatwo ignorowane przez ludzi, ale kiedy obraz 

zmieniony w ten sposób został przedstawiony jednemu z systemów głębokiego uczenia, zaklasyfikował 

go jako znak ograniczenia prędkości. Istnieją podobne przykłady ze świata rzeczywistego, w tym 

autonomiczne systemy nawigacji w samochodach samojezdnych, które błędnie zaklasyfikowały 

autobus szkolny jako pług śnieżny, a obracającą się ciężarówkę jako wiadukt. Uczenie maszynowe ma 

charakter indukcyjny, ponieważ pozyskuje wiedzę z obserwacji danych. Technika znana jako głębokie 

uczenie się jest rodzajem uczenia maszynowego - sieci neuronowej - która okazała się bardzo 

obiecująca w rozpoznawaniu obiektów na zdjęciach, zwiększaniu wydajności pojazdów 

autonomicznych i graniu w pozornie trudne gry. Na przykład system DeepMind firmy Google nauczył 

się grać w wiele klasycznych gier wideo Atari z wielkim entuzjazmem. Zostało to ogłoszone jako 

inteligencja ogólna, ponieważ ten sam system był w stanie opanować różne gry przy użyciu tak 

zwanego podejścia do uczenia się przez głębokie wzmocnienie, które napędzało AlphaGo i AlphaZero. 

Ale startup AI Vicarious, na przykład, szybko zwrócił uwagę, że pozornie nieszkodliwe zmiany w grach 

obniżyły pozornie fantastyczną wydajność systemu. Na przykład w Breakout gracz przesuwa wiosło w 

tę i z powrotem na linii bazowej, uderzając piłką w górę w wielowarstwową ścianę z cegły. Każde 

uderzenie niszczy jedną cegłę (i zbliża gracza do „wyrwania się”), ale gdy piłka odbija się do tyłu, gracz 

musi uważać, aby jej nie przegapić. Przesunięcie łopatki o kilka pikseli bliżej cegieł powoduje poważne 

pogorszenie wydajności. „Cały system DeepMind rozpada się” - obserwują Marcus i Davis w swojej 

krytyce współczesnej sztucznej inteligencji. Cytują obserwację pioniera sztucznej inteligencji Yoshua 



Bengio, że głębokie sieci neuronowe „mają tendencję do uczenia się statystycznych regularności w 

zbiorze danych, a nie abstrakcyjnych pojęć wyższego poziomu”. To, co często jest ignorowane lub źle 

rozumiane, to fakt, że te niepowodzenia mają fundamentalne znaczenie i nie można ich naprawić za 

pomocą silniejszych podejść do uczenia się, które opierają się na wnioskowaniu indukcyjnym (opartym 

na danych lub obserwacji). To rodzaj wnioskowania jest tutaj problemem, a nie specyfika algorytmu. 

Ponieważ potrzeba wielu przykładów, aby przyspieszyć naukę (w przypadku Go przykładowe gry liczą 

się w milionach), systemy są gloryfikowanymi enumeratywnymi silnikami indukcyjnymi, kierującymi 

się tworzeniem hipotez w ramach ograniczeń funkcji gry i reguł gry. Światy są zamknięte przez reguły i 

są regularne - to rodzaj świata z krzywą dzwonową, w którym najlepsze ruchy najczęściej prowadzą do 

zwycięstw. To nie jest prawdziwy świat, który musi opanować sztuczna inteligencja ogólna, który 

znajduje się poza stworzonymi przez człowieka grami i obiektami badawczymi. Różnica znaczy 

wszystko. Myślenie w prawdziwym świecie zależy od czułego wykrywania nieprawidłowości lub 

wyjątków. Na przykład ruchliwa ulica miasta jest pełna wyjątków. Jest to jeden z powodów, dla których 

nie mamy robotów spacerujących po Manhattanie (lub z innego powodu związanego z wyjątkami, 

rozmawiających z ludźmi). Robot z Manhattanu szybko się przewrócił, spowodowałby korek uliczny, 

nieoczekiwanie wychodząc na ulicę, wpadając na ludzi lub gorzej. Manhattan to nie Atari ani Go - i nie 

jest też jego przeskalowaną wersją. „Mózg” uczenia głębokiego byłby (i jest) poważnym obciążeniem 

w prawdziwym świecie, podobnie jak każdy system indukcyjny zastępujący prawdziwą inteligencję. 

Gdybyśmy mogli poinstruować indyka Russella, że brał udział w „grze” unikania stania się obiadem, 

mógłby się nauczyć, jak ustąpić miejsca w Wigilię. Ale wtedy nie byłby to dobry induktywistyczny indyk; 

miałby wcześniejszą wiedzę, dostarczoną przez ludzi. Statystyczna sztuczna inteligencja kończy się 

problemem z długim ogonem, w którym typowe wzorce (w grubej głowie krzywej rozkładu) są słabe, 

ale rzadkie (w długim ogonie) są trudne. Niestety, niektóre wnioski wyciągnięte przez inteligentne po 

ludzku systemy sztucznej inteligencji będą w długim ogonie, a nie w najsłodszym punkcie indukcji na 

podstawie wykrywalnych prawidłowości w systemach zamkniętego świata. W rzeczywistości, skupiając 

się na „łatwych” sukcesach wykorzystujących prawidłowości, istnieje niebezpieczeństwo, że badania 

nad sztuczną inteligencją zbiorowo odejdą od postępu w kierunku ogólnej inteligencji. Nie chodzi 

nawet o to, że robimy stopniowe postępy, ponieważ praca nad łatwymi problemami w praktyce 

oznacza zaniedbanie prawdziwych (klucze nie znajdują się przy latarniach). Same strategie indukcyjne 

dają fałszywą nadzieję. Uzyskanie błędnie sklasyfikowanego zdjęcia na Facebooku lub nudnego filmu 

w serwisie Netflix może nie przysporzyć nam większych problemów z poleganiem na indukcji opartej 

na danych, ale samochody bez kierowcy i inne krytyczne technologie z pewnością mogą. Coraz więcej 

naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją rozumie ten problem. Oren Etzioni, szef Allen 

Institute for Artificial Intelligence, nazywa uczenie maszynowe i duże zbiory danych „wysokowydajnymi 

modelami statystycznymi”. To imponująca informatyka, ale nie jest to ogólna inteligencja. Inteligentne 

umysły zapewniają zrozumienie danych i mogą łączyć punkty, które prowadzą do oceny punktów 

awarii i nieprawidłowości. Dane i analiza danych to za mało. 

PROBLEM ODNIESIENIA JAKO ZAUFANIE 

W pouczającej krytyce indukcji stosowanej do prognozowania finansowego były handlowiec giełdowy 

Nassim Nicholas Taleb dzieli problemy z prognozami statystycznymi na cztery ćwiartki, przy czym 

zmiennymi są, po pierwsze, czy decyzja, która ma zostać podjęta, jest prosta (binarna) czy złożona, a 

po drugie, czy przypadkowość jest „przeciętna” czy skrajna. Problemy w pierwszym kwadrancie 

wymagają prostych decyzji dotyczących cienkoogonowego rozkładu prawdopodobieństwa. Wyniki są 

stosunkowo łatwe do przewidzenia statystycznego, a anomalne zdarzenia mają niewielki wpływ, gdy 

się pojawią. Problemy w drugiej ćwiartce są łatwe do przewidzenia, ale gdy zdarza się nieoczekiwane, 

ma to poważne konsekwencje. Problemy trzeciego kwadrantu wiążą się ze złożonymi decyzjami, ale z 

możliwymi do opanowania konsekwencjami. Następnie są problemy „indyka”, w czwartej ćwiartce. 



Obejmują złożone decyzje w połączeniu z grubymi ogonami rozkładów prawdopodobieństwa i 

poważnymi konsekwencjami. Pomyśl o krachach na giełdzie. Palce Taleba zbytnia pewność siebie w 

indukcji jako kluczowy czynnik zaostrzający wpływ tych zdarzeń. Nie chodzi tylko o to, że nasze metody 

indukcyjne nie działają, ale o to, że kiedy na nich polegamy, nie wykorzystujemy lepszych podejść, co 

może mieć katastrofalne konsekwencje. W efekcie zostajemy zamknięci w myśleniu maszynowym, gdy 

analiza przeszłości nie pomaga. Jest to jeden z powodów, dla których będzie to superinteligencja 

indukcyjna aby generować głupie wyniki. Jak żartuje Taleb, ważne jest, aby wiedzieć, jak „nie zostać 

indykiem”. Istnieją oczywiście inne ograniczenia przewidywania, których nie można dokładnie 

podsumować, ujawniając martwe punkty w indukcji. W końcu czarne łabędzie są rzadkie, podobnie jak 

krach na giełdzie i wielkie wojny (i innowacje). Można nam wybaczyć, że i tak wykorzystujemy indukcję, 

aby naświetlić to, co i tak jest niejasne iw dużej mierze nieprzewidywalne, ale nie za próby zastąpienia 

naszego rozumienia wyłącznie danymi i statystykami. W niektórych przypadkach, takich jak chaotyczne 

systemy naturalne (powiedzmy, systemy z turbulencjami), wiemy teraz, że istnieją nieodłączne 

ograniczenia przewidywalności przy użyciu dowolnego znanego rodzaju metod wnioskowania. 

Indukcja może sugerować, że przeszłość będzie przypominać przyszłość, ale teoria chaosu mówi nam, 

że tak się nie stanie - a przynajmniej nie możemy określić, w jaki sposób. W niektórych przypadkach 

analiza statystyczna, choć niekompletna, jest wszystkim, co mamy. 

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA 

Zdobywca nagrody Turinga Judea Pearl, znany informatyk, którego praca życiowa polegała na 

opracowaniu skutecznych metod obliczeniowych do rozumowania przyczynowego, argumentuje w 

swojej The Book of Why , że uczenie maszynowe nigdy nie zapewni prawdziwego zrozumienia, 

ponieważ analiza danych nie łączy się z wiedzą. struktury przyczynowej świata rzeczywistego, 

niezbędnej dla inteligencji. „Drabina przyczynowości”, jak ją nazywa, przechodzi od kojarzenia 

punktów danych (widzenia i obserwacji) do interwencji w świecie (robienia), co wymaga znajomości 

przyczyn. Następnie przechodzi do myślenia kontrfaktycznego, takiego jak wyobrażanie sobie, 

rozumienie i pytanie: a co, gdybym zrobił coś innego? Systemy sztucznej inteligencji wykorzystujące 

metody uczenia maszynowego - i wiele zwierząt - znajdują się na najniższym szczeblu skojarzeń. Na 

pierwszym poziomie asocjacji szukamy prawidłowości w obserwacjach. To właśnie robi sowa, 

obserwując ruch szczura i zastanawiając się, gdzie prawdopodobnie znajduje się gryzoń chwilę później, 

i to właśnie robi program komputerowy Go, gdy bada bazę danych milionów gier w Go, aby mógł 

obliczyć które ruchy wiążą się z wyższym procentem wygranych. Pearl robi nam tu przysługę, łącząc 

obserwacje i dane. Wskazuje również, że poruszanie się po tej drabinie obejmuje różne typy myślenia 

(a dokładniej wnioskowanie). Skojarzenie nie „skaluje się” do myślenia przyczynowego lub wyobrażeń. 

Możemy przekształcić problem skalowania ze sztucznej inteligencji na sztuczną inteligencję ogólną jako 

właśnie problem odkrywania nowych teorii umożliwiających wspięcie się po tej drabinie (lub, w 

obecnych ramach, przejścia od indukcji do innych, potężniejszych typów wnioskowania) 

Podstawy zdrowego rozsądku 

Twoi rodzice, twój partner lub przyjaciel mogli oskarżyć cię o brak zdrowego rozsądku, ale nie trać 

ducha: masz jej zdecydowanie więcej niż jakikolwiek system sztucznej inteligencji. Jak dobrze wiedział 

Turing, zdrowy rozsądek umożliwia dwóm osobom prowadzenie zwykłej rozmowy. Problem zdrowego 

rozsądku, a zwłaszcza rozumienia języka, który tego wymaga, był sygnałem niepokoju wśród badaczy 

sztucznej inteligencji od momentu powstania tej dziedziny. I w końcu staje się jasne, że szum związany 

z uczeniem maszynowym już nas nie zbliża. Naukowcy coraz bardziej to doceniają i nie mogło nadejść 

zbyt wcześnie. Marcus i Davis zastanawiają się, czy komputery są tak inteligentne, dlaczego nie potrafią 

czytać, i wskazują na „Zdrowy rozsądek i ścieżkę do głębokiego zrozumienia”. Stuart Russell rozpoczyna 

swoją listę „Nadchodzących przełomów koncepcyjnych” tajemniczym „językiem i zdrowym 



rozsądkiem”. Pearl również uznaje rozumienie języka za nierozwiązane (i oferuje swój własny „test 

mini-Turinga”, który wymaga zrozumienia związku przyczynowego). Tak więc, aby osiągnąć postęp w 

sztucznej inteligencji, musimy spojrzeć poza proces indukcji. (Jeśli jesteś na szczeblu skojarzeń 

metaforycznej drabiny, spójrz w górę). Zróbmy to dalej - albo przynajmniej zacznijmy. Na naszej drodze 

do konieczności wnioskowania abdukcyjnego, powinniśmy najpierw wejść w szczegóły; w 

szczególności uczenie maszynowe i jego źródło wejściowe, duże zbiory danych. 

 

 



MACHINE LEARNING I BIG DATA 

Uczenie się to „poprawianie wyników w oparciu o doświadczenie”. Uczenie maszynowe polega na tym, 

że komputery poprawiają swoją wydajność w oparciu o doświadczenie. Ta definicja podobszaru 

sztucznej inteligencji, znanego jako uczenie maszynowe, jest powszechnie akceptowana i nie jest 

szczególnie kontrowersyjna. Zasadniczo pozostała ona niezmieniona od czasu wczesnych prac nad 

uczeniem się algorytmów w sztucznej inteligencji u zarania tej dziedziny. Tom Mitchell, informatyk 

Carnegie Mellon, wieloletni badacz zajmujący się uczeniem maszynowym, podał nieco bardziej 

szczegółową definicję w swoim Machine Learning w 1997: „Mówi się, że program komputerowy uczy 

się na podstawie doświadczenia E w odniesieniu do pewnej klasy zadań T i wydajności środek P, jeśli 

jego wydajność w zadaniach w T, mierzona przez P, poprawia się wraz z doświadczeniem E. ” Innymi 

słowy, uczenie maszynowe to obliczeniowe traktowanie indukcji polegającej na zdobywaniu wiedzy z 

doświadczenia. Uczenie maszynowe to po prostu zautomatyzowana indukcja, więc nie powinniśmy być 

zaskoczeni, że kłopoty z wnioskami indukcyjnymi oznaczają kłopoty w uczeniu maszynowym. Istnieją 

dwa główne rodzaje uczenia się. Kiedy ludzie po raz pierwszy oznaczają dane wejściowe, aby wskazać 

pożądane dane wyjściowe, nazywa się to uczeniem nadzorowanym. W przeciwnym razie system 

analizuje wzorce w danych bez zmian, co nazywa się uczeniem nienadzorowanym. Jest też punkt 

pośredni. Częściowo nadzorowane uczenie się zaczyna się od początkowego ziarna lub małej części 

danych, które zostały przygotowane przez ludzi, a następnie rozszerza ziarno na coraz więcej danych 

bez nadzoru. Naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją w ostatnich latach w dużej mierze skupili 

się na specyficznym typie uczenia maszynowego, znanym jako głębokie uczenie się, które przyniosło 

imponujące wyniki jako podejście do uczenia się nadzorowanego. W dalszej części omówię bardziej 

szczegółowo uczenie się nadzorowane, wraz z głębokim uczeniem się i jego zastosowaniami. Jak można 

się spodziewać, uczenie się nadzorowane to wielki namiot; Zbadamy różne rodzaje nadzorowanego 

uczenia się, aby dać ogólny obraz tego, o co chodzi w sztucznej inteligencji. Klasyfikacja to powszechny 

rodzaj nadzorowanego uczenia się. Został szeroko zbadany w laboratoriach badawczych i 

zastosowaniach komercyjnych. Na przykład wyuczone klasyfikatory filtrują spam. Wynik jest binarny 

tak lub nie: albo wiadomość e-mail jest spamem, albo nie. Zazwyczaj system klasyfikowania spamu jest 

nadzorowany przez użytkownika konta e-mail, który oznacza przychodzące wiadomości e-mail jako 

spam, wysyłając je do folderu ze spamem lub śmieciami. W tle system uczenia maszynowego oznacza 

e-maile, które są pozytywnymi przykładami spamu. Po zebraniu wystarczającej liczby przykładów 

spamu system uczy się korzystania z nich i innych przychodzących wiadomości e-mail, tworząc pętlę 

sprzężenia zwrotnego, która zbiega się z różnicą między akceptowalnymi wiadomościami e-mail a 

spamem. Filtr spamu to jeden z najwcześniejszych przykładów przydatności systemów uczących się w 

sieci. Naiwne algorytmy Bayesa i inne proste klasyfikatory probabilistyczne przypisują liczbowe wyniki 

słowom w wiadomościach e-mail wskazujących na spam lub nie, a kategorie spamu i nie-spamu są 

dostarczane przez użytkownika. Ostatecznie klasyfikator ma hipotezę lub model spamu oparty 

wyłącznie na analizie słów w wiadomościach. Przyszłe wiadomości są automatycznie filtrowane, a 

spam trafia do odpowiedniego folderu. Dzisiejsze klasyfikatory spamu wykorzystują wiele 

dostarczanych przez ludzi wskazówek dotyczących tego, co stanowi spam, takich jak określone słowa 

w temacie, znane „spamerskie” terminy i wyrażenia itd. Systemy nie są doskonałe, głównie z powodu 

ciągłej gry w kotka i myszkę między dostawcami usług a spamerami, którzy nieustannie próbują 

nowych i różnych podejść do oszukiwania wyszkolonych filtrów. Wykrywanie spamu nie jest 

szczególnie seksownym przykładem nadzorowanego uczenia się. Nowoczesne systemy uczenia 

głębokiego wykonują również klasyfikację zadań, takich jak rozpoznawanie obrazów i rozpoznawanie 

obiektów wizualnych. W dobrze znanych konkursach mageNet uczestnicy mają zadanie na dużą skalę 

w uczeniu nadzorowanym, korzystając z milionów obrazów, które ImageNet pobrał z witryn takich jak 

Flickr do wykorzystania w szkoleniach i testowaniu dokładności systemów uczenia głębokiego. 



Wszystkie te obrazy zostały oznaczone przez ludzi (świadczących swoje usługi w ramach projektu za 

pośrednictwem interfejsu Amazon Mechanical Turk), a stosowane przez nie terminy składają się na 

ustrukturyzowaną bazę danych angielskich słów znaną jako WordNet. Wybrany podzbiór słów w 

WordNet reprezentuje kategorię, której należy się nauczyć, używając rzeczowników pospolitych 

(takich jak pies, dynia, fortepian, dom) i szeregu mniej znanych elementów (np. Terier szkocki, huzar 

małpa, flaming). Konkurs ma na celu sprawdzenie, który z konkurencyjnych klasyfikatorów uczenia 

głębokiego jest w stanie poprawnie oznaczyć większość obrazów, tak jak zostały one oznaczone przez 

ludzi. Z ponad tysiącem kategorii używanych w konkursach ImageNet, zadanie to znacznie wykracza 

poza problem „tak lub nie”, jaki napotykają detektory spamu (lub jakiekolwiek inne zadanie klasyfikacji 

binarnej, takie jak zwykłe oznaczenie, czy obraz przedstawia ludzką twarz, czy nie). Rywalizacja w tej 

konkurencji oznacza wykonanie ogromnego zadania klasyfikacyjnego z wykorzystaniem danych pikseli 

jako danych wejściowych. Klasyfikacja sekwencji jest często używana w aplikacjach przetwarzających 

język naturalny. Słowa są traktowane jako mające określony porządek, sekwencję. Klasyfikacja 

dokumentów lub tekstu może opierać się na prostym, wolnym od kolejności podejściu, takim jak BOW 

lub zbiór słów, model - ale dodatkowe informacje o słowach postrzeganych jako uporządkowany tekst 

zwykle zwiększają wydajność w klasyfikacji tekstu. Na przykład słowa zawarte w tytule i pierwszym 

akapicie często dostarczają mocnych wskazówek co do znaczenia lub tematu artykułu. Klasyfikacja 

tekstu może wykorzystywać te funkcje podczas automatycznego tagowania artykułów etykietami 

tematycznymi, takimi jak nauka, biznes, polityka i sport. Klasyfikacja tekstów to kolejny przykład 

nadzorowanego uczenia się, ponieważ zaczyna się od tego, że ludzie najpierw dokładnie tagują artykuły 

tematami, zapewniając początkowe dane wejściowe do systemu uczenia się. Podobnie jak zbiór 

prawidłowo oznaczonych obrazów ImageNet, istnieją również duże korpusy lub zbiory danych, które 

zostały utworzone przez ludzi, którzy dodają adnotacje do zbiorów tekstów, dostarczają metadane 

dotyczące ich tematów i innych funkcji pomocnych w szkoleniu nadzorowanych systemów uczenia się 

w zadaniach związanych z przetwarzaniem języka. Nadzorowane uczenie maszynowe stoi za znaczną 

częścią nowoczesnej sieci. Na przykład umożliwia personalizację wiadomości i innych źródeł treści. Jeśli 

użytkownik klika głównie wiadomości polityczne, nadzorowany algorytm uczący się działający w tle (na 

przykład na serwerach Facebooka) będzie przedstawiał coraz więcej wiadomości o polityce. Bardziej 

wyrafinowane podejścia klasyfikują wiadomości polityczne według punktu widzenia, oferując bardziej 

konserwatywne lub liberalne historie użytkownikowi, którego tendencja została zidentyfikowana przez 

system, a nawet przez sentyment - tak jak wtedy, gdy system klasyfikuje teksty opinii, takie jak recenzje 

filmów, jako pozytywne lub negatywny. Oprócz klasyfikacji, metody uczenia się nadzorowanego są 

również stosowane do automatycznego oznaczania poszczególnych elementów w sekwencji, a nie 

całej sekwencji, jak ma to miejsce w przypadku klasyfikacji obrazów lub tekstu. Nazywa się to uczeniem 

sekwencyjnym. Prostym (ale może nudnym) przykładem jest tagowanie części mowy, w którym 

sekwencja słów, takich jak „brązowa krowa”, jest oznaczona dla części mowy: / dt brązowy / adj krowa 

/ nn, z tymi tagami oznaczającymi determinator , przymiotnik i rzeczownik pospolity. Uczenie się 

sekwencyjne nie wykorzystuje reguł językowych do dostarczania programom wiedzy o częściach 

mowy; zamiast tego ludzie po prostu oznaczają słowa w zdaniach prawidłowymi częściami mowy i 

dostarczają przygotowane przez człowieka dane jako dane wejściowe do algorytmu uczenia się. 

Problem znakowania części mowy został już dawno rozwiązany przez maszyny; dostarczanie dziesiątek 

tysięcy oznaczonych zdań zapewnia wydajność na poziomie ludzkim w przypadku niewidocznych 

danych - to znaczy wszelkich zdań, które nie były używane do treningu. Kolejny dobrze zbadany 

problem w przetwarzaniu języka nazywane jest rozpoznawaniem jednostek, gdzie nadzorowany 

system uczenia przewiduje typowane jednostki, takie jak wzmianki o ludziach, miejscach, godzinach, 

firmach i produktach w tekstach. Za zdanie „Mr. Smith poinformował, że firma XYZ Co. sprzedała w 

pierwszym kwartale ponad dziesięć tysięcy widżetów ”, którą można oznaczyć jako„ Mr. Smith / osoba 

poinformował, że firma XYZ Co. / firma sprzedała ponad dziesięć tysięcy widżetów / produktów w 



pierwszym kwartale / data ”. Klasyfikacja sekwencyjna może być również używana do przewidywania 

szeregów czasowych, w których następny element jest przewidywany na podstawie poprzednich 

pozycji. Systemy rozpoznawania głosu, takie jak Siri, są rodzajem przewidywania szeregów czasowych, 

podobnie jak popularne systemy zamiany mowy na tekst. Przewidywanie szeregów czasowych ma 

ważne zastosowania w złożonych zadaniach, takich jak między innymi diagnostyka medyczna, 

planowanie fabryki i prognozowanie zapasów. Uczenie się nadzorowane stanowi prawie wszystkie 

dotychczasowe sukcesy w uczeniu maszynowym, w tym rozpoznawanie obrazu lub głosu, 

autonomiczną nawigację z autonomicznymi samochodami oraz strategie klasyfikacji i personalizacji 

tekstu online. Uczenie się bez nadzoru ma tę zaletę, że wymaga znacznie mniejszego przygotowania 

danych, ponieważ etykiety nie są dodawane do danych szkoleniowych przez ludzi. Jednak bezpośrednią 

konsekwencją utraty ludzkiego „sygnału” jest to, że nienadzorowane systemy pozostają daleko w tyle 

za swoimi nadzorowanymi kuzynami w wykonywaniu zadań w świecie rzeczywistym. Uczenie się bez 

nadzoru jest pomocne w przypadku zadań otwartych, takich jak umożliwianie ludziom wizualizacji 

dużych ilości danych w klastrach, które są tworzone przez nienadzorowane algorytmy uczenia się. Ale 

ponieważ większość ballyhoo o uczeniu maszynowym, a w szczególności o uczeniu głębokim, obejmuje 

uczenie nadzorowane, skupię się głównie na nim w tej dyskusji. Należy jednak pamiętać, że wszystkie 

oparte na indukcji ograniczenia podejść do uczenia się nadzorowanego mają jeszcze większe 

zastosowanie do uczenia się nienadzorowanego. Koncentrując się na nadzorowanym uczeniu się, 

szukamy najlepszego i najpotężniejszego przypadku. 

UCZENIE MASZYNOWE JAKO SYMULACJA 

Uczenie maszynowe, rozpatrywane koncepcyjnie i matematycznie, jest z natury symulacją. Projektanci 

systemu uczenia maszynowego badają problem wymagający dużej ilości danych i jeśli istnieje 

możliwość jego rozwiązania przez uczenie maszynowe, uważają, że jest on „dobrze zdefiniowany”. 

Zakładają, że jakaś funkcja może symulować zachowanie w świecie rzeczywistym lub rzeczywistym 

systemie. Zakłada się, że rzeczywisty system ma ukryty wzór, który powoduje, że dane wyjściowe są 

widoczne. Zadaniem nie jest bezpośrednie zebranie rzeczywistego ukrytego wzorca - co wymagałoby 

zrozumienia więcej niż danych - ale raczej zasymulowanie ukrytego wzorca poprzez analizę jego 

„śladów” w danych. To rozróżnienie jest ważne. Weźmy inne zadanie przetwarzania języka, znane jako 

semantyczne etykietowanie ról. Tutaj projektanci algorytmu uczącego się rozpakowują znaczenie zdań 

pod kątem typowych pytań, takich jak kto, kto, co i kiedy. Zadaniem algorytmu uczącego się jest 

przyjęcie przykładowych zdań jako danych wejściowych i stworzenie wyniku zestawu etykiet, aby 

odpowiedzieć na takie pytania, poprzez identyfikację ról semantycznych wyrażonych w zdaniu. Na 

przykład zdanie może przedstawiać agenta wykonującego czynność, czynność, temat (obiekt 

zaangażowany w działanie) i odbiorcę działania i być oznaczone w ten sposób: „Jan / agent rzucił / akcja 

'piłka' / temat „do Lizzy” / adresata. ” We wszystkich takich przypadkach podejście oparte na uczeniu 

maszynowym polega na przyjęciu jakiegoś rzeczywistego, ale nieznanego zachowania i zastosowaniu 

podejścia uczenia się, aby symulować je tak dokładnie, jak to możliwe, poprzez uczenie się funkcji f. 

Wynikiem uczenia systemu jest generowanie f jako modelu lub teorii zachowania w danych. To może 

modelować semantyczne role, byty, części mowy lub obrazy złotych rybek - wszystko zależy od zadania 

uczenia się. Uczenie maszynowe jest z natury symulacją procesu, który jest zbyt skomplikowany lub 

niepoznawalny, w tym sensie, że gotowe reguły programowania nie są dostępne lub którego 

wykonanie wymagałoby zbyt dużego wysiłku ludzkiego. Wzorce czasami wyłaniają się z danych po 

ujawnieniu ich przez uczenie się bez nadzoru. Ale ludzie identyfikują wzór po analizie; algorytm nie wie, 

jak go szukać. Gdyby tak było, byłoby to uczenie się pod nadzorem. Większość z nas wie o funkcjach z 

klasy matematycznej, a klasycznym przykładem jest arytmetyka: 2 + 2 = 4 to równanie, którego 

operator, znak plus dodawania, jest technicznie funkcją. Funkcje zwracają unikalne odpowiedzi, biorąc 

pod uwagę ich dane wejściowe: w ten sposób funkcja dodawania zwraca 4 dla 2 + 2 (i nie zawsze 5 - z 



wyjątkiem powieści Orwella). Wcześni naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją zakładali, że wiele 

problemów w świecie rzeczywistym można rozwiązać, dostarczając reguły obejmujące funkcje o 

znanych wynikach. jak z dodatkiem. Okazało się jednak, że większość problemów liczy się jako 

interesujące badaczy AI mają nieznane funkcje (jeśli w ogóle istnieją funkcje). Dlatego mamy teraz 

uczenie maszynowe, które stara się przybliżać lub symulować te niewiadome. Ta „fałszywość” uczenia 

maszynowego pozostaje niezauważona w przypadku systemu wydajności jest szczególnie zbliżona do 

ludzkiej lub lepsza. Jednak symulacyjny charakter uczenia maszynowego ujawnia się szybko, gdy 

rzeczywisty świat odchodzi od wyuczonej symulacji. Fakt ten ma ogromne znaczenie i zbyt często jest 

pomijany w dyskusjach o uczeniu maszynowym. Oto kolejny fakt: granice świata systemu uczącego się 

są precyzyjnie ustalane przez zbiór danych przekazany mu podczas szkolenia. Świat rzeczywisty 

generuje zbiory danych przez cały dzień, dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 

bez przerwy. Zatem każdy dany zbiór danych jest tylko bardzo małym wycinkiem czasowym 

reprezentującym w najlepszym przypadku częściowe dowody na zachowanie się systemów w świecie 

rzeczywistym. Jest to jeden z powodów, dla których długi ogon mało prawdopodobnych zdarzeń jest 

tak problematyczny - system nie ma rzeczywistego zrozumienia rzeczywistego (w porównaniu z 

symulowanym) systemem. Jest to niezwykle ważne w dyskusjach o głębokim uczeniu się i sztucznej 

inteligencji ogólnej i rodzi szereg niepokojących rozważań na temat tego, jak, kiedy i w jakim stopniu 

powinniśmy ufać systemom, które technicznie nie rozumieją analizowanego przez siebie zjawiska (z 

wyjątkiem wyrażonych w ich zbiory danych wykorzystywane w szkoleniu). Istnieją co najmniej dwa 

problemy z uczeniem maszynowym jako potencjalną drogą do ogólnej inteligencji. Jedna, już 

wspomniana, dotyczy tego, że uczenie się może odnieść sukces, przynajmniej na chwilę, bez żadnego 

zrozumienia. Wyszkolony system może przewidzieć wyniki, pozornie rozumiejąc problem, aż 

nieoczekiwana zmiana lub zdarzenie sprawi, że symulacja stanie się bezwartościowa. W rzeczywistości 

symulacje, które kończą się niepowodzeniem, jak to często bywa, mogą być nawet gorsze niż 

bezwartościowe: pomyśl o wykorzystaniu uczenia maszynowego w prowadzeniu pojazdu, a poleganie 

na automatycznych przewidywaniach zaszczepia fałszywą pewność siebie. Dzieje się to wszędzie; 

bałagan w prawdziwym świecie zawsze zmienia kurs. Rozmowa zmienia tematy. Akcje podążają za 

trendem wzrostowym, po czym następuje pewne egzogeniczne wydarzenie, takie jak restrukturyzacja 

korporacji, trzęsienie ziemi lub geopolityczna niestabilność zrzuca je w dół. Joe może kochać 

konserwatywnych blogerów do dnia, w którym jego przyjaciel Lewis zasugeruje skłaniający się ku 

lewicy zin, który jego spersonalizowany kanał informacyjny prawie przed nim przejrzał i ukrył. Mary 

może kochać konie, dopóki Sally, jej własny koń, nie umrze i nie przejdzie do pasji do Zen. I tak dalej. 

Uczenie maszynowe jest naprawdę błędną nazwą, ponieważ systemy nie uczą się w takim sensie, jak 

my, zdobywając coraz głębsze i solidniejsze zrozumienie znaczenia świata. Uczą się raczej krzywych 

dzwonowych - czysto opartych na danych symulacji wszystkiego, czego doświadczamy bezpośrednio w 

prawdziwym świecie. Zdrowy rozsądek znacznie ułatwia zrozumienie ograniczeń uczenia 

maszynowego: mówi nam, że życie jest nieprzewidywalne. Tak więc prawdziwie potępiająca krytyka 

uczenia maszynowego polega na tym, że jest ono retrospektywne. Opierając się na obserwacjach ze 

zbiorów danych - wcześniejszych obserwacjach - może to odkryć wzorce i trendy, które uznamy za 

pomocne. Jednak wszystkie systemy uczące się to wycinek przeszłości; kiedy przyszłość jest otwarta i 

pożądane są zmiany, systemy muszą zostać ponownie przeszkolone. Uczenie maszynowe może jedynie 

śledzić strumień naszych doświadczeń, symulując (mamy nadzieję) pomocne prawidłowości. To umysł, 

a nie maszyna, prowadzi nas. 

UCZENIE MASZYNOWE JAKO WĄSKIE AI 

Symulacyjna natura uczenia maszynowego pomaga również wyjaśnić, dlaczego nieustannie utknęła w 

wąsko zdefiniowanych aplikacjach, wykazując niewielki postęp w kierunku sztucznej inteligencji 

ogólnej. Dobrze zdefiniowane problemy w przetwarzaniu języka naturalnego, takie jak klasyfikacja 



tekstu, tagowanie części mowy, analiza składniowa i rozpoznawanie spamu, między innymi, muszą być 

analizowane indywidualnie. Systemy muszą zostać w dużej mierze przeprojektowane i przeniesione, 

aby rozwiązać inne problemy, nawet jeśli są podobne. Nazywanie takich systemów uczniami jest 

ironiczne, ponieważ znaczenie słowa uczą się dla ludzi zasadniczo polega na ucieczce od wąskich 

występów w celu uzyskania bardziej ogólnego zrozumienia rzeczy na świecie. Ale systemy do gry w 

szachy nie obsługują bardziej złożonej gry w Go. Systemy Go nawet nie grają w szachy. Nawet szeroko 

reklamowany system Atari przez Google DeepMind uogólnia tylko w różnych grach Atari, a system 

nadal nie mógł nauczyć się grać we wszystkie. Jedyne gry, w które grał dobrze, to te o ścisłych 

parametrach. Najpotężniejsze systemy uczenia się są znacznie węższe i bardziej kruche, niż moglibyśmy 

przypuszczać. Ma to jednak sens, ponieważ systemy to tylko symulacje. Czego jeszcze możemy się 

spodziewać? Wspomniane powyżej problemy z indukcją nie wynikają z samego doświadczenia, ale z 

próby ugruntowania wiedzy i wnioskowania wyłącznie w doświadczeniu, co jest dokładnie tym, co robi 

podejście maszynowe do sztucznej inteligencji. Nie powinniśmy więc być zaskoczeni, że wszystkie 

problemy związane z wprowadzaniem są szkodliwe dla uczenia maszynowego i podejścia do sztucznej 

inteligencji zorientowanego na dane. Dane to po prostu obserwowane fakty, przechowywane na 

komputerach w celu ułatwienia dostępu. Obserwowane fakty, bez względu na to, jak bardzo je 

analizujemy, nie prowadzą nas do ogólnego zrozumienia ani inteligencji. Jednym ze współczesnych 

zwrotów w tej akceptowanej prawdzie o badaniach naukowych (i badaniach filozoficznych) jest 

stosunkowo niedawna dostępność ogromnych ilości danych, o których przynajmniej początkowo 

sądzono, że wzmacniają systemy sztucznej inteligencji wcześniej niedostępnymi „sprytami” i wglądem. 

W pewnym sensie jest to prawda, ale nie w sensie koniecznym do uniknięcia problemów indukcji. 

Następnie przechodzimy do big data. 

KONIEC BIG DATA 

Big data to notorycznie amorficzny pomysł, który ogólnie odnosi się do mocy bardzo dużych zbiorów 

danych, umożliwiających analizy i spostrzeżenia niezbędne dla przedsiębiorstw i rządów (oraz 

naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją). Właściwy termin po raz pierwszy pojawił się 

drukiem w 1997 r. w kontekście naukowym - w artykule NASA opisującym wyzwania związane z 

wizualizacją danych przy użyciu istniejącej technologii grafiki komputerowej. Jednak nie przyjęło się, 

dopóki nie stało się popularne w następnej dekadzie jako ogólne określenie biznesu  i informatyki. 

Wydaje się, że współczesna koncepcja dużych zbiorów danych pojawiła się po raz pierwszy w 

dyskusjach dotyczących wywiadu gospodarczego, zwłaszcza w raporcie Grupy Gartner z 2001 r. Na 

temat wyzwań związanych z analizą biznesową. W raporcie podkreślono „trzy V” - objętość, prędkość 

i różnorodność (volume, velocity, i variety)- w celu opisania cech dużych zbiorów danych, które będą 

stawały się coraz ważniejsze w miarę jak zasoby obliczeniowe stawały się coraz potężniejsze i tańsze. 

Jednak w raporcie tak naprawdę nie użyto terminu big data.5 Niemniej jednak termin ten zaczął 

pojawiać się wszędzie pod koniec 2000 roku, a do 2014 roku Forbes uchwycił szum i zamieszanie w 

artykule zatytułowanym „12 definicji Big Data: What’s Your?” Może być trudno precyzyjnie 

zdefiniować, ale duże zbiory danych – zamówienia większych zbiorów danych - stoi na czele rewolucji 

obliczeniowej w nauce i przemyśle. W 2012 roku administracja Obamy ogłosiła inicjatywę Big Data 

Research and Development, mającą na celu „rozwiązanie niektórych z najpilniejszych wyzwań narodu”. 

Co najmniej jedna firma, firma analityczna SAS, szybko wymyśliła nowy tytuł wykonawczy: wiceprezes 

ds. Big Data. Hype, jasne. Ale podekscytowanie związane z dużymi zbiorami danych polegało również 

na tym, że więcej danych często oznaczało większą korzyść w analizie problemów na coraz 

potężniejszych komputerach. Jednak od samego początku istniało koncepcyjne zamieszanie co do 

tego, w jaki sposób duże zbiory danych „wzmacniają” wgląd i inteligencję. Początkowo sądzono, że 

same duże zbiory danych są odpowiedzialne za lepsze wyniki, ale wraz z rozwojem metod uczenia 

maszynowego naukowcy zaczęli przypisywać algorytmy. Głębokie uczenie i inne techniki uczenia 



maszynowego i techniki statystyczne doprowadziły do oczywistych ulepszeń. Ale wydajność 

algorytmów była powiązana z większymi zbiorami danych. Niezależnie od tego sztuczna inteligencja 

wykazywała poprawę wydajności, a niektóre problemy, których w ogóle nie można było rozwiązać, 

można było nagle rozwiązać przy użyciu większej ilości danych. To właśnie rozwój wglądu w biznes i 

naukę - chcieli uchwycić badacze i eksperci. Jak to ujęli informatycy Jonathan Stuart Ward i Adam 

Barker z University of St. Andrews, „duże zbiory danych są nierozerwalnie związane z analizą danych i 

odkrywaniem znaczenia danych”. AI od dziesięcioleci walczyła o odkrycie znaczenia danych; nagle, po 

dodaniu większej ilości danych, takie znaczenie zdawało się ujawniać wszędzie. Do 2013 roku Viktor 

Mayer-Schönberger i Kenneth Cukier przyznawali w swoim bestsellerowym Big Data: Rewolucja, która 

zmieni sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i myślimy, że „nie ma rygorystycznej definicji dużych zbiorów 

danych”, ale i tak sugerowali tak duże dane to „zdolność społeczeństwa do wykorzystywania informacji 

w nowatorski sposób w celu uzyskania przydatnych spostrzeżeń lub towarów i usług o znacznej 

wartości”, a pojawienie się dużych zbiorów danych oznacza, że „są teraz rzeczy, które można zrobić na 

dużą skalę, a których nie można zrobić na mniejszym, aby wydobyć nowe spostrzeżenia lub stworzyć 

nowe formy wartości ”. Wskazują na historie sukcesu w sektorze prywatnym i publicznym, które były 

możliwe tylko dzięki zwiększeniu rozmiaru zbioru danych. Weźmy na przykład firmę Farecast, założoną 

w 2004 roku przez przedsiębiorcę i profesora informatyki z University of Washington Oren Etzioni, 

która została sprzedana firmie Microsoft w 2008 roku za ponad 110 milionów dolarów. Etzioni, który 

jest obecnie szefem Allen Institute for Artificial Intelligence w Seattle, wykorzystał duże zbiory danych 

w postaci prawie 200 miliardów rekordów cen lotów, aby wyśledzić trendy szczytów i dolin cenowych 

w funkcji dni przed odlotem. Występ Farecast uwydatnił wrażenie, że duże zbiory danych oznaczają 

nowe spostrzeżenia i możliwości wyłaniające się z dużych liczb; postęp od podstawowego systemu 

Etzioni, który wykorzystywał tylko dwanaście tysięcy punktów cenowych, system stale poprawiał swoje 

przewidywania. Kiedy osiągnął miliardy punktów danych o cenach lotów, zaoferował znaczną wartość 

dla klientów w postaci dokładnych prognoz dotyczących tego, kiedy kupować bilety lotnicze. Big data, 

niegdyś modne, jest teraz nowym standardem w firmach opartych na sztucznej inteligencji na całym 

świecie. Walmart stworzył Walmart Labs, aby zastosować techniki big data i eksploracji danych do 

swoich wyzwań logistycznych - kupowanie, magazynowanie i wysyłanie towarów efektywnie w 

odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów. Amazon używał dużych zbiorów danych, zanim stało 

się to modnym hasłem, śledzenie i katalogowanie zakupów online, które są obecnie wykorzystywane 

jako dane do dostarczania algorytmów uczenia maszynowego oferujących rekomendacje produktów, 

rozszerzone wyszukiwanie i inne funkcje dla klientów. Big Data jest nieuniknioną konsekwencją prawa 

Moore'a: w miarę jak komputery stają się potężniejsze, techniki statystyczne, takie jak uczenie 

maszynowe, stają się lepsze, a nowe modele biznesowe wyłaniają się z danych i ich analizy. To, co teraz 

nazywamy nauką o danych (lub, coraz częściej, sztuczną inteligencją) jest naprawdę starą dziedziną, 

która zyskała nowe skrzydła dzięki prawu Moore'a i ogromnym ilościom danych, udostępnianych 

głównie przez rozwój sieci. Rządy i organizacje non-profit szybko dołączyły, wykorzystując duże zbiory 

danych do przewidywania wszystkiego, od ruchu ulicznego po recydywę wśród więźniów 

uprawnionych do zwolnienia warunkowego. Mayer-Schönberger i Cukier opowiadają, jak zatrudniono 

ekspertów ds. Big Data z University of Columbia, aby skonstruowali model predykcyjny 

prawdopodobnych eksplozji włazów w Nowym Jorku. (Na samym Manhattanie jest ponad pięćdziesiąt 

tysięcy włazów). Ten projekt odniósł sukces i został przedstawiony jako przykład tego, jak nowe 

spostrzeżenia i możliwości są możliwe dzięki zwiększeniu skali danych. Przecież pracownicy ludzcy nie 

mogą codziennie sprawdzać dziesiątek tysięcy pojedynczych włazów. Inne dziedziny również, od 

przetwarzania dokumentacji medycznej i rządowych wysiłków aktuarialnych po głosowanie i 

egzekwowanie prawa, oferują przykłady najwyraźniej potwierdzające twierdzenie, że nowe 

spostrzeżenia i możliwości są możliwe dzięki rozmiarowi i jakości dużych zbiorów danych. 



Sukces dużych zbiorów danych w przemyśle i innych sektorach szybko doprowadził do przesadzonych 

twierdzeń o możliwości wnioskowania samych danych. Do 2008 r. prowokacja redaktora Wired, Chrisa 

Andersona, że wielkie zbiory danych oznaczały koniec teorii w nauce, była bardzo popularna. 

Naukowcy i inni przedstawiciele inteligencji szybko zwrócili uwagę, że teoria jest konieczna, choćby 

dlatego, że zbiór danych nie może myśleć i interpretować siebie, ale artykuł stał się rodzajem 

kulturowego wyrazu oszałamiającego sukcesu potopu danych. W rzeczywistości to dlatego, że 

początkowo istniała mieszanina starszych technik statystycznych stosowanych w nauce o danych i 

uczeniu maszynowym w sztucznej inteligencji, że poszukiwane spostrzeżenia wyłaniające się z dużych 

zbiorów danych zostały omyłkowo przypięte do samego wolumenu danych. Od samego początku była 

to absurdalna propozycja; punkty danych są faktami i ponownie nie mogą same stać się wnikliwymi. 

Chociaż stało się to widoczne tylko w lusterku wstecznym, wczesne sukcesy uczenia głębokiego w 

zakresie wizualnego rozpoznawania obiektów w konkursach ImageNet sygnalizowały początek 

przenoszenia zapału z big data na metody uczenia maszynowego, które na tym korzystają - innymi 

słowy , do nowo wybuchowego pola sztucznej inteligencji. W ten sposób duże zbiory danych osiągnęły 

swój szczyt i teraz wydają się oddalać od popularnej dyskusji prawie tak szybko, jak się pojawiły. 

Skupienie się na głębokim uczeniu ma sens, ponieważ w końcu algorytmy, a nie tylko dane, są 

odpowiedzialne za pokonanie ludzkich mistrzów w Go, opanowanie gier Atari, prowadzenie 

samochodów i całą resztę. Poza tym duże zbiory danych znalazły nowy dom we współczesnej sztucznej 

inteligencji, ponieważ podejścia oparte na danych, takie jak uczenie maszynowe, korzystają z 

ogromnych ilości danych do trenowania modeli i ich testowania. Jak niedawno ujął to jeden z 

obserwatorów, duże zbiory danych stały się „sztuczną inteligencją dużych zbiorów danych”. Tyle jeśli 

chodzi o duże zbiory danych. Pozostaje jednak wciąż kwestia wnioskowania, a w szczególności kwestia, 

w jaki sposób metody oparte na danych, takie jak uczenie maszynowe, mogą przezwyciężyć lukę 

między płytką symulacją opartą na danych a rzeczywistą wiedzą zdobytą dzięki mocom wnioskowania 

potężniejszym niż indukcja. Bezpośrednim problemem jest to, że uczenie maszynowe jest z natury 

oparte na danych. Powiedziałem o tym powyżej; w dalszej części przedstawię to dokładniej. 

Więzy empiryczne 

Metody oparte na danych generalnie cierpią z powodu czegoś, co moglibyśmy nazwać ograniczeniem 

empirycznym. Aby zrozumieć to ograniczenie, powinniśmy wprowadzić jeszcze jeden techniczny 

szczegół uczenia maszynowego, znany jako wyodrębnianie funkcji. Naukowcy zajmujący się sztuczną 

inteligencją zajmujący się konkretnym problemem zwykle rozpoczynają się od zidentyfikowania cech 

składniowych lub dowodów w zbiorach danych, które pomagają w nauce algorytmów na podstawie 

pożądanego wyniku. Inżynieria funkcji to w istocie umiejętność, a duże pieniądze są wypłacane 

inżynierom i specjalistom, którzy mają talent do identyfikowania przydatnych funkcji (a także talent do 

dostrajania parametrów w algorytmie, kolejny krok w udanym szkoleniu). Po zidentyfikowaniu funkcje 

są wyodrębniane podczas fazy szkolenia, testowania i produkcji, czysto obliczeniowo. Istotą jest czysto 

obliczeniowe ograniczenie. Systemy uczenia głębokiego działałyby znacznie lepiej w trudnych 

zadaniach rozpoznawania obrazu, gdybyśmy mogli po prostu narysować strzałkę do żądanego obiektu, 

aby można go było zidentyfikować na zdjęciu zaśmieconym różnymi obiektami i tłami za pomocą, 

powiedzmy, oprogramowania Photoshop. Niestety, funkcji dostarczonej przez człowieka nie można 

dodać do innych zdjęć, które nie zostały przygotowane w ten sposób, więc funkcja ta nie jest 

wyodrębniana składniowo i dlatego jest bezużyteczna. To jest zalążek problemu. Oznacza to, że funkcje 

przydatne w uczeniu maszynowym muszą zawsze znajdować się w danych, a ludzie nie mogą 

dostarczyć wskazówek, które nie mogą zostać wykorzystane przez maszynę „na wolności” podczas 

testowania systemu lub po jego dopuszczeniu do użytku. Wyodrębnianie cech jest wykonywane w 

pierwszej fazie uczenia, a następnie ponownie po przeszkoleniu modelu, w tak zwanej fazie 

produkcyjnej. Podczas fazy uczenia oznaczone dane są dostarczane do algorytmu uczącego się jako 



dane wejściowe. Na przykład, jeśli celem jest rozpoznanie zdjęć koni, dane wejściowe to zdjęcie z 

koniem, a wyjście to etykieta: koń. System uczenia maszynowego („uczący się”) otrzymuje zatem 

oznaczone lub otagowane obrazy koni jako pary wejście-wyjście, a zadaniem uczenia się jest symulacja 

znakowania obrazów, tak aby tylko obrazy koni otrzymywały etykietę konia. Trening jest 

kontynuowany, dopóki uczenie się nie stworzy modelu - który jest statystycznym bitem kodu 

reprezentującym prawdopodobieństwo konia, biorąc pod uwagę dane wejściowe - który spełnia 

wymagania dokładności (lub nie spełnia). W tym momencie model utworzony przez ucznia jest 

używany do automatycznego oznaczania nowych, wcześniej niewidocznych obrazów. To jest faza 

produkcji. Pętla sprzężenia zwrotnego jest często częścią produkcji, w której źle oznakowane obrazy 

koni mogą zostać poprawione przez człowieka i przesłane z powrotem do ucznia w celu ponownego 

przeszkolenia. Może to trwać w nieskończoność, chociaż poprawa dokładności w pewnym momencie 

zmniejszy się. Interakcja użytkownika na Facebooku jest przykładem pętli sprzężenia zwrotnego: kiedy 

klikasz fragment treści lub oznaczasz zdjęcie jako znajomego, wysyłasz dane z powrotem do systemu 

szkoleniowego Facebooka opartego na głębokim uczeniu się, który nieustannie analizuje i modyfikuje 

strumień kliknięć aby nadal modyfikować lub personalizować przyszłe treści. Ograniczenie empiryczne 

stanowi problem w uczeniu maszynowym, ponieważ nie można wykorzystać wszystkich dodatkowych 

informacji, które możesz chcieć przekazać uczestnikowi. W przeciwieństwie do zadań rozpoznawania 

obrazu, które polegają na danych pikselowych jako cechach, wiele problemów ze zrozumieniem języka 

wiąże się z dodatkowymi znacznikami - to znaczy cechami zidentyfikowanymi przez człowieka, które 

mają być wyodrębnione przez systemy podczas uczenia i używania modeli. Rozważmy prosty problem 

związany z przetwarzaniem języka naturalnego, nazwanym rozpoznawaniem jednostek, gdzie pewien 

zestaw znaczników semantycznych lub etykiet, takich jak osoba, organizacja, produkt, lokalizacja i data, 

są etykietami lub danymi wyjściowymi, a dane wejściowe to dowolny tekst, być może z Facebooka 

posty. Firma lub osoba fizyczna może chcieć wiedzieć o wszystkich postach, które wspominają o 

określonej firmie, na przykład Blue Box, Inc. Wyszukiwanie słowa kluczowego „Blue Box, Inc.” pasujące 

tylko do słów, mogą ignorować bardziej nieformalne odniesienia w postach, takich jak „Blue Box” lub 

„Blue Box”, a nawet „the Box”, w zależności od kontekstu. Celem rozpoznawania nazwanych jednostek 

jest wykorzystanie uczenia maszynowego na dużej liczbie oznaczonych postów, aby te nieformalne 

frazy były również poprawnie identyfikowane jako odniesienia do firmy c. W związku z tym istnieje 

potrzeba ekstrakcji cech: człowiek umieszcza wszystkie wzmianki o Blue Box, Inc. w zbiorze postów 

wykorzystywanych do trenowania danych i przesyła je do systemu, który generuje model do 

oznaczania „Blue Box, Inc. ” wzmianki w fazie produkcji. 

System Blue Box opiera się na słowach w postach, ale także na cechach-dowodach we wpisach o 

firmach. Ponownie, cechy są koniecznie syntaktyczne, ponieważ muszą zostać wyodrębnione 

całkowicie automatycznie w fazie produkcji. To jest kluczowe ograniczenie empiryczne. Funkcje mogą 

być ortograficzne, np. Sprawdzanie wielkości liter, lub leksykalne, np. Sprawdzanie kolejności 

występowania słów „niebieski” i „ramka”, i mogą zawierać informacje, takie jak „kończące się na Inc. 

lub Incorporated”. 

Znacznik części mowy może być uruchomiony na danych uczących, aby oznaczyć je częściami mowy, 

takimi jak rzeczowniki lub właściwe rzeczowniki - cechami wykrywanymi bardziej syntaktycznie. Inne 

funkcje są bez wątpienia możliwe. Ponownie kluczem jest to, że wszystkie funkcje, choć początkowo 

identyfikowane przez ludzi, są następnie wyodrębniane czysto obliczeniowo - w przeciwnym razie 

system nie działałby automatycznie podczas autonomicznej fazy produkcji. Tu jest problem. Niektóre 

dowody na wzmianki o firmie Blue Box, Inc. same będą wymagały wnioskowania - powiedzmy, kiedy 

w danych pojawią się zaimki lub inne odniesienia. To natychmiast komplikuje zadanie uczenia się. Jeśli 

przeczytam post na Facebooku i zauważę, że ktoś mówi o Blue Box, a później odwołuje się do niego, 

komentując, powiedzmy, „zyski firmy”, opis „firma” nie jest dopuszczalną cechą systemu 



rozpoznawania nazwanych podmiotów . Podsystem rozwiązywania rdzeni musi sobie z tym poradzić, 

co wprowadza uwagę na temat współczynnika błędów, że współodniesienie jest znacznie trudniejszym 

problemem niż rozpoznawanie nazwanych jednostek. Co gorsza, może po prostu wiemy, że Bob mówi 

o Blue Box, Inc. w swojej dyskusji na temat notowań giełdowych, ale ponieważ nie możemy znaleźć 

tego w danych do analizy, nie ma żadnej funkcji, która mogłaby zostać wykryta przez system. Ktoś 

mógłby opowiedzieć anegdotę o tym, jak założyciel innej firmy, XYZ, Inc. „uwielbiał kolor niebieski i 

chciał czegoś prostego i zapadającego w pamięć, więc zdecydował się nazwać system operacyjny„ Blue 

Box ””. Z kontekstu: „ Blue Box ”jest używany jako produkt, a nie firma, ale system rozpoznawania 

nazwanych podmiotów nie może wykorzystywać tych informacji kontekstowych podczas szkolenia. 

Dlaczego? Ponieważ wtedy nie może wyodrębnić go wyłącznie za pomocą samej składni, z danych 

wejściowych podczas produkcji. Ograniczenie empiryczne jest nieodłączną częścią uczenia 

maszynowego. Oznacza to, że tylko czysto syntaktyczne cechy, które można wykryć w danych 

metodami automatycznymi, mogą być używane w treningu. Prawdziwie inteligentny system 

potrzebuje funkcji lub dowodów w szerszym znaczeniu, a nie tylko z przetworzonych danych. Chociaż 

rozpoznawanie nazwanych jednostek jest stosunkowo prostym zadaniem w przetwarzaniu języka 

naturalnego, nawet tutaj widzimy nieodłączne ograniczenia podejścia opartego wyłącznie na danych. 

Wzmianka o Blue Box w poście o produkcie łatwo staje się fałszywie pozytywna i zostaje oznaczona 

jako o firmie. Te przykłady mogą znajdować się na długim ogonie mało prawdopodobnych zdarzeń, ale 

są dość powszechne w zwykłym języku i nie można ich rozwiązać za pomocą uczenia maszynowego 

ograniczonego ograniczeniami empirycznymi. Wszystko to oznacza, że same dane, duże zbiory danych 

lub nie, oraz metody indukcyjne, takie jak uczenie maszynowe, mają nieodłączne ograniczenia, które 

stanowią przeszkody dla postępu w sztucznej inteligencji. Okazuje się, że problem indukcji jest 

naprawdę problemem współczesnej sztucznej inteligencji. Ich okno na znaczenie jest powiązane 

bezpośrednio z danymi, co jest ograniczającym ograniczeniem uczenia się. 

ZAŁOŻENIE CZĘSTOTLIWOŚCI 

Oprócz ograniczeń empirycznych, metody uczenia maszynowego opierają się na niefortunnym 

założeniu częstotliwości. Podobnie jak ograniczenie empiryczne, jest to ponownie prosta 

konsekwencja - w rzeczywistości ponownego określenia - enumeratywnej podstawy wnioskowania 

indukcyjnego. Jak na ironię, wartość dużych zbiorów danych w uczeniu maszynowym jest w 

rzeczywistości objaśnieniem założenia: więcej znaczy lepiej. Systemy uczenia maszynowego to 

zaawansowane maszyny liczące. Aby kontynuować przykład z Blue Box, możemy zakodować listę 

funkcji, sprawdzając, powiedzmy, czy bieżące słowo lub sekwencja dwóch słów w jakimś poście na 

Facebooku znajduje się w słowniku słów zawierającym nazwy firm, takich jak IBM, Microsoft, Blue Box 

itd. lub sprawdzanie, czy następuje po nim Inc. lub LLC, czy jest to akronim, pierwsza litera jest wielka, 

czy też jest to rzeczownik własny. W grę wchodzi założenie częstotliwości, ponieważ generalnie im 

większa częstotliwość trafień na tę cechę, tym bardziej przydatna jest ona do treningu. W nauce o 

danych jest to konieczne; jeśli cechy danych są po prostu przypadkowe, niczego nie można się nauczyć 

(przypomnij sobie wcześniejszą dyskusję na ten temat). Ale jeśli wzorzec istnieje, to najpierw, z 

empirycznego ograniczenia, musi on znajdować się w danych; a po drugie, w konsekwencji jedynym 

sposobem określenia siły powiązania między wejściem a wyjściem jest częstotliwość. Cóż innego 

mogłoby to być? Jeśli za każdym razem „Inc.” następuje po parze słów, etykieta w danych 

szkoleniowych to firma, uczestnik przypisuje duże prawdopodobieństwo do „Inc.” jako cecha 

pożądanego wyniku, firmy. Wzory, które mogą być niewykrywalne w tysiącach przykładów, krystalizują 

się w milionach. To jest założenie częstotliwości. Założenia dotyczące częstotliwości można postawić 

na głowie, podobnie jak w przypadku tak zwanego wykrywania anomalii, w którym wykrywane są 

oszukańcze transakcje bankowe lub nieprawidłowe logowania. Te systemy również opierają się na 

założeniu częstotliwości, wykorzystując to, co moglibyśmy nazwać założeniem normalności. Normalne 



zdarzenia sprawiają, że nienormalne zdarzenia są bardziej widoczne. Jeśli tysiące lub miliony 

przykładów poprawnych logowań pracowników można pogrupować lub zgrupować, uwagę zwracają 

te nieparzyste, które znajdują się poza klastrem. Mogą to więc być próby nielegalne lub niewłaściwe. 

Ponownie, systemy uczące się wykrywają, co jest normalne - a więc co jest nienormalne - na podstawie 

analizy częstotliwości. Założenie dotyczące częstotliwości wyjaśnia „bąbelki filtrujące” w 

spersonalizowanym treści online, jak również. Kogoś, kto gardzi prawicowością polityka ostatecznie 

otrzymuje tylko lewicowe opinie i inne treści informacyjne. Oparty na głębokim uczeniu system 

kontrolujący ten wynik w rzeczywistości po prostu trenuje model, który z biegiem czasu rozpoznaje 

wzorce wiadomości, które lubisz. Zlicza kliknięcia i zaczyna dawać więcej tego samego. Te same 

obserwacje dotyczą rekomendacji Netflix, Spotify, Amazon i innych witryn oferujących 

spersonalizowane wyszukiwanie i rekomendacje. To połączenie między częstotliwością przykładów 

(lub cechami w przykładach) a uczeniem maszynowym jest nieodłączne, zasadniczo w tym samym 

sensie, w jakim wnioskowanie, że wszystkie łabędzie są białe, staje się łatwiejsze, ponieważ zyskujesz 

większą pewność siebie, gdy obserwuje się coraz więcej białych łabędzi. Założenie dotyczące 

częstotliwości wyjaśnia również trudność problemu długiego ogona w przypadku nieprawidłowych lub 

nieoczekiwanych przykładów. Na przykład sarkazm jest szczególnie nieprzejrzysty dla systemów 

uczących się, po części dlatego, że występuje rzadziej niż dosłowne znaczenie. Liczenie okazuje się 

dobrze działać w przypadku niektórych oczywistych zadań online, ale działa w przypadku bardziej 

subtelnych. Jeśli istnieją miliony przykładów zdenerwowanych obywateli tweetujących „Trump jest 

idiotą!” wtedy każdy sarkastycznie tweetujący „Trump jest idiotą” jako powrót do wszystkich 

„nienawidzących”, kiedy wymanewruje przeciwnika, zostanie wrzucony jako kolejny przykład wzorca 

„Trump-idiota”. Na początku algorytm uczenia się nie należy do branży wiedzy, więc przykład to tylko 

kolejna sekwencja słów. Sarkazm nie jest cechą opartą na słowach, ani nie jest tak częsty jak dosłowne 

znaczenie. Uczenie maszynowe jest notorycznie tępe, jeśli chodzi o takie zjawiska językowe - ku 

rozczarowaniu firm takich jak Google. Chętnie wykryłby sarkazm podczas kierowania reklam. Na 

przykład, jeśli „Przynieś mi krem przeciwsłoneczny!” to sarkastyczny komentarz kogoś, kto publikuje 

na temat zamieci, kontekstowy system umieszczania reklam powinien zamiast tego wyświetlać 

reklamy skarpet podgrzewanych na baterie. 

Założenie dotyczące częstotliwości staje się jeszcze bardziej wyraźne, gdy dane wejściowe obejmują 

całe artykuły z wiadomościami, powiedzmy, z zadaniem klasyfikacji tekstu wspomnianym powyżej. 

„Zabawne” i „dziwne” wiadomości rozpowszechnione w sieci jako lekkie czytanie to koszmar dla 

uczenia maszynowego, ponieważ znaczenie słów nie jest dosłowne. Na przykład system uczenia 

maszynowego może klasyfikować historie opisujące „głupie” zdarzenia, które z technicznego punktu 

widzenia zawierają odniesienia do przestępstw lub naruszeń prawa, jako autentyczne przykłady historii 

kryminalnych. Dlaczego by tego nie zrobił? Dziwne wiadomości są rzadsze niż ich bezpośredni, 

dostarczający informacji odpowiednik, więc będą rzadziej pojawiać się w zestawach treningowych - a 

poza tym wykrycie, dlaczego są dziwne, jest kolejnym problemem z ograniczeniami empirycznymi. 

Wiadomości są uznawane za głupie lub sarkastyczne, gdy ktoś rozumie, co autor ma na myśli, lub 

zamierza się z nimi komunikować. Rzeczywiste słowa w historii mogą, poprzez częstotliwość w danych 

treningowych, wskazywać na dobrze zdefiniowane kategorie, takie jak polityka, sport, przestępczość i 

tak dalej. Opowieści nie można sklasyfikować ani właściwie zrozumieć, chyba że elementy składowe - 

słowa - zostaną zinterpretowane w znacznie szerszym oknie znaczeniowym. W przypadku braku tej 

funkcji nieindukcyjnej system uczenia maszynowego domyślnie przyjmuje częstotliwości i mija się z 

celem. Oto na przykład artykuł Associated Press opublikowany przez Yahoo! Aktualności: 

Twoje tacos albo twoje życie! 



Fontana w Kalifornii Głód Carnitas prawie doprowadziła do rzezi po tym, jak mężczyzna z Fontany został 

okradziony z torby tacos. Sierżant policji Jeff Decker powiedział, że 35-letnia ofiara właśnie kupiła w 

niedzielę wieczorem za około 20 dolarów w tacos ze stoiska na rogu ulicy i jechała rowerem do domu, 

gdy podejrzany stanął przed nim i powiedział „Daj mi swoje tacos”. Decker powiedział, że podejrzany 

chwycił worek z jedzeniem, uderzył ofiarę w twarz i zaczął uciekać. Kiedy ofiara zażądała zwrotu tacos, 

podejrzany wycelował w mężczyznę coś, co wyglądało na pistolet, i zagroził, że go zabije, zanim 

ucieknie. 

System klasyfikacji tekstu z łatwością zidentyfikowałby to jako kryminał: podejrzany, ofiara, ucieczka, 

pistolet. Jednak dla większości ludzkich czytelników jest to opowieść komiksowa - przynajmniej nie 

postrzegamy jej jako typowego przykładu kryminału. Czyny przestępcze są zgłaszane, ponieważ są 

poważnie niepokojące, ale otwierające zdanie, takie jak „Głód Carnitas. . . ” sygnalizuje, że intencją AP 

jest opisanie tej historii jako humorystycznej. Nawet uczniowie wychwycą ten zamiar, ale systemy 

sztucznej inteligencji z radością zaklasyfikują artykuł jako kolejny kryminał z Fontany w Kalifornii. 

Częstotliwość zabija humor. Policz historie przedstawiające ofiary, pistolety, groźby i uciekających 

podejrzanych w wiadomościach. To przestępstwo. Problem z założeniem częstotliwości dla takich 

przykładów polega po prostu na tym, że nie są dostępne żadne znane poprawki wykorzystujące uczenie 

maszynowe. Znaczenie opowieści zostaje utracone, biorąc pod uwagę podejście, które analizuje słowa 

jako składnię i liczy częstości występowania słów jako dowód na kategorie. Ścieżka jest ślepą uliczką w 

kierunku sztucznej ogólnej inteligencji, nawet na stosunkowo prostych przykładach, takich jak ten. Oto 

kolejna historia AP, którą podniosło wiele gazet: 

Chłopiec, 11 lat, gryzie pitbulla, aby odeprzeć atak ,Sao Paulo, Brazylia - 11-letni chłopiec znalazł się w 

centrum uwagi brazylijskich mediów po zatopieniu zębów w szyi psa, który go zaatakował. Lokalne 

gazety donosiły w czwartek, że Gabriel Almeida bawił się na podwórku swojego wuja w mieście Belo 

Horizonte, kiedy pitbull o imieniu Tita rzucił się na niego i ugryzł go w lewe ramię. Almeida złapał psa 

za szyję i ugryzł tak mocno, że stracił ząb. Almeida mówi gazecie O Globo: „Lepiej stracić ząb niż życie”. 

Pracujący w pobliżu kamieniarze przepędzili psa, zanim ten zdążył ponownie zaatakować. 

Z pewnością historia ma poważną stronę, ale z pewnością nie jest to tylko opowieść o ataku pitbulla. 

Nie jest to też opowieść o gryzącym meczu między brazylijskim chłopcem a psem. Ponieważ chłopiec 

nie został poważnie ranny, chociaż stracił jeden z własnych zębów gryząc psa, jasne jest, że powodem 

opublikowania historii nie było doniesienie o ataku brazylijskiego psa, ale raczej podkreślenie dziwności 

lub głupoty niespodziewanego kontrataku. . Niezwykle zadowolony chłopiec gryzie psa - jest tym, co 

czyni tę historię wiadomością. W takim przypadku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wcale nie 

pomagają. Boli. Całkowicie mijają się z celem. Pozorne systemy sztucznej inteligencji, które 

wykorzystywały tylko uczenie maszynowe, byłyby w najlepszym przypadku irytujące-idiotów-

uczonych. Zasadniczo u podstaw problemu leży podstawowa teoria wnioskowania. Indukcja wymaga 

inteligencji, która ma wynikać z analizy danych, ale inteligencja jest wprowadzana do analizy danych 

jako wstępny i konieczny krok. Zawsze możemy mieć nadzieję, że postęp w inżynierii cech lub 

projektowaniu algorytmów doprowadzi w przyszłości do pełniejszej teorii wnioskowania 

obliczeniowego. Ale powinniśmy być głęboko sceptyczni. To właśnie empiryczne ograniczenie i 

założenie dotyczące częstotliwości ograniczają zakres i skuteczność wykrywalnych cech - które przecież 

znajdują się w danych, które mają być analizowane syntaktycznie. To kolejny sposób na powiedzenie 

tego, czego filozofowie i naukowcy z różnych dziedzin nauczyli się dawno temu: Indukcja nie wystarczy. 

NASYCENIE MODELU 

Uczenie maszynowe i duże zbiory danych mają inny znany problem jako nasycenie, które niesie 

nadzieje na osiągnięcie sztucznej inteligencji ogólnej. Nasycenie występuje, gdy dodawanie większej 



ilości danych - więcej przykładów - do algorytmu uczenia się (lub techniki statystycznej) nie dodaje nic 

do wydajności systemów. Trening nie może trwać wiecznie, zwracając coraz większą dokładność w 

przypadku jakiegoś problemu. Ostatecznie dodanie większej ilości danych przestaje zwiększać 

wydajność. Skuteczne systemy osiągają akceptowalną dokładność przed nasyceniem; jeśli tak nie jest, 

problemu nie można rozwiązać za pomocą systemów uczących się. Model nasycony jest ostateczny i 

nie poprawi się już po dodaniu większej ilości danych. W niektórych przypadkach może się nawet 

pogorszyć, chociaż przyczyny są zbyt techniczne, aby je tutaj wyjaśnić. Rzadko omawia się nasycenie 

modelu, zwłaszcza że wiele ostatnich problemów nadal korzysta ze wzrostu przygotowywanych 

danych. Jednak naukowcy wiedzą, że nasycenie jest nieuniknione i ostatecznie ogranicza wydajność 

systemów uczenia maszynowego. Peter Norvig, dyrektor ds. Badań w Google, ujawnił swoje obawy 

dotyczące nasycenia w 2013 r. W The Atlantic: „Moglibyśmy narysować tę krzywą: im więcej danych 

uzyskujemy, o ile lepszy jest nasz system?” on zapytał. „Odpowiedź brzmi: nadal się poprawia, ale 

dochodzimy do punktu, w którym korzyści są mniejsze niż w przeszłości”. W chwili pisania tego artykułu 

ostrzegawcze komentarze Norviga mają siedem lat. Konkursy ImageNet prawdopodobnie nie mogą 

wykorzystywać większej ilości danych - najlepsze systemy są teraz dokładne w 98% (przy użyciu 

standardowego pomiaru testowego polegającego na uzyskaniu etykiety celu w pięciu najlepszych 

przewidywaniach systemu). Ale samochody autonomiczne, które kiedyś uważano za tuż za rogiem, 

nadal znajdują się w ciężkiej fazie badań i bez wątpienia częścią problemu są dane treningowe z 

oznakowanych kanałów wideo, które nie są niewystarczające pod względem objętości, ale są 

niewystarczające do obsługi przez długi czas. ogonić problemy z nietypowymi scenariuszami jazdy, 

które mimo to należy wziąć pod uwagę ze względów bezpieczeństwa. Modele są nasycone, zgodnie z 

przewidywaniami Norviga. Bez wątpienia potrzebne będą nowe podejścia. Takie rozważania są jednym 

z powodów, dla których tak zwane skalowanie od początkowych sukcesów do pełnowymiarowych jest 

naiwne i uproszczone. Systemy nie skalują się w nieskończoność. Uczenie maszynowe - uczenie 

głębokie - nie jest srebrną kulą. Turing, pisząc w 1950 r., Miał nadzieję, że uda się zmusić systemy 

komputerowe do nauczenia się tego, czego nie znają. Uczenie maszynowe nie było wtedy pojęciem 

sztucznej inteligencji, chociaż znane były już proste sieci neuronowe. Ale Turing miał na myśli 

rozszerzone pojęcie uczenia się, bardziej podobne do ludzkiego. Maszyny nie mogły być 

zaprogramowane z całą potrzebną wiedzą; musiała nastąpić nauka. Pomyślał, że może się to zdarzyć w 

przypadku indukcji. Niektóre twierdzenia, pomyślał, „mogą być„ wydane przez autorytet ”, ale inne 

mogą być stworzone przez samą maszynę, np. W wyniku indukcji naukowej”. W połowie stulecia 

porzucił obawy o niezbędne spostrzeżenia leżące poza formalnymi systemami. A raczej miał nadzieję, 

że uda im się znaleźć dom w nowej maszynie komputerowej. Jednak sami naukowcy nie używają 

„naukowej indukcji” w sensie, który musiał mieć na myśli Turing. Zgadują, testują je, a potem robią 

więcej. Turing nigdy nie wspomniał o pracy Peirce'a nad logicznym wnioskiem. Najwyraźniej nie miał 

żadnej konkretnej wiedzy na temat wnioskowania abdukcyjnego w sensie Peirce'a. Wciąż poszukujemy 

jego maszyn uczących się. 



WPROWADZANIE INFERENCJI 

Pochodzenie wnioskowania jako zgadywanie 

Charles Sanders Peirce pracował dla US Coast Survey nad pewnym problemem naukowym. Peirce 

kołysał wahadłem. Delikatnym wahadłem. Badanie Coast Survey wykorzystało je do pomiaru zmian 

grawitacji Ziemi, co jest częścią nauki o grawimetrii. Dziedzina w ramach geodezji, która w XIX wieku 

była wciąż rozwijającą się dyscypliną, grawimetria pomaga w badaniu kształtu i wielkości naszej 

planety. Dokładne pomiary topografii Ziemi były potrzebne do wszystkiego, od budowania nowych 

budynków biurowych po prowadzenie wojny. To była robota Peirce'a. Grawimetria wymaga również 

precyzyjnych pomiarów czasu. Tak się złożyło, że latem 1879 roku Peirce znalazł się na przybrzeżnym 

parowcu opuszczającym Boston do Nowego Jorku, posiadając drogi zegarek do pracy z wahadłem. Sam 

go wybrał i kosztował 350 dolarów, ogromną sumę w tamtych czasach. Straż pokryła rachunek. 

Rankiem zniknął wraz z resztą jego dobytku. Peirce był znany z gubienia  drogiego sprzętu na całym 

świecie, wszędzie tam, gdzie sondaż wysyłał go do pomiarów grawitacji. Kradzież zegarka pasowała do 

schematu, który stopniowo powodował tarcia między nim a rządem USA. Kradzież zegarka i praca 

detektywa Peirce'a w celu jego odzyskania ma dla niego wielkie i osobiste znaczenie. Nic dziwnego, że 

później pomyślał, że to wszystko lekcja wnioskowania. Oto jak poszło, kiedy opowiadał historię. Peirce 

wspominał, że po tym, jak statek przybył rano do portu w Nowym Jorku, wziął taksówką, aby wziąć 

udział w konferencji w mieście. Po przybyciu na miejsce zdał sobie sprawę, że zostawił zegarek z 

pięknym złotym łańcuszkiem i dobrym płaszczem, i rzucił się z powrotem, by je zabrać. Gdy wrócił do 

zajmowanej przez siebie kabiny, obaj zniknęli i kapitan ich nie zatrzymał. Najwyraźniej była to kradzież 

i musiała być dokonana przez jednego ze stewardów statku. Z pomocą kapitana Peirce był w stanie 

zebrać wszystkich stewardów na pokładzie statku, gdzie stali w szeregu, gdy zaczął się przekomarzać i 

patrzeć w ich twarze, jednemu po drugim. Jego nadzieja na wykrycie wyraźnych oznak poczucia winy 

zawiodła: „Nie mam najmniejszej iskierki światła, na jakie mam ochotę” - przyznał przed sobą. Jednak 

gdy zaczął odchodzić, pomyślał: „Ale musisz po prostu położyć palec na tym człowieku. Bez względu na 

to, czy nie masz powodu, musisz powiedzieć, kogo uważasz za złodzieja ”. Peirce zawrócił, by ponownie 

spojrzeć na grupę - i nagle „zniknął wszelki cień wątpliwości”. Co się stało? Opracowywał szczegóły 

swoich „domysłów” wnioskowania - abdukcję. Tutaj było przypuszczeniem. Przykład z życia - jeśli 

rzeczywiście miał rację. Peirce zwrócił się do mężczyzny, którego wskazał jako sprawcę, i po wezwaniu 

poza kolejką do kabiny, zaproponował mu ugodę: pięćdziesiąt dolarów za zwrot brakujących 

przedmiotów. „Teraz”, powiedział, „ten rachunek jest twój, jeśli go zdobędziesz. Nie chcę dowiedzieć 

się, kto ukradł mój zegarek, jeśli mogę temu zaradzić; ponieważ gdybym to zrobił, byłbym zobowiązany 

do wysłania go do Sing Sing [więzienia w Nowym Jorku], co kosztowałoby mnie więcej niż pięćdziesiąt 

dolarów; a poza tym będę szczerze żałował biednego głupca, który uważał się za znacznie ostrzejszego 

od uczciwych ludzi. Okazało się, że oskarżony nie wiedział zbyt wiele o abdukcyjnym wnioskowaniu, a 

może myślał, że oszukuje Peirce'a. „Dlaczego” - powiedział - „Chciałbym dobrze zarobić te pięćdziesiąt 

dolarów; ale widzisz, naprawdę nie wiem nic o twoich rzeczach. Więc nie mogę ”. Nie mogąc wymusić 

przyznania się do winy, Peirce pobiegł do agencji detektywistycznej Pinkertona („groźne” miejsce). 

Spotkał się z szefem nowojorskiego biura, George'em Bangsem, i powiedział, że chciałby, aby ten 

człowiek był śledzony, ponieważ na pewno zaniesie zegarek do lombardu, który da za niego około 

pięćdziesięciu dolarów. Bangs odrzucił domysły Peirce'a, woląc stosować zwykłe zasady i znane metody 

namierzania podejrzanych. Wysłał detektywa, aby sprawdził stewardów i odkryto, że inny z nich był 

karany, w tym za kradzieże kieszonkowe i inne drobne przestępstwa; to był bardziej prawdopodobny 

złodziej. Jednak obserwacja detektywa tego mężczyzny nic nie dała. Peirce, wciąż przekonany, że jego 

pierwotny podejrzany udałby się do lombardu, teraz skorzystał z rady Bangsa, aby zaoferować pokaźną 

nagrodę w wysokości 150 dolarów za informacje prowadzące do odzyskania jego majątku. W ciągu 

jednego dnia reklama, którą umieścił, przyniosła skutek; lombard zgłosił się z zegarkiem. A kiedy Peirce 



usłyszał wspomnienie tego pośrednika o człowieku, który go sprzedał, uzyskał potwierdzenie - to był 

doskonały opis stewarda, którego oskarżył. Peirce dostał wtedy adres (Bangs musiał być rozbawiony) i 

pojawił się niezapowiedziany w mieszkaniu mężczyzny; dwie kobiety przywitały go przy drzwiach i 

natychmiast zagroziły wezwaniem policji. Peirce nie zwrócił na to uwagi, ale zbliżył się do dużego 

drewnianego pnia, który zauważył. Na dnie kufra znalazł swój złoty łańcuszek do zegarka, wraz z 

przyczepioną do niego sakwą i kompasem. W międzyczasie jedna z kobiet zniknęła w sąsiednim 

mieszkaniu; jak mówi Peirce, kiedy dwie młode dziewczyny otworzyły te drzwi, by zapukać, zauważył 

starannie zapakowany pakunek na fortepianie i „delikatnie przepchnął się za nie”, by odzyskać płaszcz. 

Być może Peirce przekazał Dupinowi channeling; przysiągł, że zgadł. Pan Bangs wzruszył ramionami. 

Peirce kończy artykuł, w którym opowiada historię „Zgadywanie”, uwagą, która na pierwszy rzut oka 

może wydawać się wątpliwa: „Przypuszczam, że prawie wszyscy mieli podobne doświadczenia”. 

Zgadujemy. Nasze domysły - wnioski - nigdy nie są pewne. Ale tajemnica polega na tym: dlaczego nasze 

przeczucia, nasze domysły nie są niczym więcej niż przypadkowymi dźgnięciami prawdy? Na początku 

„Zgadywania” Peirce pyta, w jaki sposób „Galileusz i inni mistrzowie nauki” doszli do prawdziwych 

teorii, do których doszli po tak niewielu błędnych domysłach. Naukowcy i reszta z nas wyciągają wnioski 

z tego, co wiemy i obserwujemy. Chcemy podciągnąć te wnioski do naszego strumienia obserwacji, do 

faktów. Ale tak wiele z tego, co wnioskujemy, wykracza poza ramy czystej obserwacji. Wiedza 

kontekstualna przenika prawie każdy wniosek, jaki wyciągamy. Wykorzystanie Galileusza przez Peirce'a 

do poparcia swojej historii jest zatem trafne: odkrycie naukowe często przypisuje się skrupulatnemu 

przestrzeganiu znanych metod, ale tak naprawdę nie jest to prawdą. Za metodą kryjemy tajemnicę. 

Galileo też się domyślił, tak jak Peirce na parowcu. W obu przypadkach późniejsze dochodzenie 

wykazało, że domysły były jakoś zgodne z prawdą. Peirce porównał zgadywanie do instynktu, wybór 

spośród „co najmniej miliarda” możliwych hipotez tej, która wydaje się słuszna. Holmes spotyka 

Watsona i pyta go, czy właśnie wrócił z wojny, bo widzi opaleniznę i utykanie. Uważa, że jest to lekarz 

wojskowy świeżo po wojnie w Afganistanie. Zgaduje? Nie ma wniosku. Kiedy staramy się zrozumieć 

konkretne fakty, takie jak kradzież zegarka, a nie regularności, nieuchronnie jesteśmy zmuszeni do 

pewnego rodzaju zaklęć, wyboru lub wymyślenia hipotezy, która mogłaby wyjaśnić ten fakt. Indukcja 

przechodzi od faktów do uogólnień, które dają nam (nigdy pewną) wiedzę o prawidłowości. Ale 

uprowadzenie przechodzi od obserwacji konkretnego faktu do reguły lub hipotezy, która to wyjaśnia. 

Abdukcja jest ściśle związane z rozumowaniem od wydarzeń do ich przyczyn - w przykładzie Peirce'a, 

od przypadku kradzieży do jej przyczyny, złodzieja. Sherlock Holmes nazwał ten rodzaj rozumowania 

„niczym innym jak zdrowym rozsądkiem” i w dużej mierze ma rację. Ale zdrowy rozsądek jest sam w 

sobie tajemniczy, właśnie dlatego, że nie pasuje do logicznych ram, takich jak dedukcja czy indukcja. 

Abdukcja oddaje wgląd w to, że większość naszego codziennego rozumowania to rodzaj pracy 

detektywistycznej, w której traktujemy fakty (dane) jako wskazówki pomagające nam zrozumieć 

rzeczy. Jesteśmy niezwykle dobrzy w stawianiu hipotez, które w opinii Peirce'a nie dają się wyjaśnić 

mechaniką, ale raczej działaniem umysłu, które z braku innego wyjaśnienia nazywa instynktem. 

Sądzimy, że na tle faktycznie nieskończonych możliwości, które hipotezy wydają się prawdopodobne 

lub wiarygodne. Musimy to uwzględnić w budowaniu inteligencji, ponieważ jest to w ogóle punkt 

wyjścia dla każdego inteligentnego myślenia. Bez wcześniejszego abdukcyjnego kroku indukcje są 

ślepe, a dedukcje są równie bezużyteczne. Indukcja wymaga uprowadzenia jako pierwszego kroku, 

ponieważ musimy wprowadzić do obserwacji pewne ramy nadające sens temu, co filozofowie 

nazywają danymi zmysłowymi - surowym doświadczeniem, nie zinterpretowanym. Nawet w przypadku 

prostej indukcji, w której wywołujemy ogólne stwierdzenie, że wszystkie łabędzie są białe z obserwacji 

łabędzi, minimalne ramy pojęciowe lub teoria kierują zdobywaniem wiedzy. Moglibyśmy wywołać, że 

wszystkie łabędzie mają dzioby za pomocą tej samej strategii indukcyjnej, ale indukcja byłaby słabsza, 

ponieważ wszystkie ptaki mają dzioby, a łabędzie stanowią niewielką podgrupę ptaków. Do 

formułowania hipotez wykorzystuje się wcześniejszą wiedzę. Intuicja stawia matematyków przed 



interesującymi problemami. Kiedy twórcy DeepMind stwierdzili w często czytanym artykule w 

prestiżowym czasopiśmie Nature, że opanowali Go „bez ludzkiej wiedzy”, źle zrozumieli naturę 

wnioskowania, mechanicznego lub innego. Artykuł wyraźnie „wyolbrzymiał sprawę”, jak to ujęli 

Marcus i Davis. W rzeczywistości naukowcy DeepMind opracowali w AlphaGo bogaty model gry w Go 

i zadali sobie trud znalezienia najlepszych algorytmów do rozwiązywania różnych aspektów gry - 

wszystko to, zanim system kiedykolwiek zagrał w prawdziwych zawodach. Jak wyjaśniają Marcus i 

Davis, „system opierał się w dużej mierze na rzeczach, które naukowcy odkryli w ciągu ostatnich kilku 

dziesięcioleci na temat tego, jak zmusić maszyny do grania w gry takie jak Go, w szczególności Monte 

Carlo Tree Search. . . losowe pobieranie próbek z drzewa różnych możliwości gry, które nie ma nic 

wspólnego z głębokim uczeniem się. DeepMind również (w przeciwieństwie do [systemu Atari]) 

wbudował zasady i inną szczegółową wiedzę o grze. Twierdzenie, że wiedza ludzka nie była 

zaangażowana, po prostu nie było zgodne z faktami ”.  Bardziej zwięźle można to ująć w ten sposób, 

że zespół DeepMind wykorzystał ludzkie wnioski - a mianowicie uprowadzające - do zaprojektowania 

systemu, aby pomyślnie wykonać swoje zadanie. Te wnioski zostały dostarczone spoza ramy 

indukcyjnej. 

NIESPODZIANKA! 

Peirce rozumiał pochodzenie uprowadzenia jako reakcję na zaskoczenie: 

Zaobserwowano zaskakujący fakt C. 

Ale gdyby A było prawdą, C byłoby oczywiste. 

Dlatego istnieją powody, by podejrzewać, że A jest prawdziwe 

Niespodzianki są na długim ogonie problemów związanych z wprowadzeniem. A wnioskowanie 

uprowadzające ma na celu wyjaśnienie konkretnych faktów (A), a nie uogólnień lub praw, takich jak 

indukcja. C też jest faktem szczególnym - zaskakujący fakt. Więc abdukcja wcale nie jest uogólnieniem. 

Wnioski z poszczególnych obserwacji do konkretnych wyjaśnień są częścią normalnej inteligencji. Jeśli 

Kate, barista, zwykle pracuje w Starbucks w czwartek, ale nie w piątek, komputer z wiedzą zdobytą na 

podstawie wcześniejszych doświadczeń może nie oczekiwać jej w piątek, ale mimo wszystko miałby 

problem z długim ogonem, gdyby pracowała w piątek. Możliwe, że pracuje w nadgodzinach lub została 

wezwana do opieki nad chorym tego dnia. I może nie pracować w czwartek, ponieważ jest chora, 

została przeniesiona do innego sklepu lub zrezygnowała. Są to wszystkie szczególne (zaskakujące) 

fakty, które mogą wyjaśniać jej wygląd lub w inny sposób. Są zdroworozsądkowymi wnioskami, które 

nie opierają się na uogólnieniach ani oczekiwaniach. (Nawiasem mówiąc, dochodzenie zawsze zaczyna 

się od zaskakujących faktów. Wprowadzenie może nam powiedzieć, że większość przestępstw 

popełniają młodzi mężczyźni, ale śledczy nadal musi wiedzieć, kto jest za nie odpowiedzialny - a 

sprawca nie musi być młodym ani mężczyzną , a nawet człowieka, jak widzieliśmy na Rue Morgue.) 

Peirce rozumiał abdukcję jako słabą formę wnioskowania, w tym sensie, że było to domniemane - 

uprowadzenie w czasie t może być błędne w czasie t + 1. Prawdziwy świat można pokonać, to znaczy 

udowodniono, że jest zły lub niekompletny poprzez późniejszą obserwację lub naukę (powiedzmy, 

czytając książkę). Wnioskowanie hipotetyczne jest cechą, a nie błędem inteligentnych systemów. Rosie 

the Robot może uwierzyć, że Kate odeszła ze Starbucks, ponieważ współpracownik dostarczył te 

informacje, ale kiedy Kate pojawia się w pracy dziesięć minut później, a współpracownik się uśmiecha, 

Rosie the Robot powinna wycofać swój wniosek. Prawie nie zauważamy, jak szybko przypuszczamy 

wiarygodne przyczyny tego, co widzimy (lub o czym czytamy), a także jak szybko odrzucamy lub 

aktualizujemy takie przypuszczenia. Świat codzienny to ciągły strumień pozornie zaskakujących faktów 

na tle oczekiwań. Znaczna część świata, podobnie jak sygnalizacja świetlna, nie jest ciągłą 

niespodzianką, ale z drugiej strony sygnalizacja świetlna też się psuje. Znaczenie samej obserwacji 



również ulega zmianie pojęciowej wraz z uprowadzeniem. Podczas gdy indukcja traktuje obserwację 

jako fakty (dane), które można przeanalizować, uprowadzenie postrzega zaobserwowany fakt jako 

znak wskazujący na cechę świata. Znaki można traktować jako wskazówki, ponieważ od początku są 

one rozumiane jako osadzone w sieci możliwości, która może pomóc wskazać lub rzucić światło na 

konkretny problem lub pytanie ważne dla obserwatora. W bogatych kontekstach kulturowych, takich 

jak rozwiązywanie przestępstw, wskazówki są konieczne, ponieważ jest zbyt wiele faktów do 

przeanalizowania, a tylko kilka z nich ma znaczenie. Rzeczywiście, podstawowym problemem 

związanym ze stosowaniem znanych metod w pracy detektywistycznej jest to, że trudne lub pozornie 

nierozwiązywalne przestępstwa nie pasują do prawidłowości, a gromadzenie faktów nie ma sensu. 

Inteligentni detektywi szukają wskazówek. Myśliwi też. Łowcy są nie tylko wnikliwymi obserwatorami, 

ale także obserwują pewne rodzaje rzeczy. Ślady kopyt, odchody, kępki włosów, połamane gałęzie i 

zapachy są wskazówkami co do lokalizacji ofiary. Podobnie jak detektywi na miejscu zbrodni, myśliwi 

są zaangażowani w celowe poszukiwanie dowodów niedawnych działań; obserwują rezultaty z 

przeszłości. Być może wbrew intuicji wskazówki nie są uważane za wyjątkowe. Myśliwy, który natrafi 

na nieznany zapach, założy, że wskazuje na coś być może interesującego, ale nie do końca 

wyjątkowego, bo gdyby był całkowicie wyjątkowy, zapach nie mógłby służyć jako wskazówka. Łowca, 

który uważa, że nieznany zapach może pochodzić od wcześniej nieodkrytego gatunku lub istoty 

pozaziemskiej, nie będzie rozwijał swoich zainteresowań w poszukiwaniu ofiary. Dlatego myśliwy jest 

zainteresowany przypuszczeniem, które pasuje do jego konkretnych celów. Być może zapach jest 

wyjątkowy, ponieważ został wytworzony przez zwierzę w okresie godowym. Stąd zapach jest 

zaskakującym faktem, który można wytłumaczyć domniemaniem jego źródła na podstawie zmian 

zachodzących w zwierzęciu, ponieważ jest to okres godowy. Znajome zwierzę w okresie godowym 

wydziela różne zapachy. Należy pamiętać, że myśliwy nie ma wcześniejszego doświadczenia z tym 

zjawiskiem (stąd wywodzenie abdukcyjne), ale ma przyczyny w ramach, które wykluczają logiczne 

możliwości, które nie służą realizacji celu. Takie przypuszczenia są, co zaskakujące, prawdopodobnie 

prawdziwe - i właśnie dlatego Peirce zastanawiał się nad „instynktem zgadywania” u podstaw tak wielu 

inteligentnych myśli. Tak jak polowanie jest najlepszym przykładem, tak samo jest z widzeniem. Nawet 

osądzenie, że dany obiekt jest azalią, jak wskazuje Peirce, wymaga fizycznej percepcji w głębokiej sieci 

wcześniejszej wiedzy i oczekiwań. Przypomnij sobie jego słowa: „Patrząc przez okno w ten piękny 

wiosenny poranek, widzę azalię w pełnym rozkwicie. Nie? Nie! Nie widzę tego; chociaż tylko w ten 

sposób mogę opisać to, co widzę. To jest propozycja, zdanie, fakt; ale to, co postrzegam, nie jest 

zdaniem, zdaniem, faktem, ale tylko obrazem, który po części uczyniłem zrozumiałym za pomocą 

stwierdzenia faktu. To stwierdzenie jest abstrakcyjne; ale to, co widzę, jest konkretne ”. Twierdzenie 

Peirce'a, że abdukcyjne wnioskowanie podpiera nawet pozornie błahe wizualne zdolności percepcyjne, 

może wydawać się sprzeczne z niedawnymi sukcesami stosowania konwolucyjnych sieci neuronowych 

(głębokiego uczenia się) w zadaniach rozpoznawania obiektów wizualnych, tak jak w przypadku 

niekonwencjonalnych sukcesów w konkursach ImageNet. Jednak takie pozorne sukcesy w 

rzeczywistości potwierdzają punkt widzenia Peirce'a, ponieważ społeczność badawcza (na swoją 

korzyść) szybko wskazała kruchość tych systemów w rozwijającej się literaturze, która porusza nie tylko 

centralne pytania dotyczące wnioskowania, ale także obawy dotyczące zaufania i niezawodności, a 

także jako potencjalne nadużycia. Jak wskazuje informatyk Melanie Mitchell, nawet zwycięskie 

systemy uczenia głębokiego są śmiesznie łatwe do oszukania. Na przykład AlexNet, system, który 

zmiótł boisko w konkursie w 2012 roku, można oszukać i z dużą pewnością stwierdzić, że obrazy 

autobusu szkolnego, modliszki, świątyni i shih tzu to strusie. Naukowcy nazywają te kontrowersyjne 

przykłady i osiągają to poprzez strategiczną zmianę kilku pikseli na obrazach - tak niewielu, że zmiany 

w ogóle nie są zauważalne dla ludzkiego oka. Obrazy nadal wyglądają dokładnie tak, jak oryginały dla 

ludzi. Tak zwane ataki kontradyktoryjne również nie są unikalne dla AlexNet. Systemy uczenia 

głębokiego wykazujące imponującą wydajność w zakresie rozpoznawania obrazu w rzeczywistości nie 



rozumieją tego, co postrzegają. Dlatego łatwo jest wyeksponować kruchość podejścia. Inne 

eksperymenty drastycznie obniżyły wydajność, po prostu włączając obiekty w tle, łatwo ignorowane 

przez ludzi, ale problematyczne dla systemów uczenia głębokiego. W innych eksperymentach obrazy 

wyglądające jak szumy soli i pieprzu na telewizorach - przypadkowe zespoły czarno-białych pikseli - 

oszukują systemy głębokiego uczenia, które mogą klasyfikować je jako obrazy pancerników, gepardów 

lub stonóg. Wraz z rozwojem nowoczesnej sztucznej inteligencji te oczywiste niedociągnięcia dowodzą 

głębokiej wiedzy i kontekstu, który umożliwia nawet percepcję wizualną. Innymi słowy Peirce miał 

rację, jeśli chodzi o zobaczenie azalii w piękny wiosenny poranek lub o zobaczeniu czegokolwiek 

innego: „Wykonuję abdukcję, kiedy [robię tyle], co w zdaniu wyrażam wszystko, co widzę. Prawda jest 

taka, że cała struktura naszej wiedzy jest jednym zmatowiałym filcem czystej hipotezy potwierdzonej i 

udoskonalonej przez indukcję. Nie można zrobić najmniejszego postępu w wiedzy poza etapem 

pustego wpatrywania się, bez robienia uprowadzenia na każdym kroku. " Pochodzenie inteligencji jest 

zatem hipotetyczne lub abdukcyjne, a nadrzędne znaczenie ma posiadanie potężnych ram 

koncepcyjnych, w ramach których można przeglądać fakty lub dane. Peirce wyjaśnia, że gdy 

inteligentny agent (osoba lub maszyna) wygeneruje przypuszczenie, wnioskowanie zstępujące, takie 

jak dedukcja i indukcja, wyjaśnia implikacje domniemania (dedukcja) i zapewnia środki do 

przetestowania go na podstawie doświadczenia (indukcja). Różne logiki pasują do siebie: „Dedukcja 

udowadnia, że coś musi być; Indukcja pokazuje, że coś faktycznie działa; Porwanie tylko sugeruje, że 

coś może być. ” Jednak to może być uprowadzenie, które pobudza myślenie w prawdziwym świecie. 

Pokonalny charakter abdukji pomaga wyjaśnić jego centralną rolę w zrozumieniu języka naturalnego, 

nie tylko w polowaniu czy pracy detektywistycznej. Nasze rozumienie tego, co zostało powiedziane w 

zwykłym języku, podlega ciągłym aktualizacjom i poprawkom. Rozważ ten fragment angielskiego: 

Raymond zobaczył szczeniaka w oknie. On tego chciał. Zaimek ten prawdopodobnie odnosi się do 

szczeniaka (językoznawcy nazywają to przykładem anafory zaimkowej - lub sięgania wstecz). Te dwa 

zdania są w kontekście „spontanicznym” i nie mamy więcej informacji o Raymondzie, ale zdrowy 

rozsądek przypomina nam, że ludzie zazwyczaj pragną szczeniąt, a nie okien, i że często patrzymy przez 

okna na przedmioty, które może nas zainteresować. Ale wniosek, że odnosi się to do szczeniaka, nie 

jest pewny. Zmień przykład, dodając kontekst, a wniosek jest niepoprawny: Raymond zbił okno. 

Wyszedł na zakupy po nowy. Powiedział sobie, że będzie wiedział, kiedy znajdzie właściwy. W 

sprzedaży było piękne okno burzowe. Raymond zobaczył szczeniaka w oknie. On tego chciał. To było 

dla niego właściwe okno. Przykład może być wymyślony, ale nie ma w tym nic złego. Raymond może 

być typem człowieka, który zastanawia się nad pozornie przyziemnymi zakupami. Mógłby być skłonny 

traktować wygląd szczeniaka jako znak, że powinien dostać określone okno, może z jakiegoś przesądu. 

Chodzi o to, że jeśli postrzegamy zaimek jako znak, może on wskazywać lub odnosić się do różnych 

rzeczowników, gdy zmienia się kontekst. Żadne dotychczasowe strategie w dziedzinie sztucznej 

inteligencji nie uwzględniały odpowiednio takich przykładów. Badacze nazywają dedukcję 

„monotonicznym wnioskiem”, ponieważ wnioski są trwałe - gdy system sztucznej inteligencji 

wydedukuje wniosek, wniosek jest automatycznie dodawany do zasobów wiedzy systemu. Jednak 

rozumienie języka nie jest monotoniczne (wymaga dającego się obalić wnioskowania). Nowe 

informacje z kolejnych zdań mogą wymusić zmiany w początkowych interpretacjach: W tym momencie 

Raymond wiedział, że to dla niego okno. Aby zrozumieć sedno narracji, musimy zrozumieć, jak każde 

nowe zdanie wpływa na interpretację poprzednich. Jest to wbudowane w uprowadzenie, które jest 

przecież domniemane i podlega rewizji od samego początku. W klasycznej sztucznej inteligencji (AI 

przed siecią) badacze próbowali różnych sposobów rozszerzania wnioskowania, aby uczynić go 

możliwym do pokonania. Zdecydowanie najczęstszym podejściem było rozszerzenie odliczenia. Prace 

nad tak zwanym rozumowaniem niemonotonicznym osiągnęły szczyt w latach 80. i 90. XX wieku, ale 

od tego czasu zostały w dużej mierze zaniechane, w dużej mierze dlatego, że rozszerzenia dedukcji, 

aby uczynić ją bardziej elastyczną w rozumieniu języka, działają tylko na przykładach „zabawkowych”, 



które nie są przydatne w prawdziwym świecie. Klasycznym przykładem jest rozumowanie w ten 

sposób: „Jeśli x jest ptakiem, to x może latać. W rzeczywistości X jest ptakiem. Więc może latać. Czekaj! 

To jest pingwin. Pingwiny nie potrafią latać. Dlatego x nie może latać (w końcu). ” Istnieją możliwe do 

pokonania systemy rozumowania, które pozwalają na rozumowanie w ten sposób, ale są one 

notorycznie trudne do rozwiązania w ogólnym przypadku (to znaczy niewykonalne obliczeniowo) i 

nigdy nie były skalowane do obsługi skomplikowanych wniosków wymaganych do interpretacji 

zwykłego języka znajdującego się w artykułach prasowych. Niemonotoniczne systemy wnioskowania 

działają tylko na wymyślonych scenariuszach w laboratorium. Jednak nawet gdyby takie systemy 

można było skalować, głównym problemem dedukcji jest jej ograniczenie polegające na zachowaniu 

prawdy - wszystko musi być pewne. Możemy później zmodyfikować lub odrzucić wnioski, ale w 

pierwszej kolejności marnujemy czas, stosując dedukcję. Wielu z tych samych badaczy, którzy 

pracowali nad rozszerzeniem dedukcji w sztucznej inteligencji, aby uczynić ją możliwą do pokonania, 

również opracowało oparte na dedukcji podejścia do uprowadzeń w latach 80. i 90. XX wieku, 

zwłaszcza z programowaniem logiki abdukcyjnej (ALP). Bez zagłębiania się w szczegóły techniczne, 

wnioskowanie ALP jest konsekwencją (wnioskiem dedukcyjnym zachowującym prawdę) z logicznej 

teorii T (podstawy wiedzy) do prawdy warunkowego E → Q, gdzie E jest wyjaśnieniem Q, obserwacja. 

W efekcie jest to fantazyjny sposób na wyeliminowanie hipotetycznej natury uprowadzeń. Nie uzyskuje 

się żadnej siły wnioskowania, co wyjaśnia, dlaczego prace nad ALP, podobnie jak niemonotoniczne 

strategie rozumowania, zwlekały i zostały w dużej mierze zaniechane. (Problem z ALP trafnie pokazuje 

podstawowy problem z wnioskiem opartym na zdrowym rozsądku i wrócimy do tego w następnej 

sekcji.) Jeśli spróbujemy zachować koncepcję uprowadzenia Peirce'a jako przypuszczenie 

prawdopodobnej hipotezy, skończymy na wnioskowaniu "kłopot." W szczególności popełniamy błąd w 

rozumowaniu. W studiach nad logiką nazywa się to błędem, a następnie zajmiemy się nim. 

UPADKI I HIPOTEZY 

Peirce symbolizował abdukcję jako „zepsutą” dedukcję. Najłatwiej to zobaczyć, rozważając ponownie 

zasadę modus ponens dla prostej dedukcji: 

A → B (wiedza) 

A (obserwacja) 

—— 

- 

B (Wniosek) 

I tabela prawdy: 

A → B Wniosek 

T T T 

T F F 

F T T 

F F F 

Problem dotyczy drugiego rzędu: A jest prawdą, ale B jest fałszem, co powoduje, że wnioskowanie z A 

→ B jest fałszywe. Na przykład, jeśli A reprezentuje Pada deszcz, a B reprezentuje Ulice są mokre, to 

wyrażenie warunkowe mówi, że zawsze jest prawdą, że jeśli pada, to ulice są mokre. Ale jeśli A 



reprezentuje Pada deszcz, a B reprezentuje Ulice są suche, to warunek materialny A → B (jeśli A, to B) 

jest fałszywy. Mówi nam o tym drugi rząd tabeli prawdy. Zwróć uwagę na trzeci rząd: jeśli nie pada, ale 

ulice są w rzeczywistości mokre, cóż, ulice są nadal mokre, więc zasada nadal zachowuje prawdę. Ale 

zawsze, gdy pada, a ulice nie są mokre, reguła jest błędna, więc wynik jej zastosowania będzie fałszywy. 

Jest to logika standardowa, nazywana „zdaniową”, ponieważ zmienne oznaczają pełne zdania lub 

zdania. Logika zdań została opracowana bardzo dawno temu i udowodniono, że nie zawiera błędów. 

Jest kompletny, co oznacza, że wszystko, co jest prawdziwe w logice, można udowodnić (używając jej 

reguł), a wszystko, co można udowodnić, jest również prawdziwe. Jest również spójne, ponieważ nie 

możesz udowodnić sprzeczności. Jeśli A jest prawdziwe, „nie-A” musi być fałszywe, a system nie może 

udowodnić tego drugiego, jeśli udowodni to pierwsze. W uproszczonym świecie logiki zdań nic nie 

może pójść źle. Możesz wywnioskować prawdę z wszelkich twierdzeń, które zostały w nim wyrażone, 

i nigdy nie możesz wyprowadzić nonsensów - wierząc, powiedzmy, że pada i nie pada. System jest 

spójny. Rozważmy teraz następujący błąd, niedopuszczalny w logice zdań lub w ogóle w dedukcji: 

Potwierdzenie konsekwencji 

A → B 

B 

——— 

A 

Logicy nazywają ten argument przykładem „potwierdzania następnika”, ponieważ B jest następnikiem 

reguły (A nazywa się antecedent), a B jest podana jako druga przesłanka, obserwowany przypadek lub 

fakt. Oczywiście, gdy używamy następnika jako przypadku, mylimy się. Popełniamy błąd w 

rozumowaniu. Wynika to z tego, że A może być fałszem, więc nie możemy stwierdzić, że jest prawdziwe 

we wszystkich sytuacjach, jak wymaga tego dedukcja. Ponieważ dedukcja zachowuje prawdę, 

wnioskowanie jest nieważne. To błąd. Łatwiej to zobaczyć, przypisując rzeczywiste zdania (propozycje) 

w języku angielskim do A i B: 

Jeśli pada, ulice są mokre. 

Ulice są mokre. 

Dlatego pada. 

Argument jest nieważny, ponieważ nawet przyjmując prawdziwość przesłanek, jego wniosek 

niekoniecznie jest prawdziwy: ulica może być mokra z innych powodów (np. Mógł pęknąć hydrant 

przeciwpożarowy). 

Twierdzenie następnika jest złym wnioskiem, ponieważ jest to domysł. Postrzeganie logicznej formy 

uprowadzenia jako wariantu złej dedukcji pomaga wyjaśnić, dlaczego była ona historycznie 

ignorowana w badaniach nad rozumowaniem, a także dlaczego opierała się metodom mechanicznym, 

takim jak te, które można znaleźć w sztucznej inteligencji. Jak wprowadzamy złe zasady? Rzeczywiście, 

sformułowanie przez Peirce'a dotyczące rodzajów wnioskowania jasno pokazuje, że nie możemy 

przełożyć porwania na rodzaj dedukcji, z dokładnie podanego powodu. Posługiwał się sylogizmami 

wyrażonymi w wypowiedziach w języku angielskim: 

Odliczenie 

Wszystkie ziarna z tej torby są białe. 



Te fasole są z tej torby. 

Dlatego te fasole są białe. 

Indukcja 

Te fasole są z tej torby. 

Te fasole są białe. 

Dlatego wszystkie ziarna z tej torby są białe. 

Uprowadzenie 

Wszystkie ziarna z tej torby są białe. 

Te fasole są białe. 

Dlatego te fasole pochodzą z tej torby. 

Przekształcając to w logikę zdań, otrzymujemy: 

Dedukcja 

A → B 

A 

—— 

- 

B 

Indukcja 

A 

B 

—— 

- 

A 

→ B. 

Abdukcja 

A → B 

B 

—— 

- 

A 



Innymi słowy, wzięcie ze swej natury nie może być rozszerzoną formą dedukcji, ponieważ jego forma 

logiczna (istota) jest rażącym błędem dedukcyjnym. Łamie on chroniącą prawdę naturę wnioskowania 

dedukcyjnego, co ma sens, biorąc pod uwagę, że, jak twierdził Peirce, zaczyna się od domysłów lub 

domysłów, które z definicji mogą być błędne. W rzeczywistości wszystkie trzy typy wnioskowania w 

tym schemacie są różne: jednego typu nie można przekształcić w inny, co oznacza, że jeśli inteligentne 

wnioskowanie wymaga wzięcia, nie możemy do niego dotrzeć poprzez dedukcję lub indukcję. Ta 

obserwacja ma ogromne znaczenie w pracy nad sztuczną inteligencją. Jeśli dedukcja jest 

niewystarczająca, a indukcja jest niewystarczająca, musimy mieć teorię uprowadzenia. Ponieważ tego 

nie robimy (jeszcze), możemy już stwierdzić, że nie jesteśmy na drodze do sztucznej inteligencji ogólnej. 

Wskazałem wcześniej, że połączenie założenia częstotliwości i ograniczenia empirycznego eliminuje 

indukcję jako kompletną strategię sztucznej inteligencji ogólnej. Poleganie na częstotliwościach w 

danych daje nam indyka Russella, którego pewność, że rolnik się o niego troszczy, faktycznie rośnie 

wraz ze wzrostem liczby obserwacji - dzień przed Bożym Narodzeniem jest indukcyjnie najwyższym 

prawdopodobieństwem, że jego przekonania są poprawne (ponieważ ma najbardziej indukcyjne 

wsparcie). A empiryczne ograniczenie to twarda granica wiedzy lub teorii, jaką możemy dać indykowi. 

Jeśli powiemy mu, żeby „obserwował, jak traktuje cię rolnik”, będzie szczęśliwszy i szczęśliwszy, dopóki 

nie umrze. Ale ponieważ obserwacja „Jestem na rozdrabnianiu” nie znajduje się w danych we 

wszystkich wcześniejszych okresach do (t = Boże Narodzenie), nie można jej dostarczyć do teorii lub 

modelu indyka za pomocą czystej indukcji. W uczeniu maszynowym oznacza to, że jedyną wiedzą, jaką 

możemy dostarczyć do systemu, jest to, co można odzyskać w danych czysto syntaktycznie. Jest to 

postrzegane jako zaleta, tak jak w przypadku systemu DeepMind Atari, ale sugeruje ten sam rodzaj 

martwego pola, który nęka indyka Russella - czego nie może zaobserwować w danych, nie wie. 

Powoduje to nieudane przewidywania, takie jak błędy w rozpoznawaniu obrazu, a także wyjaśnia 

osobliwą kruchość współczesnych systemów, w których pozornie trywialne zmiany w pikselach 

pogarszają wydajność w grach i innych zadaniach. 

Możemy załatać systemy indukcyjne oparte wyłącznie na danych, włączając do pewnego stopnia 

więcej danych. Ale wyjątki, nietypowe obserwacje i wszelkiego rodzaju niespodzianki są nieodłączną 

częścią prawdziwego świata. Strategia wystawiania nadzorowanych systemów uczenia się na dające 

się przewidzieć wyjątki, jak ma to miejsce w przypadku ciągłej pracy nad samochodami bez kierowcy, 

jest przedsięwzięciem syzyfowym, ponieważ wyjątków z natury rzeczy nie da się w pełni przewidzieć. 

Potrzebne jest nowe, zasadniczo abdukcyjne podejście. W międzyczasie utknęliśmy tylko z 

obserwowalnymi prawidłowościami, „grubą głową” tego, co można zautomatyzować. Judea Pearl 

ładnie to ujął, posługując się metaforą „drabiny przyczynowości”. Nazywa uczenie maszynowe i 

statystykę ćwiczeniem polegającym na „dopasowywaniu danych do krzywej” (i technicznie tak jest), co 

pasuje do jego pierwszego szczebla skojarzenia. Możemy zadawać pytania dotyczące korelacji w 

pierwszym szczeblu, na przykład „Co ankieta mówi mi o wynikach wyborów?” I możemy użyć korelacji 

między ruchami w grze a zwycięskimi wynikami, aby zaprojektować nowoczesną grę dla systemu 

takiego jak AlphaGo. Nie możemy jednak wydobyć przyczynowych informacji o świecie ze skojarzeń w 

danych, więc nie można nawet sformułować wyjaśnień dotyczących tego, dlaczego i jak pytania, nie 

mówiąc już o odpowiedziach. Wiedza przyczynowa stanowi część naszego zdroworozsądkowego 

rozumienia świata i wyjaśnia, na przykład, dlaczego możemy postrzegać dane jako skutki lub wskazówki 

dotyczące wcześniejszych przyczyn, które przyczyniają się do naszego zrozumienia. Co ważne, na 

najwyższym szczeblu drabiny Pearl znajdują się kontrfakty, w których pytamy, co się stanie, jeśli 

pytania, na które odpowiedzi w ogóle nie ma w żadnym zbiorze danych (z definicji, ponieważ pytamy 

o to, co się nie wydarzyło). Wyobrażamy sobie światy. W takich kontrfaktach, stanowiących 

nieodłączną część ludzkiej inteligencji, dane są bezużyteczne, aby pomóc nam określić, czy, 

powiedzmy, Kennedy nadal żyłby, gdyby Oswald nigdy nie żył, czy też indyk byłby bezpieczny, gdyby 



rolnik otrzymał indyka w prezencie, lub gdyby ulice nadal były mokre, gdyby hydrant przeciwpożarowy 

nie został usunięty przez jadący autobus. Wyobraźnia wiąże się z wnioskami, których nie ma w zbiorze 

danych. A wyobrażanie sobie wymaga domysłów. Abdukcja to wnioskowanie, które znajduje się w 

centrum wszelkiej inteligencji. Choć ostatnio wydaje się, że badacze zapomnieli, przez większość 

burzliwej historii sztucznej inteligencji problem zdobywania i wykorzystywania zdroworozsądkowej 

wiedzy o świecie był głównym wyzwaniem. Zdrowy rozsądek wymaga dogłębnego zrozumienia 

realnego świata, który rozkłada się zasadniczo na dwie części: po pierwsze, systemy AI muszą w jakiś 

sposób zdobywać wiedzę codzienną (i to dużo); po drugie, muszą posiadać jakąś zdolność 

wnioskowania, aby z niej skorzystać. 

Hector Levesque, naukowiec zajmujący się sztuczną inteligencją na Uniwersytecie w Toronto, 

przedstawia dobry przykład w swoim Common Sense, teście Turinga i poszukiwaniach prawdziwej 

sztucznej inteligencji z 2018 r., że przy braku bogatej teorii wiedzy nasze próby osiągnięcia sztucznej 

inteligencji ogólnej („prawdziwe ”AI) są skazane na zagładę. Jego analiza konieczności posiadania 

zdrowej wiedzy jest trafna, ale najwyraźniej wpada w tradycyjną pułapkę rozumienia wnioskowania 

jako (jeszcze nieznanego) rozszerzenia rozumowania dedukcyjnego. Levesque w dużej mierze próbuje 

ożywić niegdyś dominującą dziedzinę sztucznej inteligencji, znaną jako reprezentacja wiedzy i 

rozumowanie (KR&R), która zajmowała się głównymi problemami wiedzy i wnioskowania w 

inteligentnych systemach. Część KR&R dotycząca rozumowania obejmuje rozważania dotyczące 

wnioskowania, a problemy, które właśnie omówiliśmy, zostały mniej więcej odkryte w dziedzinie 

KR&R, ale niestety pozostawiono je bez rozwiązań. We wcześniejszym artykule zatytułowanym „On 

Our Best Behavior” z 2013 roku Levesque wskazał, że rozszerzenia (i poprawki) do dedukcji słabną, 

ponieważ są trudne do rozwiązania. Termin informatyczny oznacza, że rozwiązania nie mogą być 

obliczane w czasie rzeczywistym (jeśli w all): „Nawet najbardziej podstawowa wiedza na poziomie 

dziecka opiera się na szerokiej gamie konstrukcji logicznych. Przyczyna i skutek i brak skutku, 

kontrfakty, uogólnione kwantyfikatory, niepewność, przekonania, pragnienia i intencje innych 

podmiotów itp. A jednak symboliczne rozumowanie tych konstruktów wydaje się zbyt wymagające 

obliczeniowo ”. Trudność to jedna wskazówka, że samo podejście jest błędne. Głębszą wskazówką jest 

po prostu to, że dedukcji nie można dopasować do logiki abdukcji. Ta nieredukowalność oznacza, że 

problem jest fundamentalny, niezależnie od kwestii związanych z kosztami obliczeniowymi. Oba 

aspekty KR i R - to znaczy zarówno reprezentacja, jak i rozumowanie - są dziś potrzebne. W 

szczególności, delikatnie mówiąc, przedstawienie zdroworozsądkowej wiedzy w maszynie okazało się 

trudne. Nawet po dziesięcioleciach pracy nikt nie zbliżył się nawet do uzyskania wystarczającej 

podstawowej wiedzy na temat maszyny, aby wzmocnić ją w rzeczywistych sytuacjach, takich jak 

rozumienie zwykłego języka lub poruszanie się po domu lub ruchliwej ulicy. Wiedza i rozumowanie są 

oczywiście ze sobą powiązane, ponieważ nie możemy wywnioskować tego, czego nie wiemy, i nie 

możemy wykorzystać wiedzy, którą posiadamy bez odpowiedniej zdolności wnioskowania. Nazywam 

te problemy „bezdennym wiadrem wiedzy” i „magicznym mechanizmem wnioskowania”. Jak na ironię, 

stare próby dotyczące abdukcyjnego programowania logicznego trafnie pokazują kluczowe 

przeszkody. Załóżmy (ponownie), że T jest jakąś bazą wiedzy dla systemu AI S, która dokonuje 

(zaskakującej) obserwacji Q takiej, że wyjaśnienie (lub przyczyna) E jest w T, a T pociąga za sobą E → 

Q, gdzie pociąga za sobą jest silną prawdą -zachowanie wnioskowania (formalnie rzecz biorąc, 

wynikanie jest silniejsze niż implikacja materialna „→”, ponieważ każde stwierdzenie w T musi również 

czynić prawdziwe E → Q i odwrotnie). T jest więc „teorią wszystkiego” S. Pytanie 1: Jak uzyskać całą 

niezbędną wiedzę w T? Pytanie 2: Ponieważ E → Q jest tylko materialnym warunkiem, który 

widzieliśmy powyżej, w jaki sposób prawda E → Q stanowi abdukcyjne wnioskowanie do wiarygodnego 

(sprawdzalnego) przypuszczenia, w tym przypadku E dla obserwacji Q? Innymi słowy: jak otrzymujemy 

teorię T i jak używamy jej w sposób porywczy? Do wyjaśnienia tych problemów wystarczy mokra 



nawierzchnia. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, poprzez swoje zaawansowane 

technologicznie ramię badawcze, Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych w dziedzinie 

Obrony, zainwestował niegdyś ogromne sumy pieniędzy w budowę dużych, zdroworozsądkowych baz 

wiedzy . Rzekomo systemy sztucznej inteligencji uzbrojone w mnóstwo tych zdroworozsądkowych 

faktów mogą na ich podstawie wyciągać wnioski ze świata. Miano nadzieję, że takie systemy nie będą 

wymagały abdukcyjnego wnioskowania, ponieważ systemy wypełnione wiedzą mogłyby 

wykorzystywać prostsze i lepiej zrozumiałe podejścia do wnioskowania. Ponieważ gdy włączone są 

tryskacze, obszar wokół nich jest mokry, jest tak samo prawdziwe, jak podobne stwierdzenia dotyczące 

deszczu, w końcu silniki wnioskowania systemów mogą trzymać się dobrze znanej dedukcji. Czujniki 

(lub dane wejściowe) mogą informować systemy sztucznej inteligencji o zbliżającej się fali pływowej, a 

z dedukcji można wywnioskować, że ulice zamokły. Wkrótce pojawiło się wiele poważnych wyzwań 

związanych z tym podejściem. Pierwszy problem był oczywisty lub powinien być: większość tego, co 

wiemy, jest ukryta. Wnosimy naszą wiedzę do świadomości, czyniąc ją wyraźną, tylko wtedy, gdy 

wymagają tego okoliczności, na przykład gdy jesteśmy zaskoczeni lub musimy coś umyślnie przemyśleć. 

To prowadzi nas do drugiego problemu, „wierzchołka góry lodowej”. Cała nasza ukryta wiedza może 

być potrzebna do takiego czy innego wnioskowania, ale całkowita ilość jest ogromna. Baza wiedzy 

zwykłego człowieka jest niewiarygodnie obszerna, a wprowadzanie jej i reprezentowanie jej w 

komputerze to gigantyczne zadanie. Karmienie komputera zdrowym rozsądkiem okazało się projektem 

filozoficznym na całe życie, wyszukując zdroworozsądkową wiedzę, taką jak wlanie płynu do szklanego 

pojemnika bez pęknięć i tylko jeden otwór wypełni go. Albo że żyjący ludzie mają głowy lub że droga 

jest ścieżką o twardej nawierzchni przeznaczoną do podróżowania pojazdami. Badacze zakładali, że 

komputery w końcu to „zdobędą”, ale w końcu projekt wydawał się niekończący się. Pomyśl o systemie 

sztucznej inteligencji zbudowanym tylko po to, aby inteligentnie odpowiedzieć na wprawdzie prostoty 

i nudny na temat wilgoci. Samo to wymagałoby ogromnej bazy wiedzy. Każda realistyczna, powiedzmy, 

gotowa do rozmowy maszyna tylko na ten temat wymagałaby koncepcji samolotów 

przeciwpożarowych przewożących wodę (a nie paliwo, chociaż to też zmoczyłoby ulice), Super Soakers, 

bawiących się dzieci i tak dalej. Rozważmy proste pytanie zadane systemowi, podobne do zapytania 

testowego Turinga: „To był gorący dzień bez chmur na niebie. Wezwano straż pożarną do wyłączenia 

niesprawnego hydrantu przeciwpożarowego. Main Street była mokra, a rynny zatkane gruzem  z 

płynącej wody. Dlaczego ulice były mokre? ” Jeśli w bazie wiedzy systemu sztucznej inteligencji brakuje 

straży pożarnej i hydrantów, nie ma nadziei na udzielenie odpowiedzi na to pytanie. I rozważ dodanie 

tego dodatkowego zdania do pytania: „Ale to nie to sprawiło, że ulice były mokre. Hydrant rozpryskiwał 

się na przednie okna delikatesów. Tuż przed pojawieniem się straży pożarnej w okolicy nawiedziła 

potężna burza. Wszystko było mokre! ” W jaki sposób pomagają wszystkie te koncepcje w bazie 

wiedzy? Jak dedukcja? 

WIEDZA KOMPUTEROWA JAKO BEZDENNE WIADRO 

Oto problem „wiadra bez dna”: wypełnianie obliczeniowej bazy wiedzy stwierdzeniami wyrażonymi 

jako zdania (w logice) to niekończące się zadanie. Nie możemy rozwiązać nawet prostych, 

zdroworozsądkowych problemów, takich jak rozumowanie wydarzeń w bloku miasta lub okolicy, bez 

skutecznego skodyfikowania ogromnych ilości pozornie nieistotnej wiedzy. Jest też problem z 

reprezentacją. Bazy wiedzy, podobnie jak relacyjne bazy danych, muszą być zorganizowane i 

ustrukturyzowane, aby fragmenty wiedzy przydatne do mówienia o mokrych ulicach, nieobecności 

Kate w kawiarni lub na wpół zjedzonych puszkach tuńczyka, lub o tym, co masz, były dostępne 

wnioskowanie. System sztucznej inteligencji nie rozpocznie obliczania pozycji Marsa na nocnym niebie, 

gdy zostanie zapytany, czy użyto łyżki do zjedzenia tuńczyka. To jest problem aktualności i musi być 

uzupełniony  strategiami przedstawiania wiedzy, aby była ona dostępna i dostępna. Badacze zazwyczaj 

próbują „wstępnie rozwiązać” istotne kwestie, grupując powiązaną wiedzę, tak aby reguły (takie jak 



modus ponens i wiele innych) obejmowały to, co jest konieczne. Zazwyczaj baza wiedzy jest 

zorganizowana w hierarchie za pomocą linków typu „is-a”, co wskazuje, że coś jest przykładem czegoś 

innego, np. powiedzenie, że laptop to komputer osobisty, czyli rodzaj komputera, który jest 

technologią cyfrową, i tak dalej. W dużych bazach wiedzy, hierarchiach, tworzą kręgosłup 

encyklopedycznych grup tematów dotyczących rzeczy, z którymi często spotykamy się na świecie. 

Oprócz wszystkich powiązań „jest-a” można wprowadzić inne predykaty (czyli powiązania między 

pojęciami) wyrażające inne ważne relacje, takie jak relacje częściowe (meronimiczne) między 

pojęciami. Języki reprezentacji wiedzy ewoluowały od wczesnych lat sztucznej inteligencji, aby ułatwić 

rozwój bazy wiedzy, używając uproszczonych słowników dostosowanych do wyrażania relacji 

hierarchicznych. Na przykład w latach 90. XX wieku grupy robocze w sieci opracowały ramy opisu 

zasobów (RDF) służące do pisania „trójek” (wyrażeń przedmiotowo-przedmiotowych), w których 

predykat może brzmieć „is-a”, „part-of” lub wszystko inne uznane za przydatne do budowania bazy 

wiedzy. RDF pomógł bazom wiedzy przekształcić się w istocie w encyklopedie obliczeniowe (jak to 

określił kiedyś nieżyjący już badacz AI, John Haugeland), a bazy wiedzy większych projektów mają 

tysiące trójek. Badacze sztucznej inteligencji mieli nadzieję, że łatwość obsługi zachęci nawet osoby 

niebędące ekspertami do zrobienia trójek - marzenie wyartykułowane przez Tima Bernersa-Lee, 

twórcę HTML. Berners-Lee nazwał to siecią semantyczną, ponieważ po konwersji stron internetowych 

na odczytywalne maszynowo instrukcje RDF komputery wiedziałyby, co wszystko oznacza. Sieć byłaby 

inteligentnie odczytywana przez komputery. Badacze sztucznej inteligencji reklamowali bazy wiedzy 

jako koniec kruchych systemów wykorzystujących tylko statystyki - bo przecież statystyki nie są 

wystarczające do zrozumienia. Sieć semantyczna i inne projekty sztucznej inteligencji skoncentrowane 

na bazie wiedzy mogłyby wreszcie „poznać” świat i zrobić coś więcej niż tylko załamanie liczb. Ogromna 

ilość pieniędzy i wysiłku została zmarnowana na to marzenie, które tak naprawdę nigdy nie zadziałało. 

Problem z wiadrem bez dna jest nadal z nami, ponieważ zadanie jest nadal bez dna. Ale ponieważ 

wiedza jest zazwyczaj uporządkowana tematycznie, dzięki czemu można ją szybko uzyskać za pomocą 

systemu sztucznej inteligencji (który w końcu nie może spędzić całego dnia na zastanawianiu się, 

dlaczego ulice mogą być mokre, gdy zadaje się pytanie), inżynierowie zaczęli pakować coraz więcej 

„dziwnych” informacji w danym obszarze tematycznym, obejmujących wszystko, co może się pojawić. 

Aby ponownie użyć naszego przykładu, strażacy, hydranty, Super Soakers, samoloty przeciwpożarowe, 

deszcz, śnieg, powodzie itd. Musieli w jakiś sposób połączyć się ze sobą, aby system mógł modlić się o 

odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące mokrych ulic. Ale ta strategia szybko przestaje mieć 

sens; udaremnia pierwotny zamiar uporządkowania wiedzy w sposób naturalny, według tematu. 

Chociaż hydranty przeciwpożarowe mogą być częścią opisu, powiedzmy, typowego bloku miejskiego 

wraz z jego ulicami, duże samoloty gaśnicze lub opisy zabawek dla dzieci, które strzelają do wody, 

prawdopodobnie nie będą. Innymi słowy, sama próba uporządkowania wiedzy tak, aby była dostępna 

obliczeniowo dla rozumowania w czasie rzeczywistym, nieuchronnie pomija elementy, które będą 

wymagane w danym scenariuszu. Wydaje się, że nie ma na to żadnego przepisu na zbudowanie bazy 

wiedzy dla inteligencji - przynajmniej takiej, o której nie wiemy, przemyślanej z wyprzedzeniem, do 

wypełnienia językami logicznymi, takimi jak RDF lub czymkolwiek innym. 

Ostateczny dowód na nierozpuszczalność problemu czerpaka bez dna podnosił głowę tylko stopniowo, 

po zakończeniu projektów w toku. Badacze zaangażowali się w projekty rozwoju ogromnych baz 

wiedzy, a tysiące osobogodzin poświęcono na wypełnianie praktycznych encyklopedii, aby ujarzmić 

zdroworozsądkowy problem sztucznej inteligencji. Jednak wraz z dodawaniem większej „wiedzy” 

systemy miały coraz większe szanse na popełnienie błędu. System, który wie tylko o deszczu i wilgoci, 

może odpowiedzieć na proste pytanie, ale wprowadzenie dziesiątek różnych możliwych scenariuszy 

oznaczało, że ogólnie system odziedziczyłby coraz więcej sposobów, aby wszystko źle zrozumieć. 

Wezwano straż pożarną, bo ulewa zalała kilka parków, a właściwie chodzi o deszcz, który spowodował 



powódź. Ale odniesienie do straży pożarnej może zniweczyć system, który „wiedział” o pękaniu 

hydrantów przeciwpożarowych i potencjalnym zamoczeniu ulic. Tak więc, w przeciwieństwie do 

ludzkiego myślenia, gdzie generalnie im więcej wiemy, tym więcej mamy siły, aby wyciągać użyteczne 

wnioski, duże projekty bazujące na wiedzy zawsze grozi generowanie bezsensownych wniosków z całą 

ich dodatkową „wiedzą”. Oczywiście nie tylko stwierdzenia, fakty, potrzebne są zasady stanowiące 

zdrowy rozsądek; ważne jest również, jak działa samo wnioskowanie zdroworozsądkowe. Patrząc w 

lusterko wsteczne, wczesne próby przekazania systemom sztucznej inteligencji „zdroworozsądkowej 

wiedzy” były w rzeczywistości dwoma projektami udającymi jeden. Wiedza jest oczywistym 

wymogiem, ale wnioskowanie też jest. To, co wiemy, to tylko jeden z elementów; sposób, w jaki 

wykorzystujemy to, co wiemy, aby zaktualizować nasze przekonania, jest czymś zupełnie innym. Ale 

strategie wnioskowania obliczeniowego . Są limitowane. Jak zauważył Peirce, mamy trzy, a do tej pory 

tylko dwa zostały zredukowane do obliczeń. Pojawiły się problemy z trafnością związane z czystą 

dedukcją, dlatego naukowcy wypróbowali różne schematy ad hoc. Na przykład w latach 

siedemdziesiątych Roger Schank z Yale opracował „skryptowe” podejście do zdrowego rozsądku. 

Schank argumentował, że zwykłe myśli i działania są zgodne z domyślnym scenariuszem - podążamy za 

fabułą. Przykładem paradygmatu jest tutaj zamawianie jedzenia w restauracji. Wchodzimy, sadzają nas 

(lub sami siadamy), przeglądamy menu i zamawiamy, gdy pojawia się kelner, po wstępnym powitaniu. 

Wszystko to dzieje się po kolei i można je w pewnym stopniu przewidzieć i zaplanować. Schank założył, 

że niektóre czynności w prawdziwym świecie mogą być napisane w ten sposób i opracował kilka 

systemów, które wykorzystywały zaprogramowane skrypty do interakcji z ludźmi przy zadaniach takich 

jak zamawianie jedzenia. Jednak w prawdziwym świecie odwracamy się od skryptów. Potrzebujemy 

zdrowego rozsądku, aby zamówić jedzenie lub dokonać rezerwacji, gdy wydarzy się coś 

nieoczekiwanego, na przykład zbyt długie czekanie na obsługę. Być może przy głównym wejściu 

znajduje się znak informujący klientów, aby korzystali z bocznych drzwi. Praca Schanka nad skryptami 

została porzucona jako poważna próba rozwiązania zdroworozsądkowego problemu wiedzy sztucznej 

inteligencji, ale nadal jest pouczająca, ponieważ jasno pokazuje, jak oddzielają się wiedza i 

wnioskowanie. Można przypuszczać, że całą wiedzę dotyczącą zamawiania jedzenia można przekazać 

do systemu AI - wszystkie koncepcje i predykaty opisujące restaurację i zamawiające jedzenie znajdują 

się w Bazie wiedzy restauracji. Jednak zakłócenia, nieoczekiwane zdarzenia lub zwykła rozmowa z 

kelnerem szybko zmylą system oparty na skryptach. Niezmiennie będą musiały wiedzieć o wiele więcej 

o świecie niż to, co znajduje się w Bazie wiedzy restauracji. To kuszące, aby spróbować dostarczyć 

wszystkie dodatkowe rzeczy do restauracji w „meta” bazie wiedzy, pełnej wiedzy o wszelkiego rodzaju 

zdroworozsądkowych rzeczach: pogodzie, meczach sportowych w telewizji i tak dalej. Ale ponieważ 

nie będzie bezpośrednich linków do tego wszystkiego (z powodu wspomnianego wcześniej problemu, 

że nie możemy „wstępnie rozwiązać” całej wiedzy, która może stać się istotna), system musi jakoś 

wyskoczyć poza swój skrypt tematu powiązana wiedza i plany. Ale żeby to zrobić, musi mieć jakiś 

mechanizm wnioskowania, który wie, co się dzieje - gdzie szukać i po co. Aby to zrobić, musimy 

rozwiązać problem inny niż wiedza jako taka. Potrzebujemy elastycznego, zdroworozsądkowego 

mechanizmu wnioskowania on-dedukcyjnego (i nieindukcyjnego). To prowadzi nas z powrotem do 

wnioskowania. 

SILNIKI Z MAGICZNYM INFERENCJĄ: PROBLEM WYBORU DLA SI 

Jeśli mamy regułę, powiedzmy A → B i obserwujemy (zaskakujący) fakt B, możemy postawić hipotezę, 

że A jest prawdziwe, ponieważ wyjaśniałoby to B (ponieważ A → B jest znane). Tak więc, jeśli pada 

deszcz, mokre ulice to znane prawdziwe stwierdzenie i widzimy, że ulice są mokre, nie wiedząc nic 

innego, co moglibyśmy przypuszczać, że pada. Rzeczywiście, w kontekście nieoczekiwanym, jest to 

prawdopodobnie najbardziej prawdopodobne. Ale system, który również obserwuje C, mówi „To jest 

bezchmurne niebo”, powinien ignorować zasadę A → B. Dlaczego? Cóż, ponieważ to już nie ma 



znaczenia. W rzeczywistości, przypominając sobie, że A jest zmienną, może oznaczać wiele różnych 

stwierdzeń: pada deszcz lub dzieci używają Super Soakers i tak dalej. W rzeczywistości możemy 

rozszerzyć A, aby zawierał zestaw instrukcji, na przykład: A = {Rain, FireHydrant, Sprinklers, 

SuperSoakers, Tsunami,. . .}. Teraz zadaniem jest wybranie spośród elementów zbioru A, 

poprzedzającego regułę A → B, prawdziwego stwierdzenia, które jest również najbardziej odpowiednie 

dla obserwacji B. Zrozumienie istotności jest nieuniknione; znajomość B nie mówi nam nic o tym, który 

element zbioru w A powinien być użyty w A → B. Musimy wybrać to, co naszym zdaniem jest 

najbardziej odpowiedni członek zbioru. Zatem wnioskowanie dedukcyjne z obserwacji A do wniosku B 

jest pewne, ale zbyt łatwe. Chcemy obserwować skutek i wywnioskować przyczynę: mokre ulice i 

dlaczego lub jak. To wszystko jest częścią normalnej inteligencji, którą Marcus i Davis nazywają 

posiadaniem znaczącego obrazu świata, w którym wiedza o tym, co powoduje to, co jest krytyczne. 

Zdobycie i wykorzystanie tej wiedzy jest skomplikowane, ponieważ większość wydarzeń w świecie 

rzeczywistym ma wiele możliwych przyczyn. Problem selekcji polega na znalezieniu skutecznej lub 

najlepszej lub prawdopodobnej przyczyny, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczywiste lub wyobrażone 

możliwości. Tak więc podstawowy problem automatyzacji wnioskowania abdukcyjnego można 

przekształcić w ten problem selekcji, który pomaga ujawnić trudność właściwą dla wymaganego 

wnioskowania, ale ostatecznie jest to naprawdę ten sam problem. Aby uprowadzić, musimy rozwiązać 

problem selekcji wśród konkurujących przyczyn lub czynników, a aby rozwiązać ten problem, musimy 

w jakiś sposób pojąć, co jest istotne w takiej czy innej sytuacji. Problem w tym, że nikt nie ma pojęcia, 

jak to zrobić. Nasze faktyczne wnioski są często domysłami, uważanymi za istotne lub prawdopodobne, 

a nie potrącenia lub potrącenie. Dlatego z punktu widzenia sztucznej inteligencji wydają się magiczne. 

Peirce przedstawił to, co nazwał „mglistym wyjaśnieniem” nieracjonalnej dokładności naszych 

przypuszczeń: „Myślę, że nie może być żadnych uzasadnionych wątpliwości, że umysł człowieka 

rozwinął wpływ praw natury, z tego powodu naturalnie myśli nieco według wzoru natury ”. Oszacował, 

być może konserwatywnie, że „miliard (tj. milion milionów) hipotez, które fantastyczna istota mogłaby 

odgadnąć, odpowiadałoby za jakiekolwiek dane zjawisko”. Miał też na myśli powiązaną bazę wiedzy, 

w każdym razie pewnego rodzaju: „Albowiem to zjawisko z pewnością byłoby mniej więcej związane 

w umyśle takiej istoty z milionem innych zjawisk (bo nie ograniczałby się do wydarzeń współczesnych). 

” Doszedł do wniosku, jakby lekceważąco, „nie kontynuując [kontynuowania] tego pomysłu”, ponieważ 

każdy taki brak „wzorca natury” miałby niepraktyczną możliwość trafnego odgadnięcia przez 

przypadek. Niestety, sztuczna inteligencja może  odrzucić problem; jest to konkretny problem, który 

należy rozwiązać. 

MYŚLENIE, SZYBKO I WOLNO 

Pomysł, że część naszego myślenia jest napędzany przez wbudowane instynkty, ma długi rodowód i 

pojawia się we współczesnym wydaniu, na przykład w pracy laureata Nagrody Nobla Daniela 

Kahnemana. W swoim bestsellerze z 2011 roku Thinking, Fast and Slow, Kahneman postawił hipotezę, 

że nasze myślące umysły składają się z dwóch podstawowych systemów, które nazwał Typem 1 i Typem 

2. Myślenie typu 1 jest szybkie i refleksyjne, podczas gdy myślenie typu 2 jest bardziej czasochłonne. i 

przemyślane obliczenia. Postrzeganie zagrożenia, jak człowiek zbliżający się z nożem na zacienionej 

ulicy, jest przykładem myślenia typu 1. W takich sytuacjach dominuje refleksyjne, instynktowne 

myślenie, ponieważ (prawdopodobnie) nasze zdolności Typu 2 do ostrożnego i przemyślanego 

rozumowania są zbyt wolne, aby nas uratować. Nie możemy zacząć rozwiązywać problemów 

matematycznych - potrzebujemy błyskawicznej oceny, aby utrzymać nas przy życiu. Myślenie typu 2 

obejmuje takie zadania, jak dodawanie liczb lub wybór wina do kolacji dla gości. W przypadku 

potencjalnego zagrożenia takie myślenie typu 2 nie jest szybko dostępne ani pomocne. Kahneman 

argumentował w Thinking, Fast and Slow, że wiele z naszych błędów w myśleniu wynika z pozwolenia 

wnioskom typu 1 na infekowanie sytuacji, w których powinniśmy być bardziej uważni, ostrożni i pytać 



myślicieli. Typ 1 wypiera Typ 2, co często prowadzi nas do błędów i uprzedzeń. To wszystko jest dobre 

i prawdziwe, jeśli chodzi o to, co się dzieje. Ale rozróżnienie między systemami typu 1 i 2 utrwala błąd 

popełniany przez badaczy sztucznej inteligencji, że świadome inteligentne myślenie jest rodzajem 

celowych obliczeń. W rzeczywistości rozważania dotyczące adekwatności, problem selekcji i cały 

aparat wnioskowania opartego na wiedzy są implicite w myśleniu typu 1 i typu 2. Rozróżnienie 

Kahnemana jest sztuczne. Jeśli zauważę mężczyznę idącego w moim kierunku na zacienionej ulicy w 

Chicago, mogę szybko wywnioskować o zagrożeniu. Ale wnioskowanie (rzekomo problem typu 2) 

następuje tak szybko, że w języku zazwyczaj mówimy, że dostrzegamy zagrożenie lub dokonujemy 

błyskawicznej oceny zagrożenia. Mówimy, że widzieliśmy zagrożenie. I rzeczywiście, wywoła reakcję 

walki lub ucieczki, jak zauważył Kahneman. Ale nie jest dosłownie prawdą, że postrzegamy zagrożenie 

bez zastanowienia. Postrzegane zagrożenia to z pewnością szybkie wnioski, ale tak jest wciąż 

wnioskuje. To nie tylko odruchy. (Przypomnijmy sobie azalię Peirce'a.) Abdukja ponownie odgrywa 

kluczową rolę w szybkim myśleniu: powiedzmy Halloween i rozumiemy, że mężczyzna, który się zbliża, 

nosi kostium i wymachuje fałszywym nożem. Albo to Frank, elektryk, idący ulicą ze swoimi narzędziami 

(w tym nożem) w cieniu z powodu przerwy w zasilaniu. To są abdukje, ale zdarzają się tak szybko, że 

nie zauważamy, że w grę wchodzi wiedza podstawowa. Nasze oczekiwania będą kształtować to, co 

uważamy za niebezpieczne lub nieszkodliwe, nawet jeśli myślimy szybko. Innymi słowy, zgadujemy 

wyjaśnienia, które również kierują myśleniem typu 2. Nasze mózgi - to znaczy nasze umysły - są 

generatorami wnioskowania. Innymi słowy, wszelkie wnioskowanie (szybkie lub wolne) ma charakter 

noetyczny lub opiera się na wiedzy. Nasze zdolności wnioskowania są w jakiś sposób uwikłane w istotne 

fakty i fragmenty wiedzy. Pytanie brzmi: jak to wszystko jest zaprogramowane w maszynie? Jak 

wskazuje Levesque, niektóre dziedziny, takie jak reprezentacja wiedzy i rozumowanie klasycznej 

sztucznej inteligencji, wydają się konieczne, aby poczynić postępy w kierunku sztucznej inteligencji 

ogólnej. Obecnie wiemy tylko jedno: potrzebujemy sposobu przeprowadzania wnioskowania 

abdukcyjnego, co wymaga ogromnych zasobów wiedzy zdroworozsądkowej. Nie wiemy jeszcze, jak 

nasycić maszyny taką wiedzą, a nawet jeśli kiedyś to rozwiążemy, nie będziemy wiedzieć, jak wdrożyć 

mechanizm wnioskowania abdukcyjnego, aby wykorzystać całą wiedzę w czasie rzeczywistym, w 

prawdziwym świecie - nie, to znaczy bez znaczącego koncepcyjnego przełomu w sztucznej inteligencji. 

Problem selekcji jako niedopuszczalne uprowadzenie (i nie tylko)  

Nieżyjący już pisarz, semiotyka i filozof Umberto Eco, pisał w mało znanej kompilacji na temat abdukcji 

i inferenji , że sklasyfikowano typy wnioskowania abdukcyjnego pod względem ich wrodzonej nowości 

(a tym samym trudności obliczeniowych). Jego klasyfikacja jest pouczająca dla naszego obecnego 

zainteresowania sztuczną inteligencją. Hipotezy lub przekodowane uprowadzenia są 

paradygmatycznie przypadkami przekładu, w których na przykład mężczyzna w języku angielskim 

oznacza „dorosłego mężczyznę”. Eco zwraca uwagę, że nawet te pozornie banalne wnioski są tylko 

częściowo automatyczne, ponieważ wiedza towarzysząca i kontekst mogą zmienić nasze przekonania. 

W obcej kulturze, w której mówi się językami poliglotami, słyszący może nie licencjonować znaczenia 

słownika w języku angielskim. 

Nadkodowane abdukcje wciąż maskują wkład wiary lub hipotezy. Przekonanie towarzyszące informuje 

o oczekiwaniach co do znaczenia fonemów (dźwięków słów). Niekodowane abdukcje wymagają 

wyboru odpowiednich reguł i faktów, które są już znane, ale mają zastosowanie do wnioskowania tylko 

w kontekście. Zrozumienie języka naturalnego jest paradygmatem niedokodowanego wnioskowania 

abdukcyjnego. Margaret zobaczyła srokę na drzewie. Nienawidziła, co jest zwykle interpretowane w 

ten sposób, że Margaret nienawidziła sroki, zamieniając zaimek to na preferowaną poprzednią srokę. 

Ale Margaret widziała, jak ptak śpiewający ląduje na swoim ulubionym drzewie. Uwielbiała to, że 

jeszcze bardziej przełącza preferowaną interpretację na drzewo - a nixing wymaga jeszcze większej 



wiedzy na temat Margaret, ptaka śpiewającego i drzewa. Innymi słowy, jest niedokodowany i wymaga 

zrozumienia znaczenia narracyjnego, w którym występują dwa zdania. System taki jak Siri lub Alexa 

musi wykonywać co najmniej niedokodowane abdukcyjne wnioski, aby generować bardziej 

kontekstowe i znaczące odpowiedzi. Podane przykłady dwuzdaniowe to tylko kropla w morzu 

problemów z uruchomieniem takich systemów przy użyciu istniejących metod. 

Abdukcja staje się coraz trudniejsza. Wkrótce odchodzi od wszystkich znanych koncepcji 

automatycznego wnioskowania lub obliczeń. Weź odkrycie naukowe lub innowację. Istoty ludzkie 

wymyślają języki, koncepcje i prawa, aby wyjaśniać świat. To jest twórcza abdukcja. Twórcze abdukcje 

same „przeskakują” do nowych ram koncepcyjnych. Przychodzi mi na myśl Sir Isaac Newton. Nie tylko 

rozszerzył matematykę o opisywanie chwilowych szybkości zmian na krzywych (lub przyspieszenia), ale 

nadał słowom w języku angielskim nowe znaczenia, aby wyjaśnić fizykę. Kiedyś grawitacja oznaczała 

głębię i powagę - jak w gravitas - a siła przyciągania, którą teraz nazywamy grawitacją, była rozumiana 

jako tendencja lub cel. Kiedy Newton postawił hipotezę, że obiektami takimi jak jabłka spadające na 

Ziemię rządzi grawitacja, matematycznie opisywalna, ale niewidzialna siła, zdał sobie również sprawę, 

że była to lub może być ta sama siła, która ciągnie księżyc po jego orbicie i wokół Ziemi. - i ciągnięcie 

oceanów w czasie przypływu. W zasadzie koncepcje zostały wymyślone. Turing użył mechanicznej 

maszyny do pisania jako modelu do wyjaśnienia uniwersalnych maszyn lub komputerów. Powszechnie 

znano maszyny do pisania, ale nieprawdopodobnie weszły one do jednego z największych wynalazków 

naukowych i technologicznych w historii ludzkości. Kwestia automatyzacji twórczych uprowadzeń, 

takich jak ta, jest niejasna, delikatnie mówiąc. Jednak ludzie je stworzyli i nadal je tworzą. Odkrycie 

struktury DNA przez Watsona i Cricka jest kolejnym słynnym przykładem, podobnie jak teoretyzacja 

Einsteina dotycząca względności. Niezliczone, mniej znane twórcze uprowadzenia przeniosły naukę i 

innowacje na progresywną ścieżkę od zarania ludzkiego społeczeństwa. Twórcze uprowadzenia byłyby 

mniej kłopotliwe dla sztucznej inteligencji, gdyby były ograniczone do błysków błyskotliwości Newtona, 

Turinga i innych. Ale interesujące i ważne momenty w naszym życiu osobistym to często także twórcze 

uprowadzenia. Kiedy na przykład rekonceptualizujemy nasz świat, dostrzegając nowe znaczenie w 

codziennych wydarzeniach, zdając sobie sprawę, że relacje są ważniejsze niż pieniądze, albo 

przechodzimy konwersję religijną (albo tradycje lub wiara tracą moc), patrzymy na rzeczy z zupełnie 

nowej perspektywy. Nie wybieramy tylko spośród sieci możliwości tła, jak przy rozwiązywaniu 

łamigłówki, z wyjątkiem znacznie głębszego sensu. Zamiast tego zaczynamy patrzeć na świat, jego 

wydarzenia i wydarzenia w zupełnie inny sposób. 

Ten twórczy skok zdarza się codziennie i dla wielu ludzi. Skoki mogą być duże i poważne (jak w 

przypadku pytań wiary i wątpliwości) lub mogą być małe i przyziemne. Często są zabawne. Angażujemy 

się w interesujące wnioski za każdym razem, gdy czytamy gazetę, prowadzimy rozmowę lub 

przechodzimy ruchliwymi ulicami, aby kupić artykuły spożywcze. A za naszą fascynacją i radością 

czerpaną z muzyki, sztuki, filmu i opowieści kryją się twórcze uprowadzenia. Detektywi z czasów Dupina 

i Sherlocka Holmesa bawią, ponieważ w ich myślach rozpoznajemy twórczy potencjał ludzkiego 

umysłu. Jesteśmy zdumieni, jak mogą rozszerzyć inteligentne wnioskowanie na wyczyny rozumowania. 

Podsumowując, tajemnicze i cudowne abdukcyjne wnioski przenikają kulturę ludzką; w dużej mierze 

są tym, co czyni nas ludźmi. Sny o sztucznej inteligencji mogą pewnego dnia uchwycić te skoki 

automatycznie, ale w międzyczasie powinniśmy przyznać, że naprawdę nie wiemy, jak zmechanizować 

nasze doświadczenie. Wszystkie drogi prowadzą tutaj: sztucznej inteligencji brakuje fundamentalnej 

teorii - teorii wnioskowania abdukcyjnego. Problem zrozumienia języka bezbłędnie ujawnia ten 

problem i jest głównym przedmiotem zainteresowania w następnej części. Zakończmy tę sekcję 

kilkoma podsumowującymi uwagami na wynos. Po pierwsze, wnioskowanie dedukcyjne daje nam 

pewną wiedzę. Jeśli przesłanki argumentu dedukcyjnego są prawdziwe i jeśli reguła użyta do 

wnioskowania jest słuszna (znana z zachowania prawdy), to dedukcja gwarantuje, że przechodzimy od 



jednego prawdziwego wnioskowania do następnego. Problem polega na tym, że niewiele z 

codziennego świata jest uchwyconych przez ponadczasowe prawdy, a nawet jeśli mamy pewność, 

wnioskowanie dedukcyjne ignoruje znaczenie. Zatem sztuczna inteligencja oparta na dedukcji może 

być dość głupia: może na przykład dojść do wniosku, że mąż nie zajdzie w ciążę, ponieważ zażył pigułki 

antykoncepcyjne żony. Po drugie, wnioskowanie indukcyjne daje nam tymczasową wiedzę, ponieważ 

przyszłość może nie przypominać przeszłości. (Często tak się nie dzieje). Logiczni eksperci nazywają 

indukcję syntetyczną, ponieważ dodaje wiedzy, ale notorycznie nie daje gwarancji prawdy. Cierpi 

również na niezdolność do wychwytywania wniosków opartych na wiedzy niezbędnych dla inteligencji, 

ponieważ jest nierozerwalnie związany z danymi i częstotliwościami zjawisk w danych. Stwarza to 

problem odległy i rodzi bardzo realne widmo nieprawdopodobieństwa i wyjątków. Systemy indukcyjne 

są również kruche, brakuje im solidności i nie uzyskują prawdziwego zrozumienia na podstawie samych 

danych. Indukcja nie jest drogą do ogólnej inteligencji. I po trzecie, inteligentna myśl obejmuje wiedzę, 

która przewyższa to, co możemy bez ogródek zaobserwować, ale pozostaje tajemnicą, w jaki sposób 

zdobywamy tę wiedzę, a co więcej, w jaki sposób stosujemy właściwą wiedzę do problemu we 

właściwym czasie. Ani dedukcja, ani indukcja nie wyjaśniają tej podstawowej tajemnicy ludzkiej 

inteligencji. Uprowadzający wniosek, który Peirce zaproponował dawno temu, ma, ale nie wiemy, jak 

go zaprogramować. Nie jesteśmy więc na drodze do sztucznej ogólnej inteligencji - przynajmniej 

jeszcze nie - pomimo niedawnych oświadczeń, że jest inaczej. Nadal poszukujemy fundamentalnej 

teorii. 



Inferencja i Język 

Aby porozmawiać z Eugene Goostmanem, musisz porozmawiać z nim przez tekst. Nie można z nim 

rozmawiać przez telefon i nie możesz zjeść z nim lunchu. Napisz do niego, a powie Ci, że jest 

trzynastolatkiem z Odessy na Ukrainie. Podobnie jak wielu nastolatków, jego teksty są nonszalanckie, 

wymijające, zbyt pewne siebie i podatne na wprowadzanie w błąd i rozpowszechnianie. Jest 

niegrzeczny, a potem figlarny. Żartuje. Nie powie Ci, że jest w rzeczywistości programem 

komputerowym, chatbotem zaprojektowanym przez rosyjskich naukowców, aby przekonać ludzi, że 

jest z krwi i kości. Goostman przeszedł do historii 7 czerwca 2014 roku, zdając test Turinga, 

sześćdziesiąt lat po śmierci Turinga. Podczas imprezy, której gospodarzem był University of Reading w 

Anglii i która odbyła się w Royal Society w Londynie, chatbot Goostman przekonał trzydzieści trzy 

procent wybranych sędziów w pięciominutowej rozmowie tekstowej, że jest człowiekiem. Wydarzenie 

to spowodowało, że główne blogi i organizacje informacyjne na całym świecie omówiły to wydarzenie 

- mimo że nie był to prawdziwy test Turinga. W pełni dwie trzecie sędziów nie dało się nabrać na 

sztuczki Goostmana po tym, jak test został przerwany na pięć minut. Mimo to relacje prasowe z tego 

wydarzenia, zapowiadane jako „ostatnia” chwila, przejście wyzwania Turinga do wprowadzenia 

sztucznej inteligencji, były przewidywalnie euforyczne. The Independent okrzyknął Goostmana 

„przełomem”, dodając, że program był „superkomputerem”. The Time ogłosił, że „Nadeszła era 

robotów”. BBC nazwała to „nowością na świecie” - technicznie poprawną - podczas gdy popularny blog 

technologiczny Gizmodo poinformował swoich czytelników: „To jest wielkie”. Reakcja prasy była bez 

wątpienia świadectwem nieustającej fascynacji Alanem Turingiem. Było to również uznanie doniosłości 

faktycznego zdania egzaminu. Wyobraź sobie, jeśli możesz, że naprawdę rozmawiasz z komputerem. 

Sukces Goostmana zawisł przed nami tym odwiecznym marzeniem science fiction. 

EUGENE GOOSTMAN TO OSZUSTWO 

Był tylko jeden problem. Goostman był oszustem. Niedługo po tym londyńskim spektaklu, który zdobył 

dla rosyjskiej drużyny nagrodę Loebnera w wysokości 100 000 $ za zdanie testu Turinga, informatycy i 

komentatorzy zaczęli narzekać. Po pierwsze, Goostman tak naprawdę nie odpowiadał na pytania. 

Zwykle zmieniał temat lub wyrzucał sarkazm. Gary Marcus, wówczas z New York University, napisał w 

New Yorker, że występ Goostmana to niewiele więcej niż „salonowa sztuczka”. Powtórzył Hectora 

Levesque, który również odrzucił występy w stylu Goostmana jako „tanie sztuczki”. Jak wyjaśnił 

Marcus, taktyka zmylenia Goostmana stwarza iluzję inteligencji bez konieczności: 

Marcus: Czy czytasz New Yorkera? 

Goostman: Czytałem dużo książek. . . tak wiele - nawet nie wiem, które z nich. 

Te wymiany są podobne do tych, które miały miejsce w programie ELIZA z lat 60. XX wieku, który 

naśladował psychoterapeutę Rogeriań:  

Pacjent: Cóż, mam problemy z moim mężem. 

ELIZA: Opowiedz mi więcej o swoim mężu 

Choć są zabawne, nie są w stanie sprostać bardzo realnym wyzwaniom związanym z językiem 

naturalnym, przed którymi stoi sztuczna inteligencja. W rzeczywistości Goostman (i ELIZA) odnoszą 

sukces, unikając rozumienia języka i to właśnie dlatego  powód, dla którego nie mają znaczenia dla 

poważnego testu konwersacyjnego. Być może zrozumiałe, eksperci i komentatorzy w następstwie 

klapki Goostmana uciekli się do potępienia samego testu Turinga jako nielegalnego kamienia 

milowego. Gizmodo szybko opublikował artykuł, w którym twierdził, że test Turinga to „b*llshit”. 

Wired zastanawiał się, czy cel, jakim jest rozmowa przy kominku z komputerem, powinien być punktem 



odniesienia dla pełnoprawnej sztucznej inteligencji. Krytycy mają rację, biorąc pod uwagę porażkę 

Goostmana. Oszukiwanie poprzez wypluwanie sarkastycznych odpowiedzi bez prawdziwego 

zrozumienia prawie nie mierzy zdolności językowych w sposób zamierzony przez Turinga. Oszukiwanie 

w teście Turinga poprzez uciekanie się do sztuczek i tanich sztuczek ujawnia lukę, którą musimy obniżyć 

poprzeczkę dla naszego wykrywania inteligencji, gdy same oczekiwania dotyczące dialogu 

konwersacyjnego są obniżone. Moglibyśmy bawić się razem z trzynastoletnimi ukraińskimi chłopcami, 

myśląc, że mniej wiedzą (i mogą się przejmować) dialogiem dorosłych. Podobnie możemy założyć 

podczas sesji terapeutycznej z ELIZĄ, że typowa interakcja terapeutyczna obejmuje celową próbę 

nakłonienia nas do rozmowy - tym samym usprawiedliwiając terapeuty myślenie za nas. Nasze 

oczekiwania w tego typu sytuacjach wpisują się w kontekst społeczny, który przede wszystkim 

wyklucza ocenę inteligencji przez respondentów. Nic więc dziwnego, że badacze sztucznej inteligencji 

w większości porzucili wyzwanie testowe Turinga. Odrzucająca uwaga Stuarta Russella, że „główni 

naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją nie dołożyli prawie żadnego wysiłku, aby przejść test 

Turinga”, odzwierciedla tę frustrację medialną gorączką dotyczącą występów trików w salonach. 

Akceptacja ich jest słabością w tej dziedzinie. Ale zwolnienie jest całkowicie niepotrzebne. Po pierwsze, 

uczciwy test Turinga jest naprawdę wysoką oceną ze zrozumienie języka. Jak zauważył Ray Kurzweil, 

obcy wywiad może nie zrozumieć rozmowy po angielsku, ale każda inteligencja, która przeszła legalny 

test Turinga, musi być inteligentna. „Kluczowym stwierdzeniem jest odwrotność, którą mówi:„ Aby 

przejść test, musisz być inteligentny ”. Kurzweil sugeruje, że przyszłe zawody po prostu pozwalają na 

dłuższy test, zapewniając, że tanie sztuczki zostaną odfiltrowane w ciągłym dialogu. To tylko jedna 

sugestia. Idąc dalej, moglibyśmy po prostu wykluczyć wkład tanich sztuczek, dodając regułę gry: 

uczestnicy mogliby zostać poproszeni o udzielenie bezpośredniej odpowiedzi na pytania, jak gdyby 

przed sędzią i przysięgli „mówić całą prawdę i tylko prawdę. ” Oczekiwania na sali sądowej z pewnością 

wykluczają występy w stylu ELIZY. Wyobraź sobie, że odpowiadasz na pytanie prokuratora lub 

sędziego: „Opowiedz mi więcej o tamtej nocy. Jak się wtedy czułeś? ” Albo możemy poinstruować 

wszystkich zawodników, aby grali tak, jakby przeprowadzali rozmowę kwalifikacyjną w celu 

zrozumienia konwersacyjnego języka angielskiego - niezły test dla przyszłych asystentów głosowych! 

W takich przypadkach sztuczki byłyby natychmiastowym naruszeniem reguł konwersacji wypalonych 

w teście. Goostman zostałby zatopiony. 

Lingwiści komputerowi i badacze sztucznej inteligencji od początku wiedzieli, że zaangażowanie się w 

otwarty dialog jest formalnie trudniejsze niż interpretacja monologu, jak w przypadku zrozumienia 

artykułu w gazecie. Jeszcze jeden sposób na zachowanie intuicji Turinga w tym naturalnym języku to 

umiejętność jest odpowiednim sprawdzianem inteligencji na poziomie ludzkim jest rozważenie 

uproszczenia jego oryginalnego testu, wymagającego jedynie monologu. Możemy to zrobić w ramach 

sesji odpowiadającej na pytania, tak jak w przypadku oryginalnego testu. Rozważ uproszczenie testu: 

nazwiemy go monologiem testu Turinga. W monologu testu Turinga sędzia po prostu wkleja artykuł z 

wiadomościami lub inny tekst, a następnie zadaje pytania wymagające zrozumienia tego, co mówi. 

Respondent musi dokładnie odpowiedzieć na te pytania. (Żegnajcie sztuczki.) Na przykład sędzia może 

wkleić artykuł AP „Your Tacos or Your Life!” i zapytaj respondenta, czy historia jest zabawna, czy nie i 

dlaczego? Zdanie tego testu byłoby, ściśle mówiąc, logicznym podzbiorem całkowicie otwartego testu 

Turinga, więc byłoby całkowicie uczciwe, aby go użyć - w rzeczywistości dałoby to przewagę maszynie, 

która może nie do końca rozumieć, jak sobie radzić. Niestety, dzięki monologowi testu Turinga mamy 

już dowody na to, że systemy sztucznej inteligencji są beznadziejnie zagubione. Gary Marcus i Ernest 

Davis zwracają uwagę, że stan techniki w zakresie czytania ze zrozumieniem przez maszyny jest 

żałosny. Microsoft i Alibaba były bardzo chwalone przez media za podwyższenie wyniku bazowego w 

teście czytania znanym jako Stanford Question Answering Dataset (SQuAD), ale tylko wtedy, gdy pełne 

odpowiedzi były w tekście. Było to zatem uproszczone zadanie polegające na „podkreślaniu” 



odpowiedzi, które zostały wyraźnie podane, podpowiadane pytaniami, które wyraźnie na nie 

wskazywały. Marcus i Davis następnie podkreślają żenujące występy na pozornie prostych pytaniach, 

takich jak pytanie tylko o imię rozgrywającego. wspomniany we fragmencie relacji z Super Bowl. Brak 

zrozumienia w takich przypadkach jest oczywisty. Więc nawet jeśli wyeliminujemy oszustwa, 

rozumienie języka AI jest w tarapatach. Test Turinga pozostaje uzasadnioną oceną, której poprzeczka 

jest ustawiona zbyt wysoko. Im bardziej poważnie przyglądamy się wymaganiom rozumienia języka, 

tym trudniejsze staje się zdanie nawet uproszczonego monologu testu Turinga. Hector Levesque 

opracował znacznie uproszczoną wersję testu i nazwał swoje quizy schematy Winograd (na cześć 

pioniera sztucznej inteligencji Terry'ego Winograda, który pracował nad rozumieniem języka 

naturalnego). Schematy Winograd wymagają odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące 

znaczenia pojedynczych zdań w języku angielskim. To jest dalekie od testu Turinga. A jednak badacze 

sztucznej inteligencji są dalecy od ich opanowania. 

CIEKAWY PRZYPADEK SCHEMATÓW WINOGRADA 

Hector Levesque jest jednym z nielicznych naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją, którzy 

nadal koncentrują się na reprezentacji wiedzy i wnioskach. To godne podziwu, że Levesque chce dziś 

nasycić programy sztucznej inteligencji czymś więcej niż tylko technikami statystycznymi do analizy 

dużych zbiorów danych: chce dać im zdrowy rozsądek. Levesque zaproponował uproszczoną wersję 

testu Turinga, która jest znacznie łatwiejsza niż oryginalny test otwarty i nieograniczony, ale, co ważne, 

nadal frustruje wszystkie znane zautomatyzowane podejścia do rozumienia języka. W 2013 roku 

Levesque przedstawił artykuł „O naszym najlepszym zachowaniu” dla Internet Joint Center for Artificial 

Intelligence, który został szybko uznany za wezwanie do broni dla prawdziwej sztucznej inteligencji. 

Zainspirowany pełnym testem Turinga, Levesque zasugerował, abyśmy zadawali pytania maszynom, 

które  wymagają głębszego zrozumienia tego, co się mówi. Pytania testowe to pojedyncze zdania, a nie 

całe rozmowy. Na przykład: Czy krokodyl może przebiec bieg z przeszkodami? Levesque celowo 

wybiera takie przykłady, ponieważ ludzie nie będący ekspertami, mając zwykły zdrowy rozsądek, mogą 

je rozgryźć (krokodyle nie mogą biegać z przeszkodami), ale popularne sztuczki, takie jak wyszukiwanie 

odpowiedzi za pomocą wyszukiwarki, nie zadziałają. Ponieważ nie będzie (zakłada się) stron 

internetowych omawiających krokodyle biegające bieg z przeszkodami , nie da się obejść potrzeby 

zrozumienia. Działają systemy AI osiadające na takich przykładach; odpowiedź przychodzi prawie 

ludziom natychmiast. Schemat Winograda to ćwiczenie wielokrotnego wyboru, które eliminuje 

możliwość, że maszyna może uciekać się do zmylenia, sarkazmu, żartów lub pozorów w złym nastroju, 

aby oszukać ludzkich sędziów w każdej sytuacji, w której bezpośrednia odpowiedź ujawniłaby jej brak 

zrozumienia . Schematy opierają się na wspólnej charakterystyce języka naturalnego, co wyjaśnia 

pierwotne pytanie Winograda, które je inspiruje: radni miejscy odmówili zezwolenia rozgniewanym 

demonstrantom, ponieważ obawiali się przemocy. 

Kto bał się przemocy? 

a) radni miejscy 

b) wściekli demonstranci 

Zwróć uwagę na zaimek oni. To zaimek w liczbie mnogiej; może odnosić się do radnych lub 

demonstrantów. Innymi słowy, jest to niejednoznaczne, ponieważ każda odpowiedź jest możliwa bez 

łamania reguł gramatycznych. Jednak tylko jeden naprawdę ma sens. Na takie pytania ludzie bez 

wysiłku i z niemal stuprocentową dokładnością otrzymują właściwą odpowiedź. Systemy AI tego nie 

robią. Ich wydajność na schematach Winograda nie jest dużo lepsza niż przypadkowe zgadywanie. 

Współpracując z innymi badaczami AI, Levesque „ekshumował” wyzwanie Winograda  w 2012 r., kiedy 

duże zbiory danych i uczenie maszynowe wyraźnie zdominowały podejścia do sztucznej inteligencji (tak 



jak nadal). Zebrał zestaw testowy pytań wielokrotnego wyboru, z których wszystkie wykorzystują 

powszechną i wszechobecną cechę niejednoznaczności w języku naturalnym. Nazwał dwuznaczność 

wyzwanie problemem ujednoznaczniania zaimków. Uchwycił inspirację testu Turinga, ale w 

uproszczonej formie: zwykłe rozumienie języka naturalnego, takiego jak angielski lub francuski (lub co 

masz), wymaga ogólnej inteligencji. W szczególności Levesque uważał, że systemy sztucznej inteligencji 

wymagałyby wiedzy na temat tego, co faktycznie oznaczają słowa w języku, aby dobrze wypadły na 

teście. Oto kolejny przykład schematu Winograd: 

Joan upewniła się, że podziękuje Susan za wszelką pomoc, której udzieliła. Kto udzielił pomocy? 

a) Joan 

b) Susan 

Aby odizolować test od problemu tanich sztuczek używanych do oszukiwania sędziów w teście Turinga, 

Levesque dodał zwrot akcji: dwa słowa oznaczone jako specjalne, które „odwracają” odpowiedź, 

pozostawiając resztę pytania bez zmian. W tym przykładzie specjalne słowa są podawane i odbierane. 

Zamiana tych specjalnych słów generuje kolejne pytanie: 

Joan podziękowała Susan za wszelką pomoc, jaką otrzymała. Kto otrzymał pomoc? 

a) Joan 

b) Susan 

Oto inny schemat, wykorzystujący specjalne słowa golfiści i psy: 

Sam próbował namalować obraz pasterzy z owcami, ale w końcu wyglądali bardziej jak golfiści. Kto 

wyglądał jak golfista? 

a) Pasterze 

b) Owce 

Schematy Winograda są znacznie uproszczone w porównaniu z oryginalnym, konwersacyjnym testem 

Turinga, ale poprzez zadawanie pytań wielokrotnego wyboru, które wymagają rozwiązania odniesienia 

do zaimków (ujednoznacznienie zaimków), wychwytują to, co wcześniejsi badacze nazywali „holizmem 

zdroworozsądkowym” - ideą, że języka naturalnego nie można zrozumieć poprzez sekcjonowanie zdań, 

ale wymaga on ogólnego zrozumienia. Tak więc schematy Winograda są prostymi, ale typowo 

niezwykłymi pytaniami, które mają doskonały sens dla czytelników posiadających zwykłą wiedzę o 

świecie. Aby wziąć przykład Marcusa, który ma podstawową wiedzę na temat aligatorów i wysokich 

żywopłotów, jasne jest, że krótkie nogi aligatora dyskwalifikują go z rywalizacji przez pokonywanie 

przeszkód. Dlaczego jest to trudny problem dla sztucznej inteligencji? Po części schematy są trudne, 

ponieważ dwa desygnaty - wybór rzeczowników i wyrażeń rzeczownikowych, takich jak aligator i płotki 

- rzadko (jeśli w ogóle) występują razem na stronach internetowych i innym tekście. Ponieważ dane 

podejścia do sztucznej inteligencji opierają się na wielu przykładach do analizy statystycznej, dziwne 

pytania, takie jak te znalezione w schematach Winograda, stanowią znaczące wyzwanie - wszystko w 

jednym zdaniu. W rzeczywistości schematy Winograd są dość odporne na sztuczki, takie jak liczenie 

stron internetowych. Są „odporne na Google”, jak to ujął Levesque. Ale wymóg zwykłej wiedzy do ich 

interpretacji jest jeszcze głębszym powodem, dla którego komputery nie działają na nich dobrze. 

Zmiana tematu Marcusa z aligatorów na gazele zmieniłaby odpowiedź (gazele mogą przeskakiwać 

przez płotki, nie ma problemu), ale znowu pytanie jest dziwne, a zatem dość rzadkie w sieci. Uczenie 

maszynowe i duże zbiory danych nie pomagają. Systemy SI nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Jak można 



się spodziewać, badacze sztucznej inteligencji opracowali nowe sztuczki, aby poradzić sobie ze 

schematami Winogradu. Ponieważ obecnie w Internecie dostępnych jest tak wiele treści do analizy, w 

niektórych przypadkach nadal można wykorzystywać wzorce częstotliwości. Na przykład, aby 

odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, czy x jest wyższe niż y, badacze mogą naśladować prawdziwą 

wiedzę, przeprowadzając wyszukiwanie w sieci według wzoru „x jest wyższe niż y”. Jeśli ludzie, budynki 

lub cokolwiek, co stoi za x i y, znajduje się w repozytoriach, takich jak Wikipedia, można znaleźć dane i 

zastosować matematykę do odpowiedzi na pytanie - wszystko poprzez przetwarzanie pól 

informacyjnych i innych źródeł danych w Internecie. Ale znowu Levesque przewidział tę technikę i 

zasugerował przykłady, które używają powszechnych rzeczowników (gazele, aligatory, długopisy, 

papier, kule do kręgli, owce itd.), które nie pojawiają się w wyselekcjonowanych bazach danych lub 

encyklopediach internetowych. Utrudnia to sztuczkę wyszukiwania w sieci, jednocześnie podkreślając 

zdrowy rozsądek, zwykłą jakość wymaganej wiedzy - zachowując pierwotny zamiar Turinga, by używać 

podstawowej konwersacji, w którą wszyscy angażują się każdego dnia. Schematy Winograd chronią 

również przed sztuczkami wyszukiwarek w inny ważny sposób. Zależność między x i y również może 

być modyfikowana, podobnie jak omawiane rzeczy (aligatory kontra gazele). To kolejna przeszkoda w 

stosowaniu sztuczek danych, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty pytań. Rozważ najpierw 

schemat wymagający znajomości względnych rozmiarów zwykłych przedmiotów:  

Trofeum nie zmieściłoby się w brązowej walizce, ponieważ było tak małe. Co było takie małe? 

a) Trofeum 

b) Brązowa walizka 

Właściwie istnieje sztuczka - technika - dla tego schematu. Jak Levesque ujął to w quasi 

„komputerowym” języku, możemy podzielić pytanie na relację (nazwij to R) i pojedynczą właściwość 

(nazwij to P): 

R = nie pasuje 

P = jest tak małe 

Następnie używamy „dużych zbiorów danych”, mówi, i „przeszukujemy cały tekst w Internecie, aby 

określić, który jest bardziej powszechny:„ x nie mieści się w y ”+„ x jest tak małe ”a„ x nie ” zmieścić w 

y '+' y jest tak małe. ”” W przypadku wyników przykładowych zdań zwróconych przez wyszukiwanie 

może pojawić się wzorzec, w którym na przykład druga wymieniona pozycja jest częściej mniejsza niż 

pierwsza. Wyobraź sobie post w mediach społecznościowych, w którym ktoś narzeka na pakowanie i 

ciągle wspomina, że coś takiego a takiego nie będzie pasować, ponieważ jego plecak jest za mały. 

Zwykłe policzenie wyników wyszukiwania dla dwóch wzorców może dać statystyczną odpowiedź, a jeśli 

jest poprawna, system może odpowiedzieć na pytania schematu Winograd bez wiedzy. Niestety 

podejście jest dość płytkie. Jest bezsilny wobec nawet niewielkich modyfikacji, które zmieniają 

znaczenie pytania, a tym samym zmieniają preferowaną odpowiedź. Nasza oryginalna sztuczka „relacja 

R” zawodzi na przykład w tej kwestii: 

Trofeum nie zmieściłoby się w brązowej walizce, mimo że było 

był taki mały. Co było takie małe? 

a) Trofeum 

b) Brązowa walizka 



To trofeum, które jest teraz takie małe, nie walizka. Zatem specyfikacja R i P wygeneruje niepoprawną 

odpowiedź. Zmodyfikowane pytanie jest prawdopodobnie rzadsze niż jego oryginalna wersja, więc big 

data jest przeszkodą, a nie pomocą. To jest pocieranie. Nawet w przypadku prostych, jednozdaniowych 

pytań, znaczenia słów - aligatory, przeszkody - i znaczenia relacji między rzeczami - mniej niż frustrujące 

techniki opierające się na danych i częstotliwości bez zrozumienia. Schematy Winograd są oknem na 

znacznie większą trudność testu Turinga. Uczenie maszynowe i duże zbiory danych poczyniły znaczne 

postępy w rozwiązaniu niektórych problemów w ostatniej dekadzie. Z reguły jednak za sukcesy 

odpowiadają obejścia, które omijają rzeczywistą wiedzę i zrozumienie. Istnieje tu ciągłe zamieszanie, 

szczególnie w przypadku zautomatyzowanych systemów tłumaczenia języków, które wydają się 

wymagać pewnego rodzaju zrozumienia języka; weźmy Tłumacza Google, który jest często 

reklamowany jako niekontrolowana historia sukcesu, która dowodzi, jak sztuczna inteligencja szybko 

oswaja język naturalny. Jednak stosunkowo niedawna dostępność dużych ilości przetłumaczonych 

tekstów w Internecie ułatwia podejście wymagające dużej ilości danych, które zapewniają 

„dostatecznie dobre” wyniki dzięki wykorzystaniu odwzorowań między słowami i zdaniami w tekstach 

przetłumaczonych na różne języki. Mapowania znajdują się głównie w danych, więc strategie 

indukcyjne działają. Zrozumienie nie jest wymagane. Na przykład oficjalne dokumenty parlamentu 

kanadyjskiego są tłumaczone słowo w słowo z angielskiego na francuski; w takim przypadku podejścia 

takie jak głębokie uczenie się wystarczą, aby „nauczyć się” odwzorowań między językami. Nie jest 

wymagana znajomość języka angielskiego ani francuskiego. Na przykład, jeśli wpiszesz John spotkał 

Mary w kawiarni w Tłumaczu Google i poprosisz o tłumaczenie na francuski, otrzymasz John a 

rencontré Mary au café. To jest całkowicie akceptowalne tłumaczenie. Jednak inne przykłady zawodzą. 

Błędy zazwyczaj wiążą się gdzieś z niejednoznacznością, jak w przypadku zjawisk referencyjnych, takich 

jak zaimki lub wieloznaczne (wieloznaczne) słowa osadzone w kontekście. W pełni automatycznymi 

wysokiej jakości tłumaczenie maszynowe rozpoczęło się od podejść statystycznych, aczkolwiek 

prostszych. Nie pracowali zbyt dobrze i wkrótce odstępcy podobnie jak Yehoshua Bar-Hillel doszedł do 

wniosku, że automatyczne tłumaczenie jest beznadziejne, ponieważ wiedza i zrozumienie kontekstu 

wydają się konieczne - powody, które później zainspirowały Winograda, a następnie Levesque'a do 

sformułowania schematów opartych na wiedzy. Ale Bar-Hillel nie przewidział wkładu, jaki duże zbiory 

danych wniosą kilka dekad później. Podejścia statystyczne zaczęły być obiecujące w latach 80. XX 

wieku, dzięki pracy badaczy IBM i gigantów internetowych, takich jak Google, wykorzystujących 

podobne techniki (a teraz głębokie uczenie się), aby zapewnić przyzwoite usługi tłumaczeniowe oparte 

na statystyce. W pełni zautomatyzowane, wysokiej jakości tłumaczenie maszynowe zatoczyło koło. Ale 

pierwotny sceptycyzm Bar-Hillela jest wciąż aktualny; tłumaczenia wymagające wiedzy i kontekstu są 

nadal czarną skrzynką dla nowoczesnych podejść, big data i tak dalej. Na przykład (i jak na ironię) 

Tłumacz Google w październiku 2020 r. nadal źle odbiera przykład Bar-Hillela z lat 60. Bar-Hillel zapytał, 

jak zaprogramować maszynę do tłumaczenia. Pudełko jest poprawnie umieszczone w piórze. Tutaj 

pióro jest niejednoznaczne. Może to oznaczać przyrząd do pisania lub mały wybieg dla zwierząt. 

Używając Tłumacza Google, pole w piórze tłumaczy się na La boîte est dans le stylo, w języku 

francuskim, gdzie stylo oznacza instrument do pisania, co nie jest preferowaną interpretacją (ponieważ 

pudełka są zwykle większe niż długopisy). Innymi słowy, „dostatecznie dobre” tłumaczenie zależy od 

wymagań. Tłumacz Google może przez większość czasu otrzymywać mniej kontekstowych zdań, ale 

wystąpią błędy - a błędy mogą mieć znaczenie, w zależności od osoby korzystającej z usługi. Usługi 

takie jak Tłumacz Google w rzeczywistości podkreślają długoterminowy problem podejść 

statystycznych lub indukcyjnych, które pogarszają się na mniej prawdopodobnych przykładach lub 

interpretacjach. To kolejny sposób na powiedzenie, że prawdopodobieństwo to nie to samo, co 

prawdziwe zrozumienie. Nie jest nawet w tej samej przestrzeni koncepcyjnej. Tutaj ponownie 

założenie częstotliwości przedstawia rzeczywiste ograniczenia w dostaniu się do sztucznej inteligencji 

ogólnej. „Wystarczająco dobre” wyniki współczesnej sztucznej inteligencji same w sobie są rodzajem 



sztuczki, iluzji, która maskuje potrzebę zrozumienia podczas czytania lub rozmowy. W przypadku zadań 

związanych z rozpoznawaniem obrazów systemom można wybaczyć nieprawidłową klasyfikację 

niektórych obrazów (ale nie w przypadku, gdy system jest autonomicznym samochodem). Ale w 

testach językowych, takich jak schematy, 20-procentowy współczynnik błędów (a więc 80-procentowa 

dokładność) oznacza, że w pełni dwa z dziesięciu przykładów są nieprzejrzyste dla systemu. Wskaźniki 

dokładności testów schematu Winograd są znacznie gorsze - ledwo lepsze niż losowe. Jak jasno wynika 

z pytań schematu, błędy są mniej wybaczalne, gdy są prostymi zdaniami, bez nieodłącznych trudności 

dla ludzi. Chodzi o to, że dokładność sama w sobie jest kontekstualna, a w testach, które ujawniają 

brak jakiegokolwiek zrozumienia, uzyskanie sześciu na dziesięć poprawnych odpowiedzi (tak jak w 

przypadku najnowocześniejszych systemów) nie jest wcale postępem. To dowód ukrytego idiotyzmu. 

Podobnie jak mityczne androidy w thrillerze science fiction Blade Runner, test szukający umysłu (lub 

prawdziwych emocji) ostatecznie zdemaskuje maszyny jako zaprogramowanych oszustów. Tylko 

schematy Winogradu są krótkie i dość proste. Wystarczy jedno pytanie, wymagające podstawowej 

wiedzy o tym, co zostało powiedziane. „Problem ujednoznaczniania zaimków” Levesque'a to znacznie 

uproszczony krok na bardzo dużym polu minowym, po którym zautomatyzowane systemy będą 

musiały się poruszać, aby zmusić się do zarządzania zwykłymi rozmowami. Rozwiązywanie odniesień 

do zaimków to tylko jeden z wielu innych problemów opartych na wiedzy, które należy rozwiązać, aby 

uzyskać prawdziwe zrozumienie języka. Schematy Winograda znacznie upraszczają się również na inne 

sposoby. Oprócz ograniczenia jednego zdania dla każdego schematu, test upraszcza również, ignorując 

większość zjawisk pragmatycznych w dialogu konwersacyjnym. Pragmatyka to piekło dla 

automatyzacji. Aby zobaczyć, dlaczego, wybierzemy się na następną wycieczkę po dziedzinie 

przetwarzania języka naturalnego, czyli rozumienia. 



Język naturalny to skomplikowana bestia. Jego składniki to symbole, litery i znaki interpunkcyjne, 

tworzące słowa: w-o-r-d-s. Słowa są kawałkami znaczenia. Odnoszą się do różnych rzeczy: 

przedmiotów, takich jak brzytwa, uczuć przyjemnych, ocen moralnych, takich jak złe, sytuacji lub 

wydarzeń, takich jak imprezy lub wybory, oraz abstrakcyjnych zbiorów, takich jak gospodarka lub 

farma. Słowa, które mają znaczenie, mogą być również niejednoznaczne: gospodarstwo może oznaczać 

fizyczną lokalizację gospodarstwa lub może oznaczać działalność gospodarstwa lub miejsce 

zamieszkania rodziny. Dokładne znaczenie nawet prostego słowa, takiego jak farma, będzie zależało 

od tego, co naprawdę zamierza mówca, co jest kontekstowe. Zrozumienie kontekstu rozszerza zakres 

interpretacji języka na otaczające słowa, zdania, akapity, a nawet całe teksty. Niejednoznaczności 

muszą zostać rozwiązane w zjawiskach takich jak zaimki i indeksy - gdzie i kiedy („w wyznaczonym 

czasie”, kiedy kontekst jasno określa, że chodzi o północ). Wreszcie mamy to, co lingwiści nazywają 

pragmatyką: kontekst obejmujący osobę wypowiadającą się, jej cele, zainteresowania i tym podobne. 

W grę wchodzą sarkazm, ironia i inne aspekty komunikacji. Język zaczyna się od liter i słów, a kończy 

pytaniami o znaczenie i umysł. 

WYCIECZKA Z ROZUMIENIEM JĘZYKA 

Rozumienie języka (powiedzmy, rozumienie tweeta, bloga lub „Wojny i pokoju”) jest rodzajem 

odwróconej piramidy, podobnie jak stare ilustracje piramidy żywieniowej, które przedstawiają zdrową 

dietę, ale stanęły na głowie. W miarę jak wchodzisz w górę (odwróconej) piramidy, napotyka się więcej 

znaczeń, a obliczeniowe traktowanie języka napotyka coraz większe trudności. Na dole, na końcu, 

mamy ortografię, litery i znaki interpunkcyjne, które łączą się w słowa i zdania. Następnie cechy 

leksykalne i morfologiczne, takie jak słowa, ich przedrostki, przyrostki, części mowy i tak dalej. Do 

tworzenia zdań potrzebujemy słów połączonych w frazy, jak fraza rzeczownikowa dziki lew, która 

zawiera temat oraz pewne informacje identyfikujące i kwalifikujące; potem musimy dodać jakąś akcję, 

jak dziki lew pożerający; wtedy musimy dodać obiekt, jeśli ta czynność (i czasownik) jest przechodnia, 

tak jak dziki lew pożera mięso. Zdania tworzą akapity, które wyrażają temat i podkreślają go, a wiele 

akapitów połączonych razem tworzy historię lub narrację. Historia (zawierająca jeden lub więcej 

akapitów) nazywana jest dyskursem lub po prostu tekstem. Przykładem dużego tekstu jest książka, 

która ma określony gatunek, taki jak beletrystyka lub literatura faktu itd. Zapis rozmowy to także tekst. 

Tak więc test Turinga znajduje się na szczycie odwróconej piramidy języka, gdzie jest szerszy i 

rozszerzony w pełny dialog, tekst konwersacyjny. W pewnym sensie odwróconą piramidę języka można 

postrzegać czysto syntaktycznie, jako konstrukcję tekstu przy użyciu reguł, które określają sposób 

łączenia znaków w słowa, słów w zdania i zdania w akapity. Składnia może być przetwarzana i 

analizowana przez komputer. Ale piramida językowa prowadzi podwójne życie - chodzi również o 

znaczenie. Języki naturalne używają symboli i reguł do przekazywania znaczenia, których nie można 

zignorować, jeśli w ogóle chcemy powiedzieć coś pożytecznego za pomocą języka. Język to podróż do 

znaczenia. Książka dla dzieci odbywa tę samą podróż, co powieść rosyjska. To wszystko jest wyrazem 

znaczenia. W językoznawstwie i innych pokrewnych dziedzinach semantyka to badanie znaczenia 

rzeczy. Semantyka oznacza „znaczenie”, a analiza semantyczna jest z grubsza tym, co wymaga testów 

schematu wielokrotnego wyboru Winograd. Wymagana jest wiedza i wiara, nie tylko składnia i 

informacje o symbolach. Aby zastosować wiedzę w kontekście, konieczne jest wnioskowanie. Jeśli 

wierzę na przykład, że aligator może pokonywać stumetrowe płotki, to muszę wyjaśnić, jak jego małe 

nóżki radzą sobie z wymaganymi skokami przez płotki, a żeby to zrobić, muszę coś wiedzieć o anatomii 

aligatora . (Właściwie nie potrzeba wiele wyjaśnień od ludzi: obraz to zrobi, jak zapewne widział każdy 

pięciolatek). Odpowiedzi na pytanie nie ma w składni. Jest w swojej semantyce. Schematy Winograda 

zastępują syntaktyczną piramidę języka piramidą semantyczną, w której słowa mają znaczenie, 

odnosząc się tak samo jak do przedmiotów w świecie. Ale słowa w zdaniach czasami mają sens tylko w 

kontekście całego tekstu. Interpretacja tekstu zawsze wiąże się z pragmatycznymi względami, które 



dodają do znaczenia słów wnioskowanie o celu i intencji. Rozmowa między dwojgiem ludzi jest 

przykładem pragmatyki w rozumieniu języka. Jeśli zapytam „Czy możesz podać sól?” i odpowiadasz 

„Tak”, ale nic nie robisz, wtedy kontekst - mój zamiar - umyka ci (lub żartujesz - co jest bardziej 

pragmatyczne). W pragmatyce to, co się mówi, jest ściśle zależne od tego, jak zostało powiedziane i 

dlaczego zostało powiedziane1. To, co ludzie mają na myśli, prawie nigdy nie jest dosłowną funkcją 

tego, co mówią słowo w słowo. Ta cecha zwykłej mowy, studiowana w językoznawstwie jako 

pragmatyka, sprawia, że interpretacja języka jest trudna dla sztucznej inteligencji, ale znacząca i 

interesująca - i ogólnie łatwa i naturalna - dla ludzi. Składnia pozostaje istotna. Jeśli zmienimy język z 

angielskiego na, powiedzmy, chiński, to również zmienimy znaki łacińskie na piktogramy. Jeśli ktoś nie 

mówi ani nie czyta po chińsku, próby komunikacji są daremne. Ale, jak powiedzieliby logicy, znajomość 

składni jest konieczna, ale niewystarczająca. Wiedza o świecie jest niezbędna. Jeśli powiem, że ktoś 

został uderzony kijem styropianowym, to ważne, co wiesz o styropianie, bo ta wiedza decyduje o tym, 

co pomyślisz o moim komentarzu i jak zareagujesz: „Tragiczne”, możesz powiedzieć , sarkastycznie. Ale 

system sztucznej inteligencji, który zakłada, że styropian musi być dobrą, twardą substancją do 

wymachiwania nietoperzem, może być raczej zaniepokojony: „Czy wszystko w porządku?” Nawet 

najprostsza wymiana zazwyczaj wymaga prawdziwej wiedzy i wnioskowania kontekstowego, 

obejmującego semantykę (i pragmatykę). Turing zrozumiał to w swoim pierwotnym przedstawieniu 

perspektyw dla AI. Na swoim przykładzie wyobraża sobie człowieka przesłuchującego 

(przesłuchującego) i komputer (świadka). Przesłuchujący poprosił świadka o napisanie sonetu, który 

odtwarza Sonet 18 Szekspira: 

Przesłuchujący: W pierwszej linijce twojego sonetu, która brzmi „Mam porównajcie się z letnim dniem 

”, czy„ wiosenny dzień ”nie byłby równie dobry, czy lepszy? 

 Świadek: Nie przeglądałem. 

Przesłuchujący: A co powiesz na „zimowy dzień”, to będzie dobrze zeskanowane. 

Świadek: Tak, ale nikt nie chce być porównywany do zimowego dnia. 

Przesłuchujący: Czy powiedziałbyś, że pan Pickwick przypomniał ci o Bożym Narodzeniu? 

Świadek: W pewnym sensie. 

Przesłuchujący: A przecież Boże Narodzenie to dzień zimowy i nie sądzę, żeby pan Pickwick miał coś 

przeciwko temu porównaniu. 

Świadek: Myślę, że nie mówisz poważnie. Przez zimowy dzień jeden oznacza typowo zimowy dzień, a 

nie taki wyjątkowy jak Boże Narodzenie. 

 

Pierwsze pytanie przesłuchującego sprawdza wiedzę komputera na temat pisania sonetów, 

specjalistycznej wiedzy, której brak można wybaczyć wielu doskonale znającym się na rzeczy osobom. 

Pentametr jambiczny wyklucza „wiosenny” dzień, a komputer krótko odpowiada, że sugestia 

przesłuchującego nie „przeskanuje”. Jednak „zimowy dzień” tak, więc dlaczego nie? Tutaj uwaga 

przenosi się na metaforę porównywania miłości do zimowego dnia. Świadek odrzuca sugestię 

przesłuchującego dotyczącą „zimowego dnia”. Możemy założyć, że zimowe dni są krótkie i mroźne, a 

ktoś głęboko zakochany w romantycznej miłości nie wybrałby takich obrazów. Ale przejście z lata na 

zimę nie jest w rzeczywistości takie oczywiste. Zimowe dni mogą być piękne i śnieżne, a jaskrawe słońce 

oświetla miękką ciszę lasów. Chodzi raczej o to, że zakochani, jeśli mamy wybrać porę roku na opisanie 

naszej ukochanej, ciepłe, długie, piękne dni lata mają więcej sensu. Następnie przesłuchujący 



proponuje „specjalny” zimowy dzień, Boże Narodzenie. Sprawdza to wiedzę komputera na temat 

intencji lub celu sonetu, którym nie jest porównywanie kogoś z uroczystością, ale z czymś pięknym i 

„stałym”, czymś w rodzaju przeżycia cudownego letniego dnia. Porównywanie miłości do Bożego 

Narodzenia czy do 4 lipca to mieszanie pomysłów i emocji, które całkowicie przytępią i zrujnują sens 

sonetu. Świadek, najwyraźniej świadomy tego głupiego zmylenia, odpowiada, że uważa, że 

przesłuchujący nie „jest poważny”. Innymi słowy, zrozumienie sensu sonetu polega na zrozumieniu 

głębokich emocji zakochanego, porównującego ukochanego do letniego dnia, czegoś pięknego, 

długiego i uroczego, chociaż poeta wierzy, że jego miłość jest tym bardziej, że stała się nieśmiertelna. 

dzięki jego głębokiej pasji i ponadczasowości sonetu, który napisał. Wymiana między przesłuchującym 

a świadkiem wymaga oczywiście wiedzy, ale tak naprawdę większość istotnej wiedzy dotyczy 

zakochanych ludzi i tego, jak wyrażamy to słowami i uczuciami. Aby zrozumieć sonet, musimy wiedzieć, 

jak to jest mówić o ukochanej. Przesłuchanie dotyczy stanów psychicznych i emocji. To jest pragmatyka 

w jej szerokim i zamierzonym sensie. Można powiedzieć, że poezja jest z natury pragmatyczna. Ale 

mniej wylewna proza wciąż ukazuje wszechobecność pragmatycznych zjawisk w języku, prawie w 

każdym „zwyczajnym” zdaniu. To jest nieuniknione. Na przykład Deixis odnosi się do słów takich jak 

zaimki, których nie można zrozumieć ani ujednoznacznić bez znajomości kontekstu, jak ja, on lub tutaj. 

Deixis oznacza „wskazywanie”, a język często wskazuje: widziała tutaj wróbla zeszłej nocy, wskazując 

na tego, kto widział wróbla (person deixis), rozumianego przez słuchacza w kontekście. To samo 

również tutaj, odnosząc się do jakiegoś miejsca w kontekście (deiksis przestrzenny) i ostatniej nocy, 

która musi odnosić się do nocy poprzedzającej komentarz (deiksis temporalny). System zaangażowany 

w rozmowę, nie uciekający się do sztuczek z puszki, musi to wszystko śledzić. Co najmniej deiksis jest 

tylko jednym z wielu problemów. Język jest pełen kontekstualnych subtelności, które wymagają 

głębszego zrozumienia intencji. Jeśli wspomnę, że wczoraj wieczorem grałem Mozarta, komentarz jest 

naturalnie dostosowany do sensu: grałem wczoraj wieczorem muzykę napisaną przez Mozarta. (Nie 

„bawiłem się” w człowieka Mozarta, w jakimś miejskim słowniku mówiącym o tym, że wygadałbym go 

z portfela.) Zwykle nie zawracamy sobie głowy takimi dostosowaniami, ponieważ zjawiska 

pragmatyczne w języku są nieodłączną częścią normalnej komunikacji. . Wnioskujemy o zamierzonym 

znaczeniu, nie widząc wielu przykładów, ale zastanawiając się, co to znaczy. 

Lingwiści (i reszta z nas) wiedzą, że ludzie często dużo znaczą, więcej niż mówią. To objawia się w języku 

na różne sposoby. Na przykład rozmowa jest pełna elips, w których rzeczowniki, czasowniki i inne części 

mowy i wyrażenia są całkowicie pomijane: wczoraj poszedłem do centrum handlowego, a Shana poszła 

dzisiaj. Posiadamy wcześniejszą wiedzę o konkretnych ludziach, miejscach i rzeczach i wykorzystujemy 

tę wiedzę do skrócenia i uczynienia naszej wzajemnej komunikacji bardziej naturalną. Czy możesz 

pożyczyć mi swoją książkę? zakłada, że masz książkę, a także, że wiesz, o którą mi chodzi. Jeśli 

poinformujesz mnie, że Charles przestał uczyć się matematyki, kiedy wygrał konkurs poezji, zakładam, 

że znasz Charlesa i że on uczył się matematyki i tak dalej. Można powiedzieć, że język jest częściowo 

zasłonięty: pomijamy szczegóły i założenia, licząc na to, że inne umysły wywnioskują i przyjmą, co 

mamy na myśli. Wspomniana wcześniej anafora oznacza „odwołanie się”, jak w filmie Statek opuścił 

port w maju. Roger się tym zajmował. Tutaj zaimek odnosi się do statku. Anafora (i jej kuzyn, katafora 

lub „odnoszący się do przodu”), jak widzieliśmy, jest wprowadzana do języka za pomocą symboli 

zastępczych, zazwyczaj zaimków takich jak on, ona, oni, oni, to i tak dalej. Zaimki nie są szczególnie 

rzadkie, a anafory w ogóle są wszechobecne. Są jednym z przykładów języka wskazującego na siebie i 

poza siebie, na świat. Anafory oddziałują również z innymi pragmatycznymi wnioskami, które mają 

przekazać czyli tak jak we wczorajszej nocy kochaliśmy kwartet. To wszystko było tak urocze, że 

subtelnie przenosi anaforyczne To (nawiązujące do kwartetu) do samego wieczoru. Sama Anafora jest 

szczególnym - choć powszechnym - przypadkiem odniesienia w języku, którego popularny typ w 

obliczeniowych traktowaniach języka jest znany jako współodniesienie, gdzie dwie wzmianki (słowa 



lub frazy wspominające o czymś) w dyskursie lub tekście odnoszą się do ten sam przedmiot lub sytuacja 

na świecie. W powyższym przykładzie, statek i odnosi się do statku, który opuścił port w maju. (Gdyby 

Roger był w nim zamiast na nim, możemy sobie wyobrazić scenariusze, w których był w porcie: statek 

prawie go utopił, gdy przepłynął). Schematy Winograda w efekcie upraszczają ogólny, obliczeniowy 

problem współodniesienia do jednego zdania (a nie cały tekst, powiedzmy), który zawsze zawiera dwa 

możliwe poprzedniki: rzeczowniki lub frazy rzeczownikowe w zdaniu, gdzie jedno i tylko jedno odnosi 

się do zaimka: 

Worek z ziemniakami został umieszczony pod workiem z mąką, więc trzeba go było najpierw przenieść. 

Co trzeba było najpierw przenieść? 

a) Worek ziemniaków 

b) Worek mąki 

Schemat jest problemem współodniesienia; odnosi się do tej samej rzeczy na świecie, co wyrażenie 

rzeczownikowe worek mąki (oba odnoszą się do worka mąki, tego powyżej worka ziemniaków 

opisanego w zdaniu). Ale schematy upraszczają, całkiem sporo. Po pierwsze, eliminują otwarte 

odniesienia: w tym samym roku import gwałtownie spadł. Pod koniec roku cała gospodarka znalazła 

się w tarapatach. Tutaj cała ekonomia odnosi się (do całej ekonomii), ale bez przywiązania w samym 

tekście, jak w przypadku schematów. (W tym przykładzie istnieje domniemany związek meryonimiczny 

lub częściowo w całości między importem a całą gospodarką). Z kolei schematy Winograd zawsze 

oferują tłumaczowi dwie możliwości, które są jasno określone. Rozmowy, komentarze w gazecie i list 

do przyjaciela przedstawiają znacznie bardziej skomplikowane zadania interpretacyjne. Część 

uproszczenia schematu ma charakter strukturalny: ponieważ podczas testu wiemy, że są tylko dwie 

możliwe odpowiedzi, strategia losowego zgadywania nie będzie taka zła, z dokładnością około 50%. 

Nieźle - i bez inteligencji! Ale ludzie osiągają 95 procent lub więcej w schematach Winogradu, a 

najlepsze dotychczas systemy nie działają dużo lepiej niż prosta heurystyka, która wybiera pierwszą 

odpowiedź lub przypadkowo zgaduje. Anafory są jawnym warunkiem wiedzy i wnioskowania o 

interpretacji, a nie testem częstotliwości w danych. Wniosek jest szczególnie druzgocący, ponieważ w 

innym przypadku nie ma nic „trudnego” w teście. Pytania są w pełni wyartykułowane, a wybory jasne. 

W większości przypadków ludzie uważają je za łatwe (choć trochę dziwne). Rozważmy bardziej 

skomplikowany test językowy, opisany powyżej monolog testu Turinga, w którym system sztucznej 

inteligencji musi przeczytać fragment monologu, na przykład artykuł lub artykuł z wiadomościami, i 

odpowiedzieć na pytania na jego temat zadane przez ludzkiego sędziego. Oto przykładowa historia 

testowa: 

Mężczyzna przeprowadził się do nowego miasta po tym, jak rzucił pracę, mając nadzieję na rozpoczęcie 

nowego życia. Pojechał do sklepu, aby sprawdzić, czy jego zniżka dla pracowników nadal działa. Przy 

kasie odkrył, że tak się nie stało. Mamrocząc do siebie, powiedział: „Nigdy więcej tu nie przyjadę”. 

Kobieta podsłuchała go i rzuciła mu zabawne spojrzenie. Wychodząc, wpadł na swoją żonę i powiedział 

jej, co się stało. Powiedział jeszcze raz, że nigdy więcej tu nie przyjadę! ” Odpowiedziała z uśmiechem: 

„W takim razie to zrobię. Jest blisko naszego domu i jest tani ”. Skinął głową z uśmiechem i powiedział: 

„W porządku”. Później poszli do parku i porównał ją do letniego dnia. 

Historia jest wymyślona (wymyśliłem ją), ale nie jest szczególnie trudna i zrozumiała dla czytelników 

języka polskiego i nie jest niczym wyjątkowym wymaganie zdrowej wiedzy i pragmatycznego 

zrozumienia, aby poprawnie ją zinterpretować. Powiedzmy, że nowy system AI, DeepRead, 

wykorzystujący najlepsze dostępne uczenie maszynowe i duże zbiory danych, został właśnie 

udostępniony do wersji demonstracyjnej przez nowy gorący startup (z pewnością przejęty przez 

Google) Ultra ++. Sędzia-człowiek zadaje DeepRead kilka prostych pytań: 



(1) Czy mężczyzna poszedł do nowego miasta? 

(2) Dlaczego mężczyzna miał nadzieję na rozpoczęcie nowego życia? 

(3) Czy mężczyzna umarł? 

(4) Czy myślisz, że mężczyzna prowadził samochód lub wózek golfowy? Autobus? 

(5) Czy mężczyzna pracował w tym sklepie? Inny sklep tej samej firmy? 

(6) Czy zniżka dla pracownika nadal działała? 

(7) Czy mężczyzna mruknął, że nigdy więcej nie przyjdzie do sklepu? Miasto? Tylko miejsce przed kasą 

samoobsługową? 

(8) Czy kobieta, która usłyszała, jak mamrocze swoją żonę? 

(9) Co miał na myśli, aby poinformować swoją żonę, kiedy na nią wpadł? 

(10) Co miała na myśli mówiąc „Chcę”? 

(11) Czy był to sklep obok nich? 

(12) Czy mężczyzna kochał swoją żonę? 

(13) Myślisz, że mimo wszystko zaczął nowe życie? 

Aby pomodlić się i odpowiedzieć na te pytania, DeepRead to zrobi aby rozwiązać szereg trudnych 

problemów dotyczących piramidy językowej obejmujących semantykę i pragmatykę, z których żaden 

nie jest ściśle związany z danymi, w sensie wymaganym dla sztucznej inteligencji skoncentrowanej na 

danych. Zacznij od zdroworozsądkowej wiedzy, że przeprowadzka do nowego miasta zwykle wiąże się 

z pakowaniem się i jazdą lub lotem do miasta. Pytanie (2) ściśle rzecz biorąc nie podlega odpowiedzi, 

ale biorąc pod uwagę kontekst, większość ludzkich czytelników założyłaby, że jego nowe życie jest 

związane z jego niedawnym bezrobociem (chociaż „Nie mam pojęcia” może być rozsądne dla mniej 

żądnych przygód czytelników). Pytanie (3) wymaga również zrozumienia, że idiomatyczny zwrot 

rozpoczynający nowe życie oznacza, że najpierw nie umierasz fizycznie. Pytanie (4) jest przykładem 

implikacji lub tego, co sugeruje zdanie lub fraza, ale nie jest wyrażone bezpośrednio. Zakładamy, że 

mężczyzna prowadził samochód - chociaż jest logicznie możliwe, że dostał się tam wózkiem golfowym. 

W pozostałych pytaniach DeepRead musi wykorzystać wiedzę podstawową, aby zdać sobie sprawę, że 

rabat dla pracownika tego mężczyzny kiedyś zadziałał, a więc mężczyzna prawdopodobnie pracował 

dla firmy, która jest właścicielem sklepu, w którym się znajduje (ale w innej lokalizacji - 

prawdopodobnie w mieście, w którym opuścił) ); rozwiązać zaimek go do rabatu pracownika 

mężczyzny (rozwiązanie anafory); rozumieć, że deixis lokalizacji oznacza sklep (nie miasto lub miejsce 

przed kasą samoobsługową); zrozumieć, że kobieta nie może mieć na myśli swojej żony (inna 

implikacja); rozumiem, że mężczyzna poinformował żonę nie tylko o swoim zamiarze nie odwiedzania 

ponownie sklepu, ale także o tym, że firma go sfrustrowała - a lista trudnych problemów językowych 

rośnie. Jego żona wypowiadająca „To zrobię” jest niekompletna i zawiera wielokropek, gdzie 

wypowiedź jest skrócona z powodu przypuszczalnej wiedzy między mówcą a słuchaczem. DeepRead 

powinien zrozumieć, że jego żona ponownie przyjdzie do sklepu, o czym nie mówi się. Bardziej anafora: 

to wypowiedziane przez jego żonę oznacza sklep, a jej komentarze o tym, że jest blisko i tanie, to 

powody, dla których będzie tam robić zakupy. DeepRead powinien również dowiedzieć się, że sklep 

nie znajduje się obok ich nowego domu, ponieważ mężczyzna prowadził. I wreszcie, że uśmiech 

mężczyzny oznaczał, że porzucił swoją frustrację, na co wskazywało to, że później poszedł do parku z 

żoną i porównał ją do letniego dnia. DeepRead powinien wywnioskować, że mężczyzna kocha swoją 



żonę i szanuje jej opinię (prawdopodobnie był zadowolony, że na nią wpadł), a porównanie jej do 

letniego dnia było wyrazem szczęścia i uznania. Niestety, pominąłem wszelkiego rodzaju wymaganą 

wiedzę i wnioski. DeepRead powinien zrozumieć, że mężczyzna wszedł do sklepu i nie tylko do niego 

pojechał, chociaż to sugeruje, a nie stwierdza. I tak dalej. Żaden istniejący ani przewidywalny system 

sztucznej inteligencji nie może odpowiedzieć na te pytania - a mówimy tylko o monologu testu Turinga, 

używając tej jednej prostej historii. DeepRead nie istnieje. Umysł wkracza w język i układa obraz tego, 

co się dzieje i dlaczego. Nasza odwrócona piramida rozszerza się na problemy, które wymagają 

głębokiego i znaczącego obrazu świata, a wejście w umysł mówcy (lub pisarza) jest częścią wyzwania. 

To prowadzi nas z powrotem do pragmatyki i naszego przyjaciela Goostmana. 

MAKSYMY GRICE’A DO DOBRYCH ROZMÓW 

Można powiedzieć, że projektanci Eugene Goostmana używali pragmatyki jako narzędzia, broni. Kod 

chatbota wykorzystuje obszar pragmatyki, który wywraca rozumienie języka do góry nogami, z 

nadużyciem sarkazmu, pełnoetatowym rozpowszechnianiem i obfitymi błędami w kierowaniu. Innymi 

słowy, wykorzystuje domniemane zrozumienie wśród sędziów, że trzynastoletni ukraińscy chłopcy 

czasami unikają pytań nie tylko dlatego, że nie znają odpowiedzi, ale dlatego, że nie chcą próbować. 

Lingwiści rozpoznają, że Goostman wesoło narusza to, co nazywa się „maksymami Grice'a”. Na 

początku XIX wieku filozof języka Paul Grice zaproponował cztery maksymy dotyczące udanej 

rozmowy: 

1. Maksymalna ilość. Staraj się przekazywać jak najwięcej informacji i podawać tyle informacji, ile 

potrzeba, ale nie więcej. 

2. Maksymalna jakość. Staraj się być prawdomówny i nie dawaj informacji, które są fałszywe lub nie są 

poparte dowodami. 

3. Maksyma relacji. Staraj się być odpowiedni i mów takie rzeczy , które odnoszą się do dyskusji. 

4. Maksyma maniery. Postaraj się być tak jasny, zwięzły i uporządkowany, jak to tylko możliwe, oraz 

unikaj niejasności i niejasności. 

Eugene Goostman jest recydywistą. Narusza wszystkie maksymy Grice'a, odrzucając nieszczęsnych 

ludzkich sędziów przypuszczalnie usiłujących ustalić zwykłe zrozumienie oraz podstawowe 

umiejętności i zdolności w rozmowie. Osoby o dobrych poglądach zazwyczaj dostosowują się do 

deficytów wynikających z języka angielskiego jako drugiego języka lub z młodzieńczej bezczelności, o 

ile istnieje zauważalny wysiłek, aby być pouczającym, szczerym, istotnym i dość jasnym. Inaczej 

Goostman, który z założenia łamie maksymy. Jednak łamanie maksym Grice'a w codziennych 

rozmowach mówi zwykłym rozmówcom, że coś jest „nie tak”. Jeśli ktoś podejdzie do ciebie w kawiarni 

i powie: „Nazywam się Brian Johnson, czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina”, prośba ta, choć 

zrozumiała, wyda się dziwna. Maksymy Grice'a wyjaśniają, dlaczego: żądanie narusza maksymy ilości i 

relacji oraz powoduje zamieszanie w kwestii informacji, które nie są potrzebne do uzyskania czasu. 

(Zastanawiamy się: „Dlaczego miałby wypowiedzieć swoje imię? Czy uważa, że musi pokazać 

referencje, aby zapytać o czas?”). Powrót do Goostmana: W zorganizowanym, ograniczonym w czasie 

teście, z obserwacją świata, po prostu śmieszne jest systematycznie naruszać maksymy Grice'a, kiedy 

celem testu jest określenie inteligencji zwykłą rozmową. Jednak to zadziałało, w każdym razie w 

konkursie. Nie powinno. A niechęć do pozbycia się testów Turinga była również niepotrzebna i głupia. 

Aby pozbyć się Goostmana, wybierz: użyj uproszczonych testów wielokrotnego wyboru, takich jak 

schematy Winograda, lub zastosuj poprawki do testów konwersacyjnych (lub opartych na 

monologach), aby nałożyć wysoką karę (taką jak dyskwalifikacja) na techniki unikania. Innymi słowy, 

sztuczki łatwo jest odpędzić. Trudnym problemem jest zrozumienie.  



KIEDY WYSTARCZAJĄCO DOBRE NIE JEST WYSTARCZAJĄCO DOBRE 

Słabe wyniki testów schematu Winograd wskazują na kolejną poważną słabość opartego na danych, 

nowoczesnego podejścia do sztucznej inteligencji. W części swojego artykułu zatytułowanej „The Lure 

of Statistics” Levesque powiedział, że podejście „symulacji danych” jest jak próba zrobienia czegoś 

„niejasno X-ish ”w przeciwieństwie do faktycznego robienia X, gdzie X jest„ jednym z wielu przykładów 

inteligentnego zachowania ”. To, jak podkreśla, jest „nadrzędnym pytaniem w nauce o sztucznej 

inteligencji”. Ale Levesque mógł jeszcze bardziej posunąć swoją krytykę. Robienie czegoś niejasno „X-

ish”, innymi słowy symulowanie inteligencji dla jakiegoś zadania X, niezmiennie wypycha trudne 

problemy wymagające prawdziwego zrozumienia w sferę nierozwiązanych, tych kilku punktów 

procentowych, które wciąż nie zostały pokonane (lub innymi słowy, w górę języka piramidy znaczenia). 

To staje się kryjówką dla problemów wymagających prawdziwego zrozumienia. Powoduje to również 

ogólne zamieszanie. Publiczność, będąc świadkiem pozornie imponujących wyników, ze zrozumiałych 

powodów dochodzi do wniosku, że pozostałe luki w wydajności między maszynami a ludźmi znikną, 

gdy potężniejsze techniki obliczeniowe i analityczne (oraz więcej danych) pomogą skalować przyszłe 

systemy w celu uzyskania lepszej wydajności. Jednak ślepa pewność, że nierozwiązane problemy kiedyś 

zostaną rozwiązane, pomija rzeczywisty rozkład problemów i ich rozwiązań, przy czym łatwe pojawiają 

się często w symulacjach opartych na danych, a inne, rzadsze i trudniejsze wykraczają poza zakres 

analizy częstotliwościowej. Oznacza to, że trudniejsze problemy - pominięte odpowiedzi - mogą 

wymagać zupełnie innego podejścia, a nie większej ilości danych. Wymagane nowe podejście, jak 

argumentowałem, zakłada niededukcyjną lub indukcyjną podstawę wnioskowania. W rzeczywistości, 

gdyby DeepRead mógł przeprowadzić wiarygodne, zdroworozsądkowe wnioskowanie abdukcyjne, 

prawidłowo przypuszczałby o brakującej i przypuszczalnej wiedzy i wydarzeniach w powyższej historii. 

Nie może ich wydedukować (nie są to problemy logiczne), a ponieważ nie są one wywnioskowane ze 

składni (lub danych) opowieści, nie może też ich wywołać. Głębokie czytanie oczekuje postępu w 

wnioskowaniu; niestety wymagane wnioski nie są obecnie programowalne. Nie ma do czego się 

skalować - wymagany wniosek jest odrębny i reprezentuje przyszłe odkrycie koncepcyjne. 

Skoncentrowałem się na schematach Winograda, ponieważ tak wyraźnie wymagają nieindukcyjnych 

wniosków, podczas gdy stawiam to, co wydaje się ludzkim umysłom prostym, jednozdaniowym testem 

zrozumienia. Trudno dyskutować o niesprawiedliwości testu, który jest tylko prostym pytaniem w 

języku polskim. Problemy ze schematem Winograd celowo dotyczą wspólnych obiektów, co oznacza, 

że każdy rzeczownik lub fraza rzeczownikowa zwykle występuje w tekstach, takich jak strony 

internetowe (na przykład aligator lub trofeum). Nie jest wymagana żadna wiedza techniczna. Jednak 

dowolne dwa rzeczowniki lub wyrażenia występujące w jednym pytaniu znacznie obniżają oczekiwaną 

częstotliwość, w niektórych przypadkach do zera, jak w przypadku aligatorów i stumetrowych płotków. 

W związku z tym wszystkie przykłady są stosunkowo rzadkie w dużych zbiorach danych, chociaż są 

proste. A w przypadkach, gdy dwa rzeczowniki lub wyrażenia rzeczownikowe (jak w przypadku trofeum 

i pytania o walizkę) mogą wystąpić razem w zdaniu w Internecie, po prostu zmiana relacji między 

dwoma rzeczownikami przywraca nam rzadkość i pokonuje współczesne taktyki skoncentrowane na 

danych, jak widzieliśmy. Dlatego ze względów praktycznych nie można symulować pytań schematu 

Winogradu, co wyjaśnia słabą wydajność systemów próbujących zautomatyzować test. Z modelu 

wnioskowania, który opisałem powyżej, wynika, że systemy dedukcyjne i indukcyjne są 

nieodpowiednie dla sztucznej inteligencji ogólnej. Wyjaśniłem również, że żadnego danego rodzaju 

wnioskowania nie można zredukować do innego (przypomnij sobie przykłady sylogizmu), więc nie 

możemy na przykład nazwać abdukcji rodzajem indukcji z odpowiednimi ekspansjami, które 

przekształciłyby je w zupełnie inna forma symboliczna (lub „forma logiczna”). Pozostaje pytanie, czy 

jakaś kombinacja indukcji i dedukcji może rozwinąć się do wnioskowania abdukcyjnego. Nie może, z 

tego samego powodu, dla którego nie możemy podzielić jednego typu na inny - są one różne i obejmują 



zasadniczo różne zdolności. (Dla porównania rozważmy: jeśli znam niemiecki i hiszpański, czy mógłbym 

jakoś je połączyć i zrozumieć rosyjski?) Ale w pracy nad sztuczną inteligencją czasami łączy się różne 

rodzaje wniosków, z interesującymi wynikami. Zespoły naukowców zajmujących się trudnymi 

problemami, takimi jak przetwarzanie języka, często budują duże systemy hybrydowe, używając 

specjalnie zaprojektowanych architektur, baz danych i algorytmów do przewidywania lub 

wnioskowania. Takie systemy niezmiennie obejmują uczenie maszynowe jako komponent lub 

podsystem. Korzystają również z baz wiedzy i technik wnioskowania, które nawiązują do 

przednowoczesnej ery klasycznej sztucznej inteligencji. Systemy hybrydowe mogą osiągnąć 

imponujące wyniki. Nie grając w ulubione, wykorzystują wszystkie dostępne techniki, metody i 

algorytmy do rozwiązywania trudnych problemów. Jeden z tych systemów w szczególności pobudził 

media i opinię publiczną, podobnie jak sama sztuczna inteligencja stawała się gorącym tematem w 

szybko zmieniającym się świecie. W każdym razie na pierwszy rzut oka wydawało się, że system 

rozumie - naprawdę rozumie - jak odpowiadać na pytania zadawane w języku angielskim. 

WATSONIE, MÓJ DROGI WATSONIE 

IBM ma talent do projektowania systemów sztucznej inteligencji, które grają w gry i generują szum 

marketingowy dla legendarnej firmy technologicznej behemoth. W 1997 roku IBM trafił na pierwsze 

strony gazet wraz z Deep Blue, superkomputerem grającym w szachy, który pokonał ówczesnego 

mistrza Garry'ego Kasparowa w telewizyjnym i powszechnie oczekiwanym wydarzeniu. Deep Blue był 

sensacją, w dużej mierze dlatego, że punkt przecięcia, w którym maszyny wygrywały z ludźmi w 

szachach, miał być oddalony o lata. Eksperci spekulowali, że prawdziwa inteligencja pojawiła się w 

superkomputerach. Wznowiono rozmowę o teście Turinga. Komentatorzy medialni martwili się, ile 

czasu minie, zanim maszyny wyprzedzą nas wszędzie indziej. Z perspektywy czasu spektakl Deep Blue 

nie miał wiele do powiedzenia na temat inteligencji maszynowej, choć przewidywał falę systemów 

opartych na danych, które w nadchodzących dziesięcioleciach prześcigną ludzi w innych grach. W 

końcu szachy to gra rozgrywana według deterministycznych reguł. Garry Kasparov jest oczywiście 

geniuszem, ale Deep Blue pokonał go swoją zasadniczo czystą mocą obliczeniową: oceniając więcej 

ruchów, zaglądając głębiej w rozgałęziające się drzewo gry. Entuzjaści sztucznej inteligencji przez 

dziesięciolecia narzekali na tendencję opinii publicznej do szybkiego odrzucania nowych sukcesów jako 

„niezbyt inteligentnych” po początkowym szumie, a Deep Blue nie był wyjątkiem. Na przełomie XIX i 

XX wieku zostało to w dużej mierze zapomniane, kolejny kamień milowy w sztucznej inteligencji, który 

nie wzbudził podziwu opinii publicznej, która być może głęboko przeczuwała, że gra w szachy nie jest 

w końcu wyznacznikiem ogólnej inteligencji. Deep Blue był wizytówką dobrze finansowanych 

inżynierów IBM i szybkich komputerów. Po pęknięciu bańki internetowej w 2001 roku 

podekscytowanie związane ze sztuczną inteligencją chwilowo przygasło. Inwestycje miliardów dolarów 

wyparowały ze schematów i wizji, które nie uwzględniały podstawowych realiów. Sztuczna inteligencja 

wydawała się futurystyczna i niepewna finansowo, czego właśnie nie chcieli inwestorzy i 

przedsiębiorcy, którzy wciąż lizali swoje rany. Zima była krótkotrwała. W 2004 r. firma Google weszła 

na własną rękę, a sieci społecznościowe były w drodze. (Kilka wczesnych prób, takich jak Friendster, 

nie powiodło się, ale ekscytująca koncepcja wisiała w powietrzu). Nadchodziło Web 2.0. Również w 

2004 roku kierownictwo IBM zaczęło szukać kolejnego dobrodziejstwa w zakresie public relations. 

Szachy były wczorajszą wiadomością, ale sieć nabierała kształtów i ożywiała wszystkich, aby uzyskać 

ekscytujące możliwości. Gry wciąż przyciągały uwagę i miały dodatkową korzyść dla firm 

technologicznych, że sztuczna inteligencja często mogła odnieść sukces w sztucznych ograniczeniach 

gry, nawet jeśli podupadła na prostym zdrowym rozsądku. Na szczęście w wiadomościach pojawiła się 

szczególnie jedna popularna gra: Jeopardy! Telewizyjny quiz Jeopardy! jest rodzajem grywalizowanej 

wersji uproszczonego testu Turinga (a przynajmniej tak się wydaje). Jest to szeroki test znajomości 

faktów, z odwróconą „rozmową”, tak aby dać odpowiedź uczestnikom, którzy następnie muszą 



wyczarować właściwe pytanie. Na przykład w przypadku monitu „Opracowany przez IBM pokonał 

Kasparowa w szachach” prawidłową odpowiedzią byłoby „Co to jest Deep Blue?” W 2004 roku 

Jeopardy! notowania rosły z powodu człowieka, Kena Jenningsa, powracającego mistrza świata, który 

wygrał rekordowe 74 Jeopardy!  z rzędu. IBM wezwał swoją grupę badawczą do opracowania systemu, 

który mógłby pokonać Jenningsa lub każdego innego mistrza. Dla badaczy był to wymysł marzeń, którzy 

otrzymali w efekcie carte blanche na przesuwanie granic sztucznej inteligencji. Kierownictwo IBM 

dostrzegło oczywiście szansę na korzyści finansowe i gratkę (lub tragedię) w zakresie public relations. 

Ale kierownictwo wydawało się również ugryźć błąd science-fiction, futurystyczną ideę wewnętrznego 

systemu rozumienia języka IBM, który bije ludzi do brzęczyka i podaje wszystkie właściwe odpowiedzi 

na pytania, zbijając większość widzów w domu. To był znowu Deep Blue i szachy, ale jednocześnie nie. 

Niebezpieczeństwo! jest oparty na języku. Technicznie rzecz biorąc, jest to system odpowiedzi na 

pytania (QA) z uproszczeniem polegającym na tym, że pytanie jest umieszczone w jednym zdaniu, a 

odpowiedź zawsze zaczyna się od „Co jest”, a kończy odpowiedzią w jednej frazie. Wydaje się, że jest 

to dużo ściślej związane z ludzką inteligencją - przypomina nam test Turinga. Niebezpieczeństwo! 

okazała się okazją do skoku do przodu w wyścigu zbrojeń AI. (Mucha na ścianie mogła być 

podekscytowana, podsłuchując kierownictwo IBM Research tego dnia w 2004 roku: „Będziemy tworzyć 

historię. Pieniądze nie są przedmiotem. Znajdź sposób na zbudowanie systemu, który gra w 

Jeopardy!”) IBM zebrał zespół utalentowanych osób i przez następne trzy lata analizował wymagania 

dotyczące systemu odpowiadającego na pytania, zdolnego do gry w światowej klasy Jeopardy! 

Oznaczało to, że była to kontrola jakości w otwartej domenie, ponieważ gra obejmuje różnorodne 

tematy. (To część jego atrakcyjności). Wyglądało na to, że systemu nie można było zhakować ani 

zakodować na stałe. Nazwali przyszły system Watsonem (od nazwiska założyciela i pierwszego 

dyrektora generalnego IBM, a nie fikcyjnego pomocnika Sherlocka Holmesa). Starszy system o nazwie 

PIQUANT dał im przewagę. Został zbudowany w 1999 roku przez IBM, aby konkurować w Text REtrieval 

Conferences sponsorowanych przez National Institute of Standards and Technology. PIQUANT był 

konsekwentnie najlepszym graczem w konkursach Text REtrieval Conferences, ale były to uproszczone 

gry odpowiadające na pytania a Jeopardy! było dla kontrastu szerszym i znacznie trudniejszym 

wyzwaniem. Na przykład PIQUANT odpowiadał na pytania za pomocą z góry określonego zestawu 

etykiet, takich jak osoba, miejsce, data lub numer. Biorąc pod uwagę tekst dostarczony do systemu 

jako pytanie, PIQUANT wyświetli etykietę reprezentującą odpowiedni temat. Jeopardy obejmuje 

ogromną liczbę tematów. PIQUANT nie mógł zostać rozszerzony na to wyzwanie i były inne problemy. 

W Jeopardy! zawodnik nie powinien „wpadać” z odpowiedzią, chyba że jest pewien, że jest poprawna. 

Błędy są karane. Tak więc rodzaj kontroli jakości wymagany przez komputer Jeopardy! była istotnie 

inna. Oznaczało to między innymi, że system będzie wymagał kompleksowego przeprojektowania. 

Nowy system musiał „wyrosnąć” na grę Jeopardy! metodą prób i błędów, podczas gdy PIQUANT był 

uniwersalnym systemem zapewniania jakości dla wszystkich. Dave Ferrucci, szef projektu Watson w 

IBM, podjął się kompleksowego przeprojektowania. Na początku przyznał, że granie w Jeopardy! - to 

wciąż gra, pamiętaj, a nie otwarte czytanie - wymaga systemu, który nie jest zbyt nękany przez kontekst 

w języku naturalnym: „Rozważ wyrażenie„ Ta gra była zła! ”. Rzeczy, do których odnosi się „gra”? 

Przedstawienie na Broadwayu? Gra w piłkę nożną? Czy „zły” oznacza „dobry” w tym zdaniu? 

Oczywiście potrzeba więcej kontekstu, aby dokładnie zinterpretować zamierzone znaczenie ”. Ferrucci 

wiedział również o ideach pioniera sztucznej inteligencji Marvina Minsky'ego, zgodnie z którymi 

złożone inteligentne problemy są rozwiązywane na sposób poligloty za pomocą umysłów (lub 

komputerów) za pomocą wielu modułów podrzędnych, które dzielą trudne problemy na łatwe do 

opanowania fragmenty. Następnie należy połączyć odpowiedzi z wielu modułów w „globalną” 

odpowiedź lub rozwiązanie. Minsky nazwał to podejściem do sztucznej inteligencji „Society of Minds”, 

a Ferrucci przyjął je jako inspirację projektową Watsona. Zespół Watson opracował DeepQA, system 

kontroli jakości, który generował wiele możliwych odpowiedzi na pytania i zwracał najlepszą w oparciu 



o różnorodne analizy. DeepQA zasadniczo wdrożyło wersję oprogramowania pomysłu społeczeństwa 

umysłów na Jeopardy! . System zminimalizował zbyt szybkie odpowiedzi na pytania, przepychając 

pytania przez potok i wstrzymując punktację odpowiedzi do czasu zebrania wszystkich dostępnych 

dowodów. Na przykład fragment układanki odpowiadający na pytanie może znajdować się w dalszej 

części potoku DeepQA. Ta architektura Watsona była częścią jego ostatecznej „inteligencji”. Jest to 

jeden z powodów, dla których Watson, po latach rozwoju, stał się znaczącym hybrydowym 

rozwiązaniem złożonego problemu opartego na języku. Są inne powody. Po pierwsze, projekt, rozwój 

i testowanie Watsona poświęcono ogromnej ilości analiz przeprowadzanych przez człowieka. Ten 

ludzki wkład w udany projekt systemu jest często pomijany, szczególnie gdy aplikacja ma być 

wizytówką sztucznej inteligencji. W rzeczywistości jest jasne, że Watson był w równym stopniu 

wynikiem starannej i wnikliwej analizy gry przeprowadzonej przez zespół inżynierów, jak i ogólnie 

ulepszeń w stosunku do systemów PIQUANT lub QA. Tysiące gier Jeopardy! zostały przeanalizowane. 

Podstawowa wydajność została ustalona poprzez modyfikację PIQUANT, aby zagrać w Jeopardy! (Było, 

jak można było przewidzieć, bardzo złe. System PIQUANT uzyskał przygnębiające 16 procent 

poprawnych odpowiedzi na 70 procent zadawanych mu pytań, znany jako 16 @ 70 przez zespół IBM.) 

Moduł DeepQA został następnie przeprojektowany, mając na celu Niebezpieczeństwo! pytania, aby 

znaleźć konkretne wskazówki wskazujące na możliwe odpowiedzi. Proces prób i błędów 

dostosowywania rurociągu DeepQA specjalnie do Jeopardy! było kluczowe dla ostatecznego sukcesu. 

Inżynierowie IBM nadali mu nawet nazwę AdaptWatson. AdaptWatson nie był Watsonem - to był 

ludzki proces ulepszanie Watsona, skupiając się na sztuczkach specyficznych dla Jeopardy !, które 

można uwzględnić w DeepQA. W sumie zaprojektowano, wdrożono i udoskonalono ponad sto 

modułów przetwarzania języka specjalnego przeznaczenia przy użyciu protokołu AdaptWatson jako 

protokołu. Był to ogromny proces przepływu pracy, który w szczytowym momencie obejmował 

dwudziestu pięciu badaczy, w tym pomoc studentów z lokalnych uniwersytetów. Z inżynieryjnego 

punktu widzenia AdaptWatson był genialny: PIQUANT przeszedł na emeryturę, a cały proces 

„Jeopardy! -Optymalnego” ukształtował się wokół wydajności gry. DeepQA stała się skuteczną pętlą 

sprzężenia zwrotnego, w której dziesiątki ekspertów stopniowo dostosowywały system Watson do gry 

światowej klasy w Jeopardy! (Być może mniej doceniony, wynikowy system stał się zawężony, co jest 

konsekwencją tej strategii inżynieryjnej ukierunkowanej na specyfikę rozgrywki). Zainspirowana ideą 

„społeczeństwa umysłów”, DeepQA wprowadziła innowacje w naturalnym przetwarzaniu języka (NLP). 

Starsze systemy kontroli jakości, takie jak PIQUANT, polegały na przetwarzaniu potoków podobnych 

do IBM Watson: najpierw analizuj pytanie, następnie wyszukuj i wczytaj możliwe odpowiedzi, a 

następnie oceniaj uzyskane odpowiedzi, zwracając najlepsze. Jednak PIQUANT i inne systemy 

wcześniejszej generacji mają wspólną wadę; mogą zostać zablokowani w błędnych odpowiedziach 

przez błędy popełnione na wczesnych etapach analizy. Zespół Watson zmodyfikował starą architekturę 

opracowaną przez IBM w latach 2001-2006, znaną jako Unstructured Information Management 

Architecture. UIMA jest plug-and-play: moduły oprogramowania mogą być wrzucane do potoku, 

wyjmowane i modyfikowane, a następnie wrzucane z powrotem. Podobnie można zamienić całe 

algorytmy, dzięki czemu potok przyspiesza i ułatwia przeprowadzanie prób i błędów oraz obszerne 

testy niezbędne przy dużych i skomplikowanych projektach. Korzystając z UIMA, zespół Watson 

stworzył bardziej wyrafinowaną ścieżkę do gry w Jeopardy!, nieustannie dostrajaną przez 

AdaptWatson. System hybrydowy zadziałał: Watson zaczął grać w światowej klasy Jeopardy! Jednak, 

podobnie jak jego wąski poprzednik Deep Blue, Watson od samego początku był projektowany tak, aby 

był dobry w jednym. Szczegóły systemu Watsona są zrozumiałe, ale nawet krótkie omówienie procesu 

tworzenia systemu i jego kluczowych elementów rozwiewa oczekiwania prawdziwego zrozumienia. Na 

przykład DeepQA opiera się na zestawie stosunkowo dobrze zrozumiałych technik w badaniach NLP, 

takich jak analizowanie zdań, wykonywanie niektórych typów rozdzielczości współodniesień 

(przekształcanie zaimków na poprzedniki, jak widzieliśmy wcześniej), identyfikowanie nazwanych 



podmiotów jako osoby lub miejsca oraz klasyfikowanie pytań według typów, takich jak typ 

„faktoidowy”. Zespół Watson użył tych technik, ale zastosował je specjalnie w przypadku Jeopardy! 

grać. Napisali również moduł „QSections”, który szuka oczywistych i specyficznych dla gry ograniczeń 

dotyczących odpowiedzi w samych pytaniach. Na przykład wyrażenie To czteroliterowe słowo oznacza. 

. . w pytaniu oznacza, że jego odpowiedź będzie czteroliterowym słowem. Jest to ponownie 

projektowanie i rozwój w celu optymalizacji rozgrywki, a nie ogólnego rozumienia języka naturalnego 

przez maszynę. Pozorna magia cecha systemu Watsona jest prawdopodobnie najszybciej rozwiana, 

jeśli przyjrzymy się dokładniej wynikom poszukiwania odpowiedzi. Wyszukiwanie i pobieranie 

możliwych odpowiedzi kończy się sukcesem w dużej mierze z powodu możliwego do wykorzystania 

skrótu w grze Jeopardy! odkryte przez inżynierów używających AdaptWatson do identyfikacji 

problemów i możliwych ulepszeń: pełne 95 procent wszystkich odpowiedzi na Jeopardy! pytania to 

tylko tytuły Wikipedii. To nieoczekiwane odkrycie umożliwiło cały wysiłek; samo dopasowanie pytań 

do tytułów Wikipedii skutkowałoby rozgrywką na poziomie nadludzkim. Jak zwykle diabeł tkwi w 

szczegółach. System Watson jest imponujący, ale podobnie jak w przypadku wcześniejszego sukcesu 

IBM w grze w szachy Deep Blue, nie jest jasne, czy należy pochwalić zasoby superkomputerów (Watson 

korzystał z ponad 200 ośmiordzeniowych serwerów komputerowych), czy też wnikliwość i pracowitość 

jego ludzi. inżynierów - którzy są przecież dobrze finansowani i mogą pracować specjalnie nad taką 

marketingową gratką dla IBM. Trzeba przyznać, że Watson został zaprojektowany do bardziej 

otwartego wyszukiwania w nieustrukturyzowanych źródłach, takich jak blogi, cyfrowe biblie i inne 

źródła. A sama Wikipedia jest nadal w większości nieustrukturyzowana, chociaż istnieje baza danych o 

nazwie „DBPedia”, do której dołączył Watson. Ale wyszukiwanie było ponownie specyficzne dla 

komputerowych reprezentacji pytań i zwróciło fragmenty do analizy przy użyciu technik sięgających 

dziesięcioleci wstecz w badaniach nad przetwarzaniem języka: wypełnianie wolnych miejsc w pytaniu 

słowami i frazami uznanymi za dobrze dopasowane na podstawie wyników poszukiwanie. To 

oczywiście nie jest nic, ale po raz kolejny straciło na znaczeniu, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że 

najbardziej otwarta analiza tekstu przeprowadzona przez Watsona była również najbardziej 

niewiarygodna - kolejna poważna obserwacja demistyfikująca. Wobec braku dopasowań tytułów z 

Wikipedii możliwości systemu Watson były znacznie mniej imponujące (ale wtedy było to tylko 5 

procent wszystkich odpowiedzi). Jeopardy! Okazuje się, że sam w sobie ma sztuczkę, ponieważ jest to 

gra oparta na faktach, a faktoidy można odzyskać. Ta cecha gry, odkryta przy użyciu ludzkiego 

protokołu AdaptWatson, odpowiada bardziej niż cokolwiek za jej ostateczną nadludzką wydajność - a 

także wyjaśnia, dlaczego wyprawa IBM do opieki zdrowotnej okazała się zdecydowanie mniej 

triumfalna. Jak można się było spodziewać, sukces Watsona wywołał dyskusję na temat nadchodzącej 

ery sztucznej inteligencji, która naprawdę rozumie język naturalny. Ale pozornie prostsze zadanie niż 

gra w Jeopardy!, takie jak czytanie gazety (z pewnością prostsze dla ludzi), zostało wcześnie wykluczone 

przez Ferrucciego i jego zespół. Powiedział tak wyraźnie, zwracając uwagę, że nawet zawartość stron 

Wikipedii (nie tylko tytuły) stwarzała problemy dla sztucznej inteligencji tak trudne, że konwersja 

tekstu otwartego do formatu czytelnego dla komputera jest nieosiągalna - cel, który rozważano 

pokrótce. , a następnie porzucony. Zamiast tego zespół Watson zidentyfikował zestaw celów o wysokiej 

wartości w źródłach informacji - fragmenty i fragmenty zawierające prawdopodobne odpowiedzi - 

które pasują do potoku przetwarzania Watsona i podniosły prawdopodobieństwo prawidłowych 

odpowiedzi. Przyjmując takie podejście, zespół skutecznie wycofał grę w Jeopardy!, podobnie jak 

wcześniej szachy. Ale po raz kolejny dowiodło, że coraz bardziej oczywista jest maksyma, że cała udana 

sztuczna inteligencja jest wąska. (I udowodniło to również następującą maksymę: sukces w grach 

generuje publiczne podekscytowanie, nie kierując nas w stronę sztucznej inteligencji ogólnej). Watson 

nie jest krokiem w kierunku ogólnej inteligencji, ale raczej kolejnym dowodem na to, że poszukiwanie 

ogólności pozostaje pogrążone w tajemnicy i zamieszaniu. . Chociaż zespół IBM odniósł imponujące 



zwycięstwo, używając potężnego systemu hybrydowego, nie znalazł klucza do zrozumienia języka. 

Wszystkie problemy programowania abdukcyjnych wniosków dla ogólnej inteligencji pozostają. 

  

Pułapka na wąskość i język 

Skupiłem się na dość długim zrozumieniu języka (a nie na, powiedzmy, problemach w robotyce), 

ponieważ to w oczywisty sposób ujawnia wąską pułapkę sztucznej inteligencji, w którą wpadają 

wszystkie znane systemy. W dalszej części dokonam przeglądu niektórych ostatnich aplikacji, które 

zachwalają możliwości rozumienia języka, których nie mają. Są raczej przykładami wąskiej sztucznej 

inteligencji, zbyt często udającej więcej. Weź Google Duplex. Wydany w 2018 roku Duplex wykonuje 

telefony w imieniu swojego właściciela w celu wykonywania rutynowych zadań, takich jak 

dokonywanie rezerwacji i spotkań. Duplex ma ludzki głos (co później skłoniło Google do 

zidentyfikowania systemu jako zautomatyzowanego dla dzwoniących, po wzroście nacisku opinii 

publicznej). Duplex wydaje się być nadejściem HAL z filmu 2001: A Space Odyssey, aż dowiadujemy się, 

że system, opracowany przy użyciu wszystkich ogromnych zasobów obliczeniowych i danych Google, 

obiecywał jedynie rezerwację restauracji, rezerwację wizyt w salonach fryzjerskich i wyszukanie godzin 

otwarcia kilku wybranych firm. Brzmi dość wąsko. Pogarsza się. Po wersji demonstracyjnej Duplex 

został wydany na telefony z Androidem bez opcji otwartych rezerwacji lub zapytań o godziny pracy. 

Rezerwował tylko w restauracjach. Jak to ujęli Marcus i Davis: „Nie jest węższy niż to”. Do Duplexu 

dołącza wiele innych niedawnych ofert wykorzystujących duże zbiory danych i uczenie maszynowe, 

które obiecują zdolności podobne do HAL, ale również są uwięzione w wąskiej pułapce AI. Wirtualna 

pomoc oparta na mowie, taka jak Siri, Cortana, Asystent Google i Alexa, odpowiada na pytania 

zadawane przez ludzi, a nawet może angażować się w przekomarzanie się, na przykład udzielanie 

humorystycznych odpowiedzi na żartobliwe (lub obraźliwe) pytania. Ale ich rozumienie języka 

naturalnego jest fasadą, o czym wie każdy, kto wchodzi w interakcje z systemami. Podobnie jak 

Watson, wszystkie najlepiej sprawdzają się w faktoidach, które można pobrać z baz danych i skrzynek 

informacyjnych (jak w przypadku Wikipedii) w Internecie. Kto wygrał Super Bowl w 1975 roku? to 

dobre pytanie. Ale czy rekin może grać w warcaby?, nie jest (przypomnij sobie schematy Winograda). 

Ogólnie rzecz biorąc, kwestionuje tę sondę, jakkolwiek lekko, poniżej warstwa faktów wyciągnięta z 

sieci, która wymagałaby pewnej prawdziwej wiedzy i zrozumienia, konsekwentnie flummoksuje takie 

systemy. Ich zdolności zaczynają się i kończą cienką jak papier warstwą zebranych faktów i żartów w 

puszkach. Podobnie jak Goostman, nie mają prawdziwego zrozumienia, więc tak naprawdę nie mogą 

się z nami skontaktować lub, zbyt często, nam pomóc. Zawężenie jest typowe dla systemów takich jak 

Watson, które zajmują się językiem naturalnym. Jak widzieliśmy w poprzednich sekcjach, dzieje się tak, 

ponieważ czynności takie jak czytanie i rozmowa są w rzeczywistości głębokimi, otwartymi wyczynami 

wnioskowania, wymagającymi zrozumienia świata. Google Talk to Books, zaprezentowany, jak można 

było przewidzieć, z dużą popularnością przez Raya Kurzweila w przemówieniu TED w 2018 roku, obiecał 

niezrównaną zdolność odpowiadania na pytania poprzez, jak to ujął Quartz, „czytanie tysięcy książek”. 

W rzeczywistości zindeksował około stu tysięcy książek, kodując zdania numerycznie w wektorach 

(strukturach danych) i wykorzystując głębokie uczenie (co jeszcze?) Do obliczenia ich podobieństwa do 

innych wektorów. To jest fantazyjna wersja założenia częstotliwości i ograniczenia empirycznego, 

jeszcze raz. Po efektownym pokazie TED wiele ograniczeń Talk to Books szybko się ujawniło. Szczegóły 

i fakty dotyczące powieści w jej bazie danych były możliwe do odzyskania, ale rzadko pytania 

wymagające prawdziwego wnioskowania, takie jak uprowadzenie. Jeśli na przykład The Great Gatsby 

został zindeksowany, może zwrócić odpowiedź na pytanie o autora (F. Scott Fitzgerald), a nawet o imię 

Gatsby'ego (Jay). Jednak łatwe pytania dotyczące fabuły i postaci, które wymagają wnioskowania 

opartego na wiedzy, szybko przewyższają możliwości systemu. Po przeczytaniu powieści łatwo 



odpowiedzieć na pytanie „W jakim mieście Gatsby po raz pierwszy spotkał bohatera powieści?” W 

przypadku Talk to Books odpowiadanie na takie pytania wymagałoby zdolności wnioskowania poza jej 

zasięgiem. Marcus i Davis zapytali Talk to Books Gdzie Harry Potter spotkał Hermionę Granger? i 

otrzymali odpowiedzi, których nie było nawet w Harrym Potterze i Kamieniu Czarnoksiężnika, i (co 

gorsza) pominięto główny temat pytania - lokalizację, określającą miejsce spotkania. Wąska wydajność 

jest problemem dla wszystkich systemów zajmujących się rozumieniem języka naturalnego, nie tylko 

dla Google Talk to Books. Język dotyczy świata „tam”, co obejmuje niezbędną wiedzę i zrozumienie, co 

oznaczają rzeczy. Jak widzieliśmy, pułapka zawężenia jest konsekwencją samego podejścia opartego 

na danych, od samego początku. Parafrazując postać z komiksu Ace Ventura: „Zawężenie to sztuczna 

inteligencja. AI to zawężenie ”.  

Inne przykłady są już znane lub niesławne. W 2016 roku Microsoft wypuścił swojego popularnego 

chatbota Tay. Gigant oprogramowania reklamował Tay jako kwantowy krok naprzód w stosunku do 

starszych, opartych na regułach systemów, takich jak pozornie ludzka ELIZA z lat 60. ubiegłego wieku, 

faktycznie ucząc się na podstawie interakcji użytkownika i danych online. Ale najwyraźniej nie 

wyciągnięto lekcji z indukcji i jej ograniczeń, ponieważ Tay z radością przyjmował rasistowskie i 

seksistowskie strumienie kliknięć, które trollowały ją, wraz z innymi mową nienawiści znalezioną w 

sieci. Tay był prawdziwym skarbnikiem studentki, wysyłając tweety, w tym „Cholernie nienawidzę 

feministek” i „Hitler miał rację: nienawidzę Żydów”, ku konsternacji Microsoftu, który odwołał 

nienawidzący Tay w niecały dzień. Ale wynik należało przewidzieć, biorąc pod uwagę zasadniczy 

charakter wybranego projektu „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu”. Tay był przykładem 

korporacyjnej krótkowzroczności, jeśli chodzi o jej podejście techniczne - i jeszcze jednym przykładem 

wąskiej sztucznej inteligencji. W tym przypadku prawdziwe zrozumienie dałoby Tay minimalną 

zdolność filtrowania obraźliwych tweetów. Ale ponieważ nie miał prawdziwego zrozumienia języka ani 

„tweetów” w pierwszej kolejności, wypluł to, co przyjął. Tay jest niezapomnianym (ale niestety, 

zapomnianym) przykładem idiotycznej, uczonej natury sztucznej inteligencji skoncentrowanej na 

danych. Rozumienie języka naturalnego może być trudne, ale najwyraźniej jest też nie do odparcia. 

Facebook stanął w kolejce do nadchodzącego rozczarowania ogłoszeniem systemu, który mógłby 

czytać „streszczenie Władcy Pierścieni i odpowiadać na pytania na jego temat”, jak ujął to Technology 

Review. Ale streszczenie składało się z czterech linijek prostych zdań, takich jak „Bilbo podróżował do 

jaskini. Gollum upuścił tam pierścień. Bilbo zabrał pierścień ”. A system mógł odpowiadać tylko na 

pytania, na które udzielono odpowiedzi bezpośrednio w zdaniach, np. Gdzie jest pierścień? i tak dalej. 

Pytania wymagające zrozumienia tekstu nie były możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, pytania próbujące 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pytania są niemożliwe, na przykład: Dlaczego Bilbo udał się do 

jaskini? System redukuje Władcę Pierścieni do kilku wierszy tekstu, streszczenia i odpowiada tylko na 

najbardziej przyziemne i głupie pytania, przez cały czas nie rozumiejąc. Zawężenie jest zapieczętowane. 

Ramy wnioskowania pomagają zrozumieć pułapkę zawężenia. Watson, system, któremu przyjrzeliśmy 

się szczegółowo, okazuje się osiągać imponującą wydajność w skomplikowanej grze wymagającej 

sprytnego traktowania nieustrukturyzowanych informacji - w szczególności stron internetowych, a 

zwłaszcza stron Wikipedii (a tutaj zwłaszcza tytułów). Głębsze zagłębienie się w system ujawnia jego 

hybrydowy projekt, od zakodowanych na stałe reguł, przez statystyczne metody punktowania 

odpowiedzi, po metody Monte Carlo do obstawiania w „Daily Doubles” i Final Jeopardy (zakłady zostały 

pominięte w powyższej dyskusji). Innymi słowy, analiza pytań w Watsonie opierała się głównie na 

tradycyjnych technikach oznaczania zdań parsem, podmiotem i innymi regułami informacyjnymi, 

innymi słowy, lub techniki inspirowane dedukcyjnie. QSections, jak To czteroliterowe słowo oznacza. . 

. , które są typowe dla Jeopardy! pytania są łatwe w obsłudze bez statystyk. Podobne uwagi odnoszą 

się do innych aspektów analizy pytań, które można wiarygodnie zidentyfikować, sprawdzając pytania. 

Dlaczego nie skorzystać z uczenia maszynowego? Ponieważ wiele problemów, które są dość proste w 



przypadku podejść opartych na regułach lub dedukcyjno-logicznych, stwarza trudne do rozwiązania 

problemy w uczeniu maszynowym. Zatem Watson był sprytną hybrydą. A jednak, co widać, i tak jest 

złapany w pułapkę ciasnoty. Nadrzędnym wyjaśnieniem pułapki jest po prostu to, że ogólnego wniosku, 

który jest niedostępny, nie można wymyślić na podstawie kombinacji podejść opartych na regułach lub 

uczeniu się. Innymi słowy, brakuje wnioskowania abdukcyjnego, wydajność systemu musi być wąska - 

ogólna inteligencja nie jest dostępna. Zawężenie jest nieuniknione. Mimo wszystko Watson zastosował 

imponujący zestaw technik uczenia maszynowego. Jakieś 25 000 Jeopardy! przeanalizowano pytania i 

zamieniono je na 5,7 miliona przykładów szkoleniowych dla systemu. System tworzył pary pytanie-

odpowiedź, gromadząc dowody w trakcie przetwarzania i oceniał listę par przy użyciu technik 

statystycznych - wszystko to możliwe dzięki danym o wcześniejszych grach, gdzie wynik jest znany. 

Warto zauważyć, że Watson nie korzystał z głębokiego uczenia, a przynajmniej nie  wersja Watsona, 

która pokonała ludzkich mistrzów w telewizji wydarzenie w 2011 r. Głębokie uczenie nie pomogłoby - 

i tutaj znowu jest to ukłon w stronę pomysłowości zespołu IBM. Zastosowano stosunkowo prostą 

technikę uczenia maszynowego zwaną regularyzowaną regresją logistyczną, mimo że dostępne były 

silniejsze algorytmy uczenia się. (Uczenie głębokie w 2011 r. Było wciąż stosunkowo nieznane). 

Silniejsze systemy uczenia się po prostu wymagałyby więcej szkolenia obliczeniowego i kosztów 

testowania - w końcu sztuczna inteligencja jest zestawem narzędzi. System Watson nie miał żadnej 

szczególnej innowacji techniką, ale łącząc je w „społeczeństwie umysłów” – inspirowanym 

frameworkiem rozkładalnego potoku (przy użyciu UIMA), osiągnął wyniki na światowym poziomie. 

Innymi słowy, Watson jest prawdopodobnie najlepszym jak dotąd przykładem możliwości 

wykorzystania wszystkich dostępnych metod dedukcyjnych i indukcyjnych w sztucznej inteligencji, 

połączonych w inteligentną architekturę. Ale pozbądź się sztuczek związanych z tytułami Wikipedii, a 

to by się nie udało. Nadal jest wąski - bardzo wąski - na końcu, jak wszystkie inne znane systemy, 

hybrydowe lub inne. Aby to wszystko wyjaśnić, moglibyśmy ukuć inny termin: nazwijmy to pułapką 

wnioskowania. Ponieważ trzy znane typy wnioskowania nie dają się zredukować do siebie nawzajem, 

ale są różne, a wnioskowanie abdukcyjne jest wymagane dla ogólnej inteligencji, techniki inspirowane 

wyłącznie indukcyjnie, takie jak uczenie maszynowe, pozostają nieodpowiednie, bez względu na to, jak 

szybko osiągają komputery, a systemy hybrydowe, takie jak Watson, zawodzą ogólnego zrozumienia. 

W otwartych scenariuszach wymagających wiedzy o świecie, takiej jak rozumienie języka, 

uprowadzenie jest kluczowe i niezastąpione. Z tego powodu próby łączenia strategii dedukcyjnych i 

indukcyjnych są zawsze skazane na niepowodzenie - ustalenie przyczyny może zająć więcej czasu, jak 

w przypadku Watsona. Dziedzina ta wymaga fundamentalnej teorii uprowadzenia. W międzyczasie 

tkwimy w pułapkach. 

FORTEPIANY LOGICZNE I PODRÓŻE 

Charles Sanders Peirce wiedział o możliwości wykorzystania maszyn do badania wnioskowania 

logicznego. Komputery jeszcze nie istniały, ale idee na ich temat istniały i zbudowano kilka fizycznych 

urządzeń. Brytyjski logik i filozof John Venn (twórca tytułowych diagramów Venna) spekulował na 

temat zbudowania całkowicie automatycznej maszyny logicznej. Jeden ze studentów Peirce'a na 

Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, Alan Marquand, faktycznie rozpoczął pracę nad maszyną logiczną w 

1881 roku. Maszyna Marquanda miała rozwiązywać problemy związane z logiką dedukcyjną, dziedziną, 

nad którą Peirce spędził większość swojego życia. Sam Peirce aktywnie interesował się rozwojem 

maszyny logicznej, szkicując projekty elektromagnetycznego działania urządzenia Marquanda. Pisząc o 

doświadczeniu z 1887 r. w dziwnie proroczym artykule zatytułowanym „Logical Machines” w American 

Journal of Psychology, Peirce zaczyna charakterystycznie od ostrożnego komentarza. „W „Podróży do 

Laputy” znajduje się opis maszyny do automatycznego rozwijania nauki” - pisze. „Zamiarem jest 

ośmieszenie Organonu Arystotelesa i Organonu Bacona poprzez pokazanie absurdu zakładania, że 

jakikolwiek„ instrument ”może wykonać pracę umysłu”. Peirce, sceptyk, bez wątpienia docenił 



mądrość wyobraźni Swifta. Ale był wystarczająco zafascynowany duchem prometejskim, aby 

podkreślić ważną pracę, którą podjął wraz z Marquandem. Przypisywał swojemu uczniowi i 

poprzednikowi jego ucznia: „Jednak logiczne maszyny Jevona i Marquanda to młyny, w których 

karmione są pomieszczenia i które dzięki obrotowi korby wyciągają wnioski”. Amerykański wynalazca 

Charles Henry Webb również zaprojektował maszynę do wykonywania arytmetyki, a angielski geniusz 

Charles Babbage opracował dowód słuszności koncepcji (wraz ze swoją protegowaną Adą Lovelace) 

dla bardziej wizjonerskiej maszyny wykonującej ogólne obliczenia. Były to maszyny, które potrafiły 

„przeprowadzać rozumowanie nie prostego rodzaju”. „Maszyny logiczne” przechodzą następnie do 

szczegółowego omówienia automatyzacji sylogizmów dedukcyjnych. Na końcu artykułu Peirce, wiążąc 

luźne końcówki, komentuje możliwość powstania tego, co obecnie nazywamy sztuczną inteligencją. 

„Każda maszyna rozumująca, to znaczy każda maszyna, ma dwie nieodłączne impotencje. Przede 

wszystkim jest pozbawiony wszelkiej oryginalności, wszelkiej inicjatywy. Nie może znaleźć własnych 

problemów; nie może się wyżywić. Nie może kierować się między różnymi możliwymi procedurami. ” 

Peirce przytacza następnie skomplikowany problem logiczny, którego rozwiązanie wymaga wyboru 

lokalu w kilkudziesięciu krokach. Być może przykład da się jakoś rozwiązać, w jakiś sposób 

(prawdopodobnie da się to zrobić dzisiaj). Peirce dopuszcza taką możliwość, ale to nie ma znaczenia. 

To mija się z celem. „I nawet gdyby nam się to udało, nadal byłoby prawdą, że maszyna byłaby 

całkowicie pozbawiona pierwotnej inicjatywy i wykonywałaby tylko te szczególne rzeczy, do których 

została obliczona” 18. Podobnie jak większość jego myśli Peirce dołączył do dyskusji, która rozpoczęła 

się w pierwszych dziesięcioleciach po jego śmierci. Dodaje też prosty pomysł, który wydaje się wciąż 

pogrążony w zamieszaniu, barwiąc naukę mitologią. „To jednak nie jest wada maszyny; nie chcemy, 

aby prowadziła własną działalność, ale naszą ”. Pułapka zawężenia była również dla Peirce'a oczywistą 

cechą maszyn: „pojemność maszyny ma absolutne ograniczenia; został wymyślony do zrobienia 

określonej rzeczy i nie może zrobić nic innego ”. Naukowiec, który całe życie poświęcił na zgłębianie 

tajemnicy ludzkiej inteligencji wiedział aż za dobrze, że maszyny były z założenia kiepskimi i 

nieodpowiednimi zamiennikami. Fantazje Swifta zawierały mądrość. W następnym stuleciu Turing 

zaproponował, abyśmy podjęli wyzwanie wlewania maszyn z „oryginalną inicjatywą”, najpierw 

programując je, aby z nami rozmawiały. Turing był świadomy sprzeciwu Peirce'a, który przypisał Lady 

Lovelace w swoim artykule z 1950 roku. Bawił się również prostymi algorytmami uczenia się, aw 

dekadzie lat pięćdziesiątych XX wieku pojawiły się jednowarstwowe sieci neuronowe (zwane 

perceptronem). Zrozumiałe, że Turing pomyślał, że być może uda nam się uciec przed zarzutami 

Peirce'a i Lovelace, tworząc uczące się maszyny wzorowane na ludzkim mózgu. Czytając „Computing 

Machinery and Intelligence” można odnieść wrażenie, że uczenie się stanowiło jedyną prawdziwą 

ucieczkę od nieodłącznych ograniczeń maszyn i jedyną prawdziwą nadzieję na zdanie testu Turinga. 

Tak się nie stało - to się nie wydarzyło. Wiara, że tak się stanie, że musi, ma konsekwencje dla 

społeczeństwa, które teraz stały się aż nazbyt oczywiste. W ostatniej części tej książki przyjrzymy się 

niektórym konsekwencjom mitu nieuchronności - zwłaszcza jego szkodliwemu wpływowi na samą 

naukę 



MITY I BOHATEROWIE 

Pomysły mają konsekwencje. W kolejnych częściach mam nadzieję przekonać Was, że konsekwencje 

mitu sztucznej inteligencji stanowią istotne, a nawet poważne zagrożenie dla przyszłości odkryć 

naukowych i innowacji oraz, jak na ironię, dla postępu w dziedzinie samej sztucznej inteligencji. Ta 

ostatnia sekcja dotyczy naszej przyszłości, ale musimy zacząć w przeszłości, ponieważ problem 

tworzenia życia, projektowania sztucznej inteligencji - dosłownie, umysłu w maszynie - zawsze był 

przepojony poczuciem mitologii, człowiekiem sięgającym poza siebie i osiągając boską moc. Mit 

sztucznej inteligencji jest prometejski. 

MIT PROMETEJSKI 

Prometeusz ukradł Zeusowi ogień, który reprezentuje życie i użył go do gotowania mięsa dla wszystkich 

na Ziemi. Nic dziwnego, Zeus był rozgniewany i zszedł na Ziemię, aby zażądać sprawiedliwego udziału 

w każdym zwierzęciu, które ludzkość ugotowała. Prometeusz następnie oszukał Zeusa, aby wybrał jako 

swoją część tylko wnętrzności i wnętrzności. Zeus zrobił to, co zawsze robią bogowie, gdy ktoś próbuje 

uzurpować sobie ich władzę i autorytet - ukarał Prometeusza, przywiązując go do skalnego urwiska i 

wysyłając orła (symbol Zeusa), aby zjadł jego wątrobę. Każdej nocy wątroba Prometeusza odrastała; 

codziennie orzeł wracał, aby ponownie go zjeść. Historia dotyczy ekspansji ludzkich sił. To świadectwo 

nieodłącznego i pozornie niewyczerpanego ducha twórczego w istotach ludzkich. To także opowieść o 

pysze. Prometeusz mógł zatrzymać ogień i oszczędzić wątrobę, oferując Zeusowi najlepsze kawałki. 

Nasze głębokie tęsknoty za prawdziwą sztuczną inteligencją czerpią inspirację z mitu prometejskiego. 

Chcemy ukraść ogień bogom, pomimo potencjalnie przerażających konsekwencji - nie mniej wiecznej 

kary. Prometeusz był ukaranym bohaterem, dlatego Mary Shelley zatytułowała swoją trwałą powieść 

Frankenstein: Or, a Modern Prometheus. Frankenstein został hollywoodzki przez dziesięciolecia i 

przekształcony w farsową opowieść o zielonym potworze. Ale tak jest naprawdę opowieść o duchu 

prometejskim w człowieku i jego konsekwencjach. Młoda i niedawno poślubiona Mary Shelley 

wyobraziła sobie Frankensteina w koszmarze w hotelu w Szwajcarii, po nocnych rozmowach z mężem, 

poetą Percym Shelleyem i lordem Byronem, innym poetą. Jej wymarzone obrazy nigdy nie stanowiły 

planu stworzenia potwora, więc od samego początku jej twórczość stawiała ludzkie pytanie u podstaw 

współczesnego mitu: co by było, gdyby taka istota była możliwa? Dr. Frankenstein, poprzez bliżej 

nieokreślony zbiór okultystycznych metod, takich jak galwanizacja martwej tkanki, dokonuje cudu 

prometejskiego: tworzy inteligentne życie z martwej materii. Ta historia jest protoplastą późniejszych 

i specyficznie mechanistycznych przedstawień tworzenia inteligencji przy użyciu nauki i technologii, a 

także - i co ważne - głęboko ludzką opowieścią o izolacji duchowej. Dr Frankenstein to szalony 

naukowiec, który posiada ukrytą i zakazaną wiedzę, która pozwala mu bawić się w Boga. Jego 

stworzenie ożywa, ze świadomością i tęsknotą za romantycznym partnerem. Świat dr. Frankensteina 

nieuchronnie się rozpada, tak jak robi to Prometeusz. Mary Shelley, pisząc w wieku dziewiętnastu lat, 

uchwyciła starożytny mit i ożywiła go we współczesnym świecie, podobnie jak Percy Shelley, kiedy 

później napisał swój słynny Prometeusz uwolniony, opowieść o wyzwoleniu. Pisarze romantyczni dają 

skuteczny głos niekończącym się zmaganiom i cierpieniom ludzkiej kondycji, dlatego wciąż mówimy o 

ich twórczości i widzimy w naszej nauce i naszych naukowcach zarówno ich marzenia, jak i ostrzeżenia. 

Turing nie był „szalonym naukowcem” w rozumieniu Shelleya. Bletchley było wynikiem współpracy, a 

późniejsze wysiłki Turinga w celu zbudowania pierwszego na świecie uniwersalnego komputera 

elektronicznego również opierały się na zespołach. W Von Neumann w Ameryce był świadkiem talentu, 

który ostatecznie pokonałby go, uzbrojony tak, jak Von Neumann posiadał rzadki geniusz i dużą pulę 

zasobów naukowych i finansowych do swojej dyspozycji. Turing - i Von Neumann - byli naukowcami 

poszukiwaczami przygód, ale pracowali w środowisku, które wyparło i nasyciło ich geniusz innymi 

talentami. Mimo to Turing prawdopodobnie miał coś w rodzaju idei prometejskiej, gdy myślał o 



sztucznej inteligencji, która (przypomnij sobie), jak wierzył, może zaangażować się w autentyczne 

rozmowy do roku 2000. Znał wystarczająco dużo geniuszy prometejskich w swoic czasach, ludzi, którzy 

sięgali poza zwykły zasięg ludzkości : Einstein, genialny logik Kurt Gödel i oczywiście Von Neumann. 

Kiedy komputerowy formalizm - tytułowa Maszyna Turinga - był „tam” dla nauki, jakiś naukowiec, być 

może pracujący w środowisku Bletchley, mógłby złamać sekrety ludzkiego umysłu i zapisać je w kodzie. 

Dlatego naukowcy nie wierzą w kaprysy, takie jak „ewolucja nauki”, z wyjątkiem lukru jako tła. 

Naprawdę wierzą w naukowy geniusz. Naprawdę wszyscy są opętani przez Prometeusza, dzięki czemu 

innowatorzy mogą marzyć i osiągnąć. Jednak w miarę jak prace nad sztuczną inteligencją napotykają 

kolejne przeszkody, prometejski mit zaskakującej innowacyjności jednostek znika z kulturowych 

archetypów w badaniach i szerzej pojętej kulturze. W jej miejsce mamy mitologię pasywnej ewolucji 

na temat sztucznej inteligencji, która rośnie wraz ze spadkiem wiary w potencjał ludzki. Rozważni 

krytycy, tacy jak Jaron Lanier, dają głos na temat głównego problemu: „Zamiast tego powinniśmy starać 

się zainspirować fenomen ludzkiej inteligencji”. Ale już nie ma już bohaterów. Zamiast tego mamy 

„rój”. 

RÓJ I MASZYNA 

Przeniesienie inteligencji z ludzi na maszyny to gambit - termin szachowy, oznaczający poświęcenie 

piona dla lepszej pozycji - co nieuchronnie ma konsekwencje dla kultury ludzkiej. Bylibyśmy zmuszeni 

zaakceptować ten gambit, gdyby naukowe i empiryczne dowody na to były nieuniknione - przypuśćmy, 

że przybyli superinteligentni kosmici i szybko przechytrzyli wszystkich i przejęli władzę. Brak takich 

dowodów prowadzi do osłabienia kultury innowacji i postępu. Po co poświęcać naszą wiarę w 

innowacje człowieka, jeśli nie musimy? Podstęp jest, jak na ironię, konserwatywny; kiedy smartfony są 

postrzegane jako ewoluujące w kierunku superinteligencji, radykalne wynalazki stają się niepotrzebne. 

Utrzymujemy projekty i pomysły, które sprzyjają status quo, cały czas mówiąc o nieokiełznanym 

„postępie”. Ludzka inteligencja staje się zbiorowa, jak ul pszczół lub, co gorsza, umysł ulowy kolektywu 

Borg w Star Trek, zawsze organizowany przez jakiegoś niewidzialnego kogoś za kulisami. Zasadniczo w 

tej mitologii ludzki umysł staje się przestarzałą wersją nadchodzących maszyn. Ale jak widzieliśmy, nie 

mamy naukowego powodu, by w to wierzyć, więc nie powinniśmy bawić się w mitologiczne gry z 

prawdziwym życiem. Powinniśmy tworzyć technologię, aby przekroczyć granicę, którą sami 

wybraliśmy. W pierwszej dekadzie nowego wieku myśleliśmy, że to właśnie robimy.  

POWSTANIE MASZYN (BYŁO: POWSTANIE LUDZI) 

Kiedy „Web 2.0” pojawiło się na scenie z mnóstwem nowych technologii dla „treści generowanych 

przez użytkowników”, takich jak strony wiki i blogi, wielu krytyków kultury i technologii założyło, że 

znajdujemy się w samym środku eksplozji ludzkiego potencjału, nowej ery możliwości. W 2005 roku 

sztuczna inteligencja nadal leczyła rany po ostatniej bańce „Dot Com” z 2000 roku, a systemy uczące 

się i duże zbiory danych nie były jeszcze gotowe na tryb szumu. Blogerzy Citizen byli. Około 2005 roku 

wyłoniła się cała szkoła myślenia, postrzegająca sieć, a zwłaszcza technologie Web 2.0, jako nową prasę 

drukarską, której przeznaczeniem jest wyzwolenie inteligencji i kreatywności ludzi. Sieć obiecała nie 

tylko uczynić nas mądrzejszymi i lepiej poinformowanymi, ale także umożliwić nam skuteczniejszą 

współpracę, budowanie współczesnych cyfrowych piramid oraz przekształcanie nauki i kultury. Jednak 

gdy piszę to w 2020 roku, oryginalne pomysły na Web 2.0 już zniknęły. W rzeczywistości wydają się 

wręcz surrealistyczne. Clay Shirky, pisarz i konsultant, który jest obecnie profesorem w Interactive 

Telecommunications Program na Uniwersytecie Nowojorskim, napisał kiedyś bestsellery ery Web 2.0, 

takie jak Here Comes Everyone i Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in  Connected Age, 

zapowiadając narodziny poinformowany, świadomy społecznie obywatel, nowa persona. Trochę 

szowinistyczne, jego przesłanie wciąż było jasne: mieszkańcy sieci byli gotowi przepisać księgi zasad, 

uwalniając świat od uciążliwych „strażników”, takich jak prasa i media głównego nurtu, którzy 



niesprawiedliwie kontrolowali produkcję i przepływ wiadomości i wiedzy. „Władza dla ludzi” była 

tropem połowy 2000 roku, memem, który kopiował się i rozprzestrzeniał bez końca na blogach, w 

komentarzach i na półkach z książkami (i w e-bookach). Yochai Benkler, profesor Entrepreneurial Legal 

Studies na Uniwersytecie Harvarda, ogłosił w swojej poczytnej książce The Wealth of Networks: How 

Social Production Transforms Markets and Freedom w 2006 roku, że nadeszła nowa era, rodzaj 

rewolucji, na którą na wspólnych projektach online, wszystko dla dobra publicznego, bez wymagań 

takich jak wypłaty. Wikipedia zdawała się potwierdzać ten punkt widzenia, w przypadku współpracy 

produkcyjnej bez oczekiwania na rekompensatę finansową. Redaktor przewodowy, Kevin Kelly (i inni), 

nazwali później pean Benklera na temat współpracy online umysłem roju, ukłonem w stronę 

inteligencji społecznej pszczół, bez cienia ironii czy szyderstwa. Sam Benkler poprzedził swój 

akademicki poważny apel do świata Web 2.0 cytatem Johna Stuarta Milla: „Natura ludzka nie jest 

maszyną, którą można zbudować na podstawie modelu i ma wykonać dokładnie taką pracę, jaka jest 

dla niej przewidziana, ale drzewo, który wymaga wzrostu i rozwoju ze wszystkich stron, zgodnie z 

tendencjami wewnętrznych sił, które czynią go żywą istotą ”. To doskonały cytat. Ale słowa Milla mają 

dziś dla nich dziwaczne wrażenie, w dużej mierze dlatego, że jego środkiem ciężkości jest człowiek, a 

nie maszyna. Również pomysły Shirky'ego mają teraz kapryśny i naiwny charakter. Nadwyżka 

poznawcza pozwala zrozumieć, że kiedy wszyscy wchodzą do sieci, mogą rzucić palenie lub ograniczyć 

czynności odrętwiające umysł, takie jak oglądanie sitcomów. Jest nadwyżka mocy myślenia 

poznawczego w dobie internetu, którą możemy dobrze wykorzystać, jak wywołanie rewolucji 

społecznej podczas arabskiej wiosny lub wynalezienie leków na raka. W  książce Shirky'ego „Here 

Comes Everybody” roiło się od anegdot o zwykłych ludziach pomagających policji chwytać oszustów za 

pomocą technologii mobilnej. Oczywiście nadal możemy w ten sposób korzystać ze smartfonów, ale 

diagram Venna codziennego użytkowania nie wskazuje już na przyszłość, w której zrealizowany jest 

ludzki potencjał. W rzeczywistości jest jasne, że rewolucja intelektualna przepowiedziana w połowie 

2000 roku nigdy się nie wydarzyła. („Umysł roju” nawet nie dał nam Wikipedii - większość prawdziwego 

pisania jest wykonywana przez pojedynczych ekspertów, a inni wykonują bardziej przyziemne zadania 

edycyjne). Optymizm Shirky'ego i innych co do człowieka  przekształcił się dość szybko w światopogląd, 

który postrzega ludzi jako trybiki w gigantycznej maszynie. Ostatecznie skupiamy się na samej maszynie 

- sieci, systemie. Jak było do przewidzenia, umysły roju zaczęły promować nowy sceptycyzm co do 

ludzkiej inteligencji. Pomysł zasila teraz popularną mitologię o dominacji maszyn. Superkomputery 

stały się „gigantycznymi mózgami”.  Gdybyśmy musieli wybrać rok, w którym „ludzki potencjał” umarł, 

jako poważny internetowy mem, rok 2008 byłby faworytem. Samo „Big Data” weszło do leksykonu. 

Chris Anderson z Wired opublikował swoją prowokację, że duże zbiory danych zastąpią teorię w nauce 

- niezbyt subtelną sugestię, że ludzką innowację można po prostu zlecić obliczeniom. A do 2008 roku 

sztuczna inteligencja została przemieniona w swoją nowoczesną postać nauki o danych. Z perspektywy 

czasu trajektoria wydaje się oczywista: od blogerów obywatelskich - jednostek - kształtujących nową 

ludzką przyszłość; do brzęczenia umysłów ula, tworzenia encyklopedii; do big data i sztucznej 

inteligencji, które zastępują ludzkie myślenie, a nawet pozbawiają nas nieznośnej teorii naukowej. 

„Natura ludzka nie jest maszyną” - powiedział Benkler cytując Milla zaledwie dwa lata wcześniej. 

Niesamowite jest to, że nadzieja Benklera na ludzkość w Internecie została podciągnięta do mitologii 

o sztucznej inteligencji - rewolucji maszynowej - która teraz wypiera i ignoruje ludzką kreatywność. 

Podobnie jak wiele dyskusji na temat sztucznej inteligencji w dzisiejszych czasach, transformacja 

wydaje się głupio umotywowana i pomyślana. Naukowcy i inni członkowie inteligencji w końcu 

wskazali, że nauka bez teorii nie ma sensu, ponieważ teoretyczne „modele” lub ramy poprzedzają 

analizę dużych zbiorów danych i dają uczeniu maszynowemu coś konkretnego do zrobienia, do analizy. 

Ale duch czasu z połowy 2000 roku Web 2.0 gwałtownie odwrócił się od „władzy dla ludzi” do 2010 

roku. Dwa lata później, w 2012 roku, systemy Deep Learning zdmuchnęły konkurentów na dobrze 

znane ImageNet konkuruje ze zdjęciami Flickr i szybko okazuje się fantastyczną obietnicą dotyczącą 



innych problemów konsumenckich, takich jak rozpoznawanie głosu i personalizacja treści - problemy, 

które firmy takie jak Facebook (które w tym roku weszły na giełdę w liczbie ponad szesnastu miliardów) 

i Google musiały rozwiązać, aby sprzedawać reklamy i polecać treści swoim legionom użytkowników. 

Facebook, Amazon, Google i inni giganci technologiczni szybko przyjęli sztuczną inteligencję dużych 

zbiorów danych i wkrótce wszyscy zapomnieli o obywatelskich blogerach. Inteligencja zaczęła 

wychwalać nadchodzącą sztuczną inteligencję, która będzie blogować i pisać dla nas wiadomości. 

Następnie mieli nas zastąpić. Patrząc z perspektywy czasu, zmartwienie Laniera w jego 2010 You Are 

Not a Gadget było prorocze, ale było zbyt późno: „Nowe pokolenie osiągnęło pełnoletność ze 

zmniejszonym oczekiwaniem na to, kim może być dana osoba i kim każda osoba może się stać”. Być 

może sama idea umysłu roju wydaje się dziś nieco osobliwa, choćby z równie przygnębiającego 

powodu, że główne idee dotyczące ludzkiego potencjału zanikły. W 2005 roku Google nadal był cudem, 

wspaniałym przykładem ludzkiej innowacji. Dziś nasz wszechobecny gigant wyszukiwarek jest jak 

brelok do kluczy w naszej kieszeni. Przestaliśmy nawet to zauważać. Niecałe dziesięć lat po przeboju 

Jamesa Surowieckiego The Wisdom of Crowds z 2005 roku pomysł, że ludzie na Twitterze lub innych 

portalach społecznościowych prezentują zbiorową mądrość - lub w ogóle mądrość - wydawał się 

śmieszny. Mówi się, że mitologia dotycząca sztucznej inteligencji również nie była wyśmiewana i 

wydaje się coraz bardziej rozpowszechniona. 



MITOLOGIA AI WPŁYWA NA NEURONAUKĘ 

„Umysł roju” pozostaje w leksykonie, nawet jeśli nie jest już przywoływany z taką powagą. Ale jego 

odgałęzienie pojawiło się w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, w samej nauce. Ule dla 

umysłów, a następnie „roje” dla odkryć naukowych. Weźmy Seana Hilla, byłego dyrektora International 

Neuroinformatics Coordinating Facility, będącego częścią dużego wspólnego przedsięwzięcia znanego 

jako Human Brain Project. Pisząc dla antologii 2015 The Future of the Brain, Hill postrzega wspólne 

wysiłki na dużą skalę jako przyszłość nauki, a indywidualnych naukowców najlepiej rozumieć jako część 

rojów: „Jednym z celów projektu Human Brain Project jest wywołanie i ułatwienie nowej fali globalnej 

współpracy w neurobiologii. . . . Jeśli uda się zaangażować społeczność, celem jest, aby roje naukowców 

wspólnie stawiały czoła głównym wyzwaniom związanym ze zrozumieniem mózgu i jego zaburzeń - w 

środowisku, w którym każda osoba zostanie doceniona za swój wkład ”. Jest to gmatwanina pomysłów, 

od „globalnej współpracy”, która brzmi obiecująco, po „roje naukowców”, które przywołują absurdalną 

deflacyjną metaforę wkładu poszczególnych naukowców (skutecznie uniemożliwiających samodzielne 

odkrycie), do taktyki o bromku na temat „Każdy. . . otrzymanie kredytu ”. Być może był to dzień wolny 

dla Hilla, głównego gracza w niesławnym projekcie Human Brain Project trwającym w Europie. Ale 

Henry Markram, niegdyś dyrektor tego projektu, jest także zwolennikiem wizji nauki Hilla, 

argumentując, że geniusze tacy jak Albert Einstein są teraz niepotrzebni: „Utrudnia nam ogólne 

przekonanie, że potrzebujemy Einsteina, aby wyjaśnić, jak działa mózg. To, czego naprawdę 

potrzebujemy, to odłożyć na bok nasze ego i stworzyć nowy rodzaj zbiorowej neuronauki ”. Ale jego 

zachwalanie zbiorowej neuronauki było, jak teraz wiemy, jego własną mitologiczną wizją stworzenia 

superinteligentnego mózgu komputerowego, wykorzystującego innych naukowców jako zasoby do 

podążania określoną, ale nierozważną ścieżką. 

LUDZIE NIE MUSZĄ STOSOWAĆ SIĘ 

Retoryka o nauce o rojach, podobnie jak mówienie o umysłach roju, nieuchronnie prowadzi do 

komputerowego spojrzenia na świat, w którym ludzki potencjał jest bagatelizowany na rzecz dominacji 

maszyn. Nauka podąża za kulturą online, od ludzkich pomysłów po mega technologię, co doprowadziło 

do konsolidacji władzy w największych firmach technologicznych i ogólnej stagnacji w tempie 

innowacji. Futuryści Web 2.0 wiedzą o tym aż za dobrze. Platformy „treści wzbudzanych przez 

użytkowników” zapoczątkowały nowe wizje ludzkich możliwości. Potem, w miarę dojrzewania 

technologii, pojawiły się wizje łączenia ludzi w ramach ogromnych wspólnych wysiłków, a wreszcie 

mitologia nieuchronności sztucznej inteligencji, która spycha ludzi na margines w swoich opowieściach 

o przyszłości maszyn. Ten sam trend pojawia się teraz w badaniach podstawowych. Nauka, niegdyś 

triumf ludzkiej inteligencji, wydaje się teraz zmierzać w grzęzawisko retoryki na temat potęgi dużych 

zbiorów danych i nowych metod obliczeniowych, w których rolą naukowców jest teraz jako technik, 

zasadniczo testujący istniejące teorie na superkomputerach IBM Blue Gene. Ale komputery nie mają 

wglądu. Ludzie robią. A wspólne wysiłki są skuteczne tylko wtedy, gdy ceni się jednostki. Ktoś musi 

mieć pomysł. Turing w Bletchley wiedział - lub nauczył się - o tym, ale lekcje zostały utracone w ciągu 

ostatnich dziesięcioleci. Technologia, a raczej technologia sztucznej inteligencji, wciąga „nas” w „to”. 

Oszałamiająco, teraz dyskredytujemy Einsteina, aby zrobić miejsce na gadające maszyny. 

Niefortunnym przykładem są zakrojone na szeroką skalę projekty neurobiologiczne. 

PROJEKT LUDZKI MÓZG 

Human Brain Project wystartował oficjalnie w październiku 2013 roku z dziesięcioletnią nagrodą Unii 

Europejskiej o wartości 1,3 miliarda dolarów, ogromną sumą przeznaczoną na badania neuronaukowe. 

Projekt początkowo obejmował ponad 150 instytucji na całym świecie, kierowanych przez dr Henry'ego 

Markrama, neuronaukowca ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Lozannie. 



Markram jest znany ze swojego projektu Blue Brain, ambitnej próby zamodelowania całej kolumny 

nowej kory mózgowej szczura w krzemionce w symulacji komputerowej na superkomputerze IBM Blue 

Gene. Cele projektu Human Brain Project poszerzają zakres Blue Brain o nie mniej niż kompletną 

symulację komputerową całego ludzkiego mózgu, cel, który Markram ogłosił podczas wykładu TED w 

2009 roku, zostanie osiągnięty do końca dekady - chociaż wielu innych neuronaukowców się z tym nie 

zgadzało. Podobnie jak futurystyczne twierdzenia dotyczące sztucznej inteligencji, prognozy Markrama 

były błędne - bardzo błędne - i na szczęście dla nauki, niepowodzenie jego przewidywań nie zostało 

całkowicie zignorowane. Pisząc w The Atlantic w 2019 roku, Ed Yong zwięźle wypowiedział się na temat 

tego, co przez cały czas przewidywali inni neuronaukowcy: „Minęło już dziesięć lat. Nie udało mu się.” 

W obliczu zarzutów niegospodarności dr Markram wystąpił jako kierownik projektu dwa lata po jego 

uruchomieniu. Kilka lat później projekt zmienił się bezwstydnie, jako po prostu projekt 

oprogramowania, dostarczający narzędzi i metod dla naukowców prowadzących trwające i 

potencjalnie ważne badania. Pomysł na naukę o rojach dotyczący prowadzenia podstawowych badań 

naukowych jest rażącym błędem, a teraz znany już świadomy ruch lub nieświadomy - polegający na 

zmniejszeniu ludzkiego zaangażowania i ponownym skoncentrowaniu wysiłków na superkomputerach 

i dużych zbiorach danych, ekstrapolując z istniejącej technologii, powinien zostać ujawniony, podobnie 

jak podobny szum. o sztucznej inteligencji należy się skonfrontować. Niepokojące jest również to, że 

pomysły Markrama i Hilla dotyczące przyszłości neuronauki są publicznymi przykładami 

ogólnoświatowego trendu naukowców, którzy próbują popychać naukę do przodu za pomocą obliczeń, 

a nie pomysłów. Markram i Human Brain Project są prawdopodobnie najbardziej skandalicznymi 

przykładami mitologii o inteligencji „wyłaniającej się” z Big Science, której głównymi elementami są 

superkomputery; ale inne projekty, mniej publicznie, popełniają te same błędy. Na przykład, na piętach 

projektu Human Brain Project, administracja Obamy ogłosiła równie ambitne przedsięwzięcie Big 

Science, inicjatywę Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN), 

inwestując początkowe 100 milionów dolarów w roku fiskalnym 2014, przy spodziewanych wydatkach 

w wysokości 300 milionów dolarów w ciągu dziesięciu lat. Inicjatywa BRAIN koncentruje się na 

opracowywaniu technologii, które mogą modelować obwody neuronowe i inne obszary funkcjonalne 

mózgu obejmujące wiele pojedynczych neuronów. Trwają również mniejsze, ale znaczące projekty 

symulacji mózgu, takie jak Allen Brain Atlas z Allen Institute for Brain Science w Seattle. Takie projekty 

dają obietnicę pełnego zrozumienia mózgu. Markram, na przykład, od lat mówi publicznie, że planuje 

wcielić swoją symulację superkomputera w robotykę, tworząc w ten sposób pierwszą na świecie 

inteligencję niebiologiczną. Przy okazji projekty Big Brain zadowalają agencje rządowe, obiecując 

bardziej praktyczne korzyści, takie jak wgląd w przyczyny choroby Alzheimera i innych chorób 

związanych z mózgiem. Prezydent George H. W. Bush ogłosił kiedyś lata 1990-2000 „dekadą mózgu”. 

Wydaje się raczej, że nasza obecna dekada właśnie taka stała się. Pytanie brzmi, czy nastąpił jakiś 

znaczący, zasadniczy postęp. Podczas gdy inicjatywy Human Brain Project i BRAIN są wyraźnie 

projektami Big Science - głośnymi celami, odgórnym zarządzaniem, dobrze finansowanymi i 

skupiającymi się raczej na inżynierii niż na teorii - są one również rozliczane jako projekty AI. W 

szczególności duże wysiłki w dziedzinie neuronauki są obecnie prawie powszechnie promowane jako 

projekty związane z dużymi zbiorami danych. Wymogi dotyczące danych dla tych projektów z 

pewnością zasługują na to określenie. Fundacja Kavli zauważa, że inicjatywa BRAIN musi przetrwać 

„potop danych”: „Pomiar zaledwie ułamka neuronów w mózgu jednej myszy może wygenerować 

prawie tyle samo danych, co długi na 28 km Wielkim Zderzaczu Hadronów lub najbardziej 

zaawansowany obserwatoria astronomiczne ”. Kavli podkreśla temat, który zajmuje ważne miejsce w 

literaturze obu projektów Big Brain: mariaż opartej na danych sztucznej inteligencji z neuronauką jest 

zarówno wyzwaniem informatycznym, jak i ogromną szansą, ponieważ uważa się, że zdolność do 

manipulowania większą ilością danych o mózgu przekłada się do udanych badań. Rzeczywiście, duże 

zbiory danych są głównym tematem dyskusji na temat prowadzonych obecnie projektów Big Brain. Na 



przykład sam Markram twierdzi, że Human Brain Project dotyczy integracji danych. (Nie neuronauka?) 

Amye Kenall pisze w BioMed Central, omawiając poszukiwany „nowy superkomputer” w ramach 

projektu Human Brain Project, że „neuronauki z łatwością przekroczą genomikę jako nauka 

intensywnie wykorzystująca dane”. Jak zauważa Kenall, obecne superkomputery działają w „skali 

peta”, ale oczekuje się, że Human Brain Project będzie wymagał zasobów obliczeniowych w „ex-scale”, 

więc projekt, wraz z badaniami neuronaukowymi, finansuje również rozwój pierwszego egzaminu exa 

-skalowy superkomputer. To zacieranie się granicy między informatyką a technologią informacyjną i 

badaniami neuronauki jest typowe dla obu projektów. Biorąc pod uwagę określone cele inicjatyw Big 

Brain, skupienie się na koncepcjach i technikach sztucznej inteligencji jest oczywiście konieczne. Oba 

projekty mają stawić czoła tak zwanemu problemowi mapowania mózgu, problemowi z natury 

złożonemu obliczeniowo. Rebecca Golden, pisząca dla Genetic Literacy Project, wyjaśniła problem 

mapowania w następujący sposób: 

Szacuje się, że ludzki mózg ma około 86 miliardów neuronów (8,6 x 1010), przy czym każdy neuron ma 

prawdopodobnie dziesiątki tysięcy połączeń synaptycznych; te małe strony do rozmów są miejscem 

wymiany informacji między neuronami. W sumie prawdopodobnie istnieje ponad sto bilionów synaps 

neuronalnych, więc komputer rejestruje prostą binarną informację o synapsach, na przykład czy 

wystrzelił w oknie czasowym lub nie, wymagałby 100 terabajtów. Ilość pamięci potrzebnej do 

przechowywania nawet tych bardzo prostych informacji co sekundę w ciągu jednego dnia dla jednej 

osoby wynosiłaby ponad 100 000 terabajtów, czyli 100 petabajtów. Obecnie superkomputery mieszczą 

około 10 petabajtów. A to szybkie obliczenie nie uwzględnia zmian w łączności i położeniu tych synaps 

zachodzących w czasie. Liczenie, jak te połączenia zmieniają się tuż po dobrze przespanej nocy lub 

zajęciach z matematyki, daje olbrzymią liczbę (i znacznie więcej bajtów niż szacowane 1080 atomów we 

wszechświecie). Problem z okablowaniem wydaje się nie do rozwiązania ze względu na swoją wielkość. 

Markram i inni badacze są oczywiście świadomi niezłomnej nierozwiązywalności problemu mapowania 

w neuronauce i na tym polega jego i innych nieustanne wierność sztucznej inteligencji Big Data jako 

pierwszoplanowej roli. Jeśli nowe spostrzeżenia mają wyłonić się z „integracji danych”, jak to ujął, 

wówczas zasady łączące neurony w obwody i większe jednostki funkcjonalne (obwody mesa) ograniczy 

problem mapowania i uprości złożoność obliczeniową, z którą borykają się obecnie badacze. Innymi 

słowy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja dostarczą brakujących elementów teorii w samej 

neuronauce. Zgodnie z tym poglądem technologia informacyjna, uważana za odwrócenie uwagi przez 

krytyków projektów Big Brain, jest w rzeczywistości jednym z argumentów przemawiających za tym, 

dlaczego takie projekty (w końcu) odniosą sukces: technologia, sama sztuczna inteligencja, uzupełni 

brakujące elementy tam, gdzie ludzie mają do tej pory nie powiodło się. 

BIG DATA, ZNOWU 

Projekty Data Brain, a w szczególności Human Brain Project, były odważnymi próbami rozwinięcia 

szerszej wizji nauki, stawiającymi czoła głównym pytaniom o naturę myśli ludzkiej. Rzeczywiście 

Markram, niezrażony niepowodzeniem projektu, bezwstydnie ogłasza projekty Data Brain jako drogę 

do sztucznej inteligencji. Wierzy, że sztuczna inteligencja i neuronauka rozwiążą tajemnicę ludzkiej 

inteligencji, a być może także naszej świadomości. W wielu publicznych wywiadach na przestrzeni lat 

Markram stwierdził, że planuje modelować neurony przy użyciu danych o mózgu pochodzących z 

projektów na całym świecie, aby odkryć „zasady statystyczne” leżące u podstaw aktywności neuronów 

(na poziomie wymiany jonowej) oraz łączyć ze sobą coraz większe jednostki funkcjonalne neuronów w 

ludzkim mózgu, aż pojawi się pełna mapa. Uważa, że ta mapa będzie wówczas w stanie wykazywać 

zachowania podobne do ludzkich. Futuryści, tacy jak Ray Kurzweil i grupa innych twórców mitów AI, 

również trwają w tym przekonaniu. Innymi słowy, zrozumiemy zasady inteligentnego myślenia do tego 

stopnia, że można je sprowadzić do inżynierii, zaprogramować w robotyce i systemach sztucznej 



inteligencji. Nowa era sztucznej inteligencji rozpocznie się po wielkich postępach w neurobiologii. I 

znowu odniesiemy sukces tam, gdzie poprzednie generacje zawiodły z powodu sztucznej inteligencji: 

nasz dostęp do ogromnych ilości danych oraz platform integracji i analizy danych, które umożliwiają 

nam odkrywanie zasad i teorii, w których wcześniej byliśmy zalewani różnymi badaniami. Innymi słowy, 

sztuczna inteligencja jest tym, co sprawia, że inicjatywy Big Brain wydają się nowe i różnią się od tego, 

co nastąpiło wcześniej - nie są to przełomy w teorii neuronauki, ale możliwości obliczeniowe i dane. 

Ale to czysta głupota, jako porażka Human Brain Project wyraźnie to pokazuje. Podobnie jak indukcja 

w porównaniu z uprowadzeniem, technologia jest niższa od teorii, a technologia informacyjna w 

szczególności zastępuje innowacje, podczas gdy naukowcy zachwalają jej przełomowy potencjał, 

wdrażając duże ramy technologiczne z wykorzystaniem istniejących pomysłów. Prawdopodobnie jest 

prawdą - a przynajmniej rozsądnie jest przypuszczać - że niewystarczająca wiedza neuronaukowa jest 

jednym z głównych powodów, dla których nie mamy jeszcze lepszych teorii na temat natury naszych 

umysłów. W szczególności lepsze zrozumienie zasad ludzkiego poznania mogłoby wpłynąć na sztuczną 

inteligencję, poświęconą odkrywaniu tajemnicy inteligencji, co jest deklarowanym celem Markrama. 

Wydaje się jednak, że symulacje mózgu na dużą skalę (podejścia Data Brain) cofają nasze poszukiwania 

takiej wiedzy. Brak teorii na temat tego, jak zachowuje się mózg - jak myślimy, czujemy i postrzegamy 

istniejącą wiedzę, o neuronach i jednostkach funkcjonalnych, takich jak obwody wyrażone w 

symulacjach komputerowych, szpilki mają nadzieję, że brakujące składniki poznania w jakiś sposób 

wyłonią się z objętości zebranych danych w te niższe poziomy. Jest to oczywiście rdzeń mitologii na 

temat samej sztucznej inteligencji: że wgląd, teorie i hipotezy nieznane, a nawet niepoznawalne w 

mniejszej skali, w jakiś sposób pojawią się, gdy zbierzemy i przeanalizujemy wystarczającą ilość danych, 

używając uczenia maszynowego i innych podejść indukcyjnych. Wysiłki Data Brain w ramach projektu 

Human Brain Project i inicjatywy BRAIN w Stanach Zjednoczonych popierają ten wątpliwy pomysł, 

mając nadzieję, że neuronauka ogólnie pójdzie za przykładem projektu ludzkiego genomu, 

udowadniając, że naukę można sprowadzić do inżynierii (a naukowców do rojów pomocnic). Należy 

jednak zauważyć, że Projekt Ludzkiego Genomu miał dobrze zdefiniowane cele, które pomijały główne 

teoretyczne wyzwania - był to projekt inżynierski od samego początku. Na szczęście nie dotyczy to 

wszystkich projektów Data Brain. Badacze neurobiologii - od Erica Kandela z Columbia University do 

Christof Kocha, wcześniej w Cal-Tech a teraz w Allen Institute for Brain Science, a nawet Markram-

przyzna, że w naszym obrazie mózgu brakuje głównych elementów teorii, szczególnie na wyższych 

poziomach funkcjonalności. Odpowiedź, pochodząca najmocniej ze strony Markrama i wciąż 

ambitnego projektu Human Brain Project, jest taka, że duże zbiory danych wypełnią brakującą teorię, 

a naukowcy tracą czas na prowadzenie badań w tradycyjny sposób - na małe, dobrze zdefiniowane cele 

badawcze dotyczące konkretnych obszary problemowe. Najwyraźniej w dobie sztucznej inteligencji nie 

możemy się doczekać, aż teoria zacznie się od odkrywania i eksperymentowania. Musimy wierzyć w 

wyższość inteligencji obliczeniowej nad ludzką - co jest zdumiewające, nawet w obliczu trwającej 

teoretycznej tajemnicy dotyczącej przede wszystkim tego, jak nasycić komputery elastyczną 

inteligencją. Takie myślenie jest błędem, a kiedy opadnie kurz, prawdopodobnie okaże się kosztowne. 

Pomimo ciągłej retoryki dotyczącej postępu, w rzeczywistości projekty Data Brain mają w 

rzeczywistości konserwatywny charakter, jeśli chodzi o same badania neurologiczne. Na przykład 

naukowcy z projektu Human Brain Project wydają się zadowoleni z wykorzystania istniejących badań 

neuronauki jako podstawy planów „integracji danych”, błędnie wierząc, że same dane dostarczą 

odpowiedzi w miarę wzrostu złożoności symulacji - oryginalna idea wielkich zbiorów danych . W 

związku z tym projekt i inne podobnie myślące projekty oparte na sztucznej inteligencji skutecznie 

podważają proces odkryć naukowych, kładąc nacisk na coraz większe symulacje istniejącej wiedzy 

eksperymentalnej. Te głośne projekty Data Brain, takie jak European Human Brain Project, a teraz 

inicjatywa BRAIN w Stanach Zjednoczonych, były w stanie przekonać agencje finansujące i, w dużym 

stopniu, nieświadomą opinię publiczną, że taka istniejąca wiedza symulowała na platformach 



superkomputerowych przetwarzających duże ilości danych, stanowi postęp naukowy, a nie 

konserwatywny projekt inżynieryjny, świadczy o ogólnym zamieszaniu związanym z rolą sztucznej 

inteligencji w nauce. Na przykład technika, której początkowo bronił Markram, a przyjęta przez Human 

Brain Project, jest obecnie szeroko rozpowszechniona w głównych przedsięwzięciach neuronaukowych 

pod różnymi postaciami. Nazywa się to „neuronauką predykcyjną” i polega na podejściu naukowców 

do symulacji połączeń między neuronami. Nieznane łącza synaptyczne są określane na podstawie 

znanych połączeń za pomocą indukcyjnych technik uczenia maszynowego. Używane są zarówno 

tradycyjne sieci neuronowe, jak i bardziej wydajne sieci głębokiego uczenia. Markram wykazał 

początkowo, że uczenie maszynowe może poprawnie przewidywać nieznane wcześniej połączenia w 

kolumnach kory mózgowej szczura. Analiza wykorzystująca standardową statystykę miary F wykazała 

dokładność tego podejścia wynoszącą prawie 80 procent. Przedstawiając postęp w stosowaniu uczenia 

maszynowego do biologicznych zbiorów danych, podejście to charakteryzuje się średnim poziomem 

błędów wynoszącym dwa na dziesięć. Ma to złowieszcze konsekwencje dla każdej strategii inżynierii 

odwrotnej ludzkiego mózgu. Ale pomijając tę kwestię, to płytka logika stojąca za takimi podejściami 

oznacza głębsze kłopoty dla instytucji nauki. 

BOZON HIGGSA 

W 2012 roku naukowcy odkryli od dawna brakujący element standardowego modelu fizyki - bozon 

Higgsa. Odkrycie bozonu Higgsa jest często przypisywane imponującej technologii, masywnemu 

Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów (LHC) leżącym na granicy francusko-szwajcarskiej. LHC to 

dwadzieścia osiem km rur stanowiących największy na świecie superkolider. Naukowcy wykorzystali 

LHC do zaprojektowania eksperymentu, w szczególności testującego istnienie cząstki odpowiadającej 

za masę we Wszechświecie, nazwanej „bozonem Higgsa” na cześć Petera Higgsa, naukowca, który jako 

pierwszy przewidział jej istnienie. Wynik wysokoenergetycznego eksperymentu z użyciem LHC 

wydawał się potwierdzać teorię Higgsa o istnieniu cząstki (oficjalnie potwierdzono to w 2013 roku). Ale 

przypadek bozonu Higgsa ilustruje również perwersyjną tendencję do bagatelizowania teorii i 

mistrzowskich metod obliczeniowych, które wspierają myślenie życzeniowe o dużych zbiorach danych 

i sztucznej inteligencji. To prawda, że zasoby superkomputerowe są niezbędne, aby zrozumieć górę 

danych generowanych przez superkolider. W 2012 roku zderzacz generował około dwudziestu pięciu 

petabajtów rocznie; do 2018 roku liczba ta podwoiła się, co stanowi równowartość około piętnastu 

milionów filmów w wysokiej rozdzielczości. Nie ma wątpliwości, że analityka dużych zbiorów danych i 

zasoby obliczeniowe niezbędne do przetwarzania takich ilości danych dają fizykom zestaw potężnych 

narzędzi do eksploracji świata subatomowego. Ale historia bozonu Higgsa, często reklamowana jako 

przykład sukcesu Wielkiej Nauki (i tak było), jest także triumfem wglądu teoretycznego. Przypadek 

Higgsa jest szczególnie imponujący jako argument teoretyczny, a nie duży zbiór danych jako taki. Peter 

Higgs faktycznie odkrył tę cząstkę w 1964 roku; LHC następnie potwierdził jego istnienie. To jest 

studium przypadku dotyczące właściwego wykorzystania technologii, aby zastąpić ludzki wgląd. Lekcja 

potwierdzająca cząstki Higgsa nie jest wezwaniem do broni w naszej mitologii komputerowej 

przyszłości Jest to raczej przypomnienie, że sztuczna inteligencja - tutaj, duże zbiory danych - działa 

tylko wtedy, gdy mamy wcześniejszą teorię. W tym właśnie punkcie leży wiele nieporozumień i 

potencjalnych kłopotów dla nauki. Niestety neuronauka, w przeciwieństwie do fizyki cząstek 

elementarnych, nie ma jednolitych ram teoretycznych. Wyzwaniem dla neuronaukowców jest zatem 

obrona obecnego modelu opartego na danych przy braku teoretycznych spostrzeżeń, które miałyby 

sens i kierowały „potopem danych”, jak to ujęła Fundacja Kavli. 

POTRZEBA: TEORETYCY 

W odkrywczym wywiadzie dla Nature kilka lat temu wybitni neuronaukowcy Eric R. Kandel (dyrektor 

w Kavli Institute for Brain Science na Columbia University), Henry Markram (dyrektor Human Brain 



Project), Paul M. Mathews (Head of Division of Brain Sciences w Imperial College London, Wielka 

Brytania), Rafael Yuste (profesor biologii i neurologii na Columbia University) i Christof Koch (Chief 

Scientific Officer w Allen Institute for Brain Science w Seattle) omówili rolę dużych zbiorów danych, 

teorię, oraz współpracę przy europejskim projekcie Human Brain Project i inicjatywie BRAIN w Stanach 

Zjednoczonych. Z tej dyskusji jasno wynika, że neuronauka stoi w obliczu poważnych wyzwań, a 

odpowiedzi wciąż brakuje. Mathews, na przykład, przyznaje, że „Inicjatywa BRAIN i Human Brain 

Project stoją przed fundamentalnym wyzwaniem: nie mamy silnego paradygmatu, który mógłby 

kierować dochodzeniem. Uderzające jest to, że zarówno inicjatywa BRAIN, jak i Human Brain Project 

to ćwiczenia gromadzenia „dużych zbiorów danych”, z których oczekuje się, że wyłonią się znaczące 

relacje ”. Jednak Markram jest przekonany, że sztuczna inteligencja Big Data uzupełni brakujące 

elementy teorii wraz z postępem prac. Mówi o tym wprost, twierdząc, że „im więcej danych mamy, 

tym dokładniejsze biologicznie staną się modele”. Wyjaśnia w wywiadzie Nature swoją wizję Human 

Brain Project i ogólnie neuronauki: „Z naukowego punktu widzenia chcemy otworzyć drogę do nowej 

formy przyspieszonej neuronauki, w której identyfikujemy podstawowe zasady obejmujące wiele 

poziomów organizacji mózgu i wykorzystujemy je zasad, aby wypełnić duże luki w naszej wiedzy. Na 

przykład, możemy użyć zasad dotyczących sposobu, w jaki neurony łączą się, aby przewidzieć 

konektom [schemat połączeń mózgu]. Hipotetyczne rekonstrukcje mózgu mogą prowadzić i 

przyspieszać eksperymentalne mapowanie mózgu, zmieniając go ze snu w praktyczną rzeczywistość ”. 

Z obszernych wywiadów prasowych Markrama jasno wynika, że wierzy on, iż wyniki badań z całego 

świata związane z integracją danych zebrane na jego platformie technicznej opartej na 

superkomputerze ułatwią „wyłonienie się teorii” na coraz wyższych poziomach organizacji mózgu. W 

związku z tym początkowe modele neuronów wykorzystujące informacje o kanałach jonowych (czyli 

informacje molekularne niskiego poziomu o zachowaniu poszczególnych neuronów) pomogą 

opracować teorie działania jednostek funkcjonalnych, takich jak obwody neuronalne, co z kolei 

zasugeruje zasady lub teorie umożliwiające naukowcom łączenie się. od mikroukładów do mesa 

obwodów do całych obszarów mózgu, takich jak kora nowa. Sam Markram bardzo jasno wie, jak to 

zadziała, i równie lekceważy sugestie, że twórcze badania prowadzone przez mniejsze zespoły 

badawcze mogą uznać takie teorie za niezależne od jego podejścia do Big Data. Jego zainteresowania 

polegają na wykorzystywaniu naukowców i ich badań jako danych wejściowych do scentralizowanej 

struktury technologicznej, do motywacji, którą otwarcie przyznaje, wierząc, że zapoczątkuje to „nowy 

rodzaj zbiorowej neuronauki” bez „Einsteina”. Chociaż trudno jest polemizować z niejasnymi, 

pozytywnie brzmiącymi pomysłami, takimi jak „współpraca”, to, co kryje się za takimi zwrotami 

grzecznościowymi, to bardzo obszerne twierdzenia o roli wielkich zbiorów danych i sztucznej 

inteligencji w przyszłości neuronauki. Markram najwyraźniej wierzy, że same dane (i głębokie uczenie 

się) będą napędzać tworzenie teorii, ale cała historia nauki i krótka, ale wybuchowa historia mody na 

duże zbiory danych pokazują szaleństwo takiego podejścia. Widzieliśmy już, że sukcesy w zakresie big 

data promowane na popularnych kontach (takich jak Mayer-Schönberger i Big Data Cukra) wynikają 

głównie z domen społecznych, takich jak biznes, w których nie ma solidnych teorii wiadomo, że istnieją. 

Wobec braku teorii sztuczna inteligencja Big Data okazała się dobrodziejstwem dla wielu obszarów 

zainteresowań, w których bez metod intensywnie wykorzystujących dane nie można było dokonać 

rzeczywistego postępu w prognozowaniu. Takie przykłady mogą być zachęcające dla liderów biznesu, 

a nawet oświetlać interesujące obszary kultury popularnej, ale generalnie są one nieadekwatne, a 

nawet katastrofalne dla poważnej nauki. Widzieliśmy, jak teoria działała w rzekomych triumfach 

technologicznych, takich jak odkrycie bozonu Higgsa. W takich przypadkach solidne ramy teoretyczne 

umożliwiają zestaw kontrolowanych i ukierunkowanych eksperymentów może pomóc potwierdzić 

przewidywane wyniki teorii. Nauka zawsze sprzymierzyła się z eksperymentami w tym sensie, więc 

przypadek Higgsa nie jest raczej kontrowersyjny. Ale nie robi też wiele, aby wzmocnić radykalne 

twierdzenia o potęgach sztucznej inteligencji Big Data zgodnie z liniami, których Markram wymagałby 



w neuronauce. Ponownie, brak solidnych ram teoretycznych w neuronauce sprawia, że podejście 

skoncentrowane na danych i uczeniu maszynowym jest jeszcze bardziej błędne. Im mniej teorii mają 

badacze do kierowania wysiłkami opartymi na danych, tym mniej dobrze zdefiniowanych hipotez 

można przetestować i tym bardziej takie wysiłki padną ofiarą znanych słabości podejść opartych na 

danych. Michael Jordan, stypendysta IEEE i wybitny profesor informatyki Pehong Chen na 

Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, spierał się przeciwko tym, którzy widzą liniowy związek 

między dużymi zbiorami danych a myśleniem naukowym (dzięki którym im więcej danych mamy, tym 

lepsze są nasze myślenie naukowe staje się). Jako jeden z najbardziej szanowanych autorytetów na 

świecie w dziedzinie uczenia maszynowego i dużych zbiorów danych, Jordan jest mało 

prawdopodobnym krytykiem, ale przewiduje, że „społeczeństwo wkrótce doświadczy epidemii 

fałszywych alarmów pochodzących z projektów big data”. Jak to ujął: „Kiedy masz duże ilości danych, 

Twój apetyt na hipotezy staje się jeszcze większy. A jeśli rośnie szybciej niż statystyczna siła danych, to 

wiele z naszych wniosków będzie prawdopodobnie fałszywych. Prawdopodobnie będzie to biały szum 

”. Jordan twierdzi, że w przypadku jakichkolwiek konkretnych danych znajdę pewną kombinację 

kolumn, które będą doskonale przewidywać każdy wynik, tylko przez przypadek. . . . Znajdę wszelkiego 

rodzaju fałszywe kombinacje kolumn, ponieważ jest ich ogromna liczba. To tak, jakby pisać miliardy 

małp. Jeden z nich napisze Szekspira ”. Jordan wskazuje tutaj na dobrze znany problem w statystykach 

znany jako overfitting (omówiony poniżej). Przygnębiająco dla Markrama i innych zwolenników 

projektów Data Brain, takich jak Human Brain Project, nadmierne dopasowanie jest szczególnie 

problematyczne w przypadku braku przyczynowych lub teoretycznych informacji na temat domeny - 

to znaczy przy braku ogólnej inteligencji. „Korelacja to nie związek przyczynowy” to dobrze znana 

przestroga, ale śmiałe twierdzenia wysuwane w imieniu projektów Big Data AI w ostatnich latach 

ponownie sprawiły, że stało się to szczególnie istotne. Pozornie oczywiste prawdy o wiedzy 

najwyraźniej wymagają teraz ponownego przedstawienia w następstwie głównych twierdzeń 

dotyczących danych i uczenia maszynowego. Jak Marcus i Davis zostali zmuszeni do zwrócenia uwagi 

w New York Times, „analiza dużych zbiorów danych może ujawnić na przykład, że w latach 2006-2011 

wskaźnik morderstw w Stanach Zjednoczonych był dobrze skorelowany z udziałem w rynku 

przeglądarki Internet Explorer: Oba gwałtownie spadły. Ale trudno sobie wyobrazić, że istnieje między 

nimi związek przyczynowy ”. Jest to oczywista kwestia i odnosi się z siłą do głośnych twierdzeń o 

głębokim uczeniu się. Buzzwords się zmieniły, ale główna moda popychająca Big Data AI jako 

panaceum zagraża postępowi w podstawowych obszarach, takich jak neuronauka, pomimo śmiałych 

twierdzeń entuzjastów takich jak Markram i inni. Wniosek jest taki, że mit naprawdę ma praktyczne 

konsekwencje dla naszej ludzkiej przyszłości - w rzeczywistej nauce. 

NADMIERNE DOPASOWANIE 

Statystyk Nate Silver zwrócił również uwagę na nieodłączne niebezpieczeństwo nadmiernego 

dopasowania teorii (modeli) do danych, gdzie „nadmierne dopasowanie” oznacza tutaj błędne 

dopasowanie zbioru danych do opisu, który nie zawiera rzeczywistej mocy wyjaśniającej, ponieważ 

opis nie uogólnia na nowe, niewidoczne punkty danych w odnośnym rozkładzie bazowym. Uogólnienie 

oznacza oderwanie się od nieistotnych szczegółów danych i wyodrębnienie prawdziwych relacji w 

podstawowej reprezentacji lub teorii. Najprostszym przypadkiem „teorii” lub modelu zbioru punktów 

danych jest liniowa interpolacja wykresu punktowego. Każdy punkt danych w układzie współrzędnych 

można prześledzić za pomocą bardziej skomplikowanej linii opisującej istniejące punkty, ale opis byłby 

bezużyteczny w przypadku nowych wykreślonych punktów, ponieważ nie ma faktycznej znajomości 

rozkładu punktów zawarte w takim opisie. Linia prosta raczej pokazuje średnią lub liniową interpolację 

rozproszonych danych i jako taka daje nam użyteczny model przewidujący zachowanie danych. 

Nadmierne dopasowanie, jak wskazuje Silver, daje fałszywe zaufanie do istniejących danych, ale szybko 

niszczy tę iluzję, gdy pojawiają się nowe dane - i nie pasują do modelu lub teorii. Nadmierne 



dopasowanie jest znanym problemem w wnioskach statystycznych lub analizach i często jest przyczyną 

poważnych niepowodzeń również w dużych wysiłkach naukowych. Tutaj znowu dostępność teorii 

może pomóc naukowcom uniknąć nadmiernego dopasowania modelu i fałszywe korelacje. Jak 

zauważa Silver, kilka głośnych prób przewidywania wystąpienia trzęsień ziemi (przy użyciu danych 

historycznych o trzęsieniach ziemi, a także szczegółowych informacji geograficznych o naprężeniach i 

innych zjawiskach zachodzących pod powierzchnią Ziemi wzdłuż linii uskoków) zakończyło się 

niepowodzeniem, chociaż doskonale pasują do istniejących danych o trzęsieniach ziemi . Podobnie jak 

meandrująca linia wyjaśniająca istniejące punkty na wykresie punktowym, modele okazały się nie mieć 

wartości predykcyjnej ani naukowej. Istnieje wiele takich fiasków związanych z przewidywaniem 

trzęsień ziemi przez geologów, jak wskazuje Silver, a których kulminacją jest słynna obecnie porażka 

rosyjskiego geofizyka matematycznego Vladimir Keilis-Borok, aby przewidzieć trzęsienie ziemi na 

pustyni Mojave w 2004 r. za pomocą „skomplikowanego i nieprzejrzystego” modelu statystycznego, 

który zidentyfikował wzorce z mniejszych trzęsień ziemi w poszczególnych regionach, uogólniając je na 

większe. Student Keilisa-Boroka, David Bowman, który obecnie jest przewodniczącym Wydziału Nauk 

Geologicznych w Cal State Fullerton, przyznał z rzadką naukową pokorą, że model Keilisa-Boroka był 

po prostu przesadzony. Bowman wyjaśnił dalej, że przewidywanie trzęsień ziemi jest ograniczone, 

ponieważ brakuje teoretycznego zrozumienia tego, co dzieje się pod powierzchnią Ziemi wzdłuż linii 

uskoków. Wobec braku prawdziwej teorii, którą można by zastosować w podejściu statystycznym lub 

opartym na danych, modele są stale narażone na wychwytywanie „szumu” zamiast „sygnału” - 

wyjaśnia Silver. 

NEURONAUKA: ODMOWA UCZENIA SIĘ NA BŁĘDACH INNYCH? 

Te lekcje wydają się dziś szczególnie istotne w neurobiologii, jak np. wydaje się, że wysiłki związane z 

Big Data powinny powtórzyć błędy popełnione w innych dziedzinach nauki. Co znamienne, skupienie 

się na sztucznej inteligencji dużych zbiorów danych nie jest ani szczególnie nowe, jeśli spojrzeć na to w 

ten sposób, ani szczególnie zachęcające. Można powiedzieć, że teorii w nauce nie da się w 

rzeczywistości wyeliminować. Ironią mitu nieuchronności jest to, że teoria jest niezbędna nie tylko dla 

prawdziwej nauki, ale także dla spełnienia marzeń o ogólnej inteligencji w sztucznej inteligencji. 

Współczesne zamieszanie i mitologia sprawiają, że ogon merda psem. W rzeczywistości istnieją jednak 

teorie na temat gwałtownej aktywności neuronów i roli mniejszych jednostek funkcyjnych, takich jak 

obwody neuronalne w obszarach mózgu. Istnieją nawet teorie wysokiego poziomu poznania lub 

inteligencji zakorzenione w działaniu ludzkiej kory nowej. Brakuje, jak zauważają Markram i inni, 

jednoczącej ramy lub teorii, która pasowałaby do tych różnych elementów. Obecne wysiłki Data Brain 

są zaangażowane w ideę, że postęp jest możliwy dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji 

w zasadniczo od podstaw. Trudno to traktować poważnie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, 

teorie inteligencji inspirowane korą nowej wysokiego poziomu, które ożywiają większość wizji 

projektów Data Brain odtwarzających ludzki umysł w krzemionce, są beznadziejnie powszechne i 

bezużyteczne. Same teorie są bardzo mało przydatne (jak na ironię) w informatyce lub inżynierii 

sztucznej inteligencji, ponieważ nie mówią nam wystarczająco dużo o tym, co faktycznie robi mózg, 

gdy generuje inteligentne zachowanie. Stąd już istniejące teorie wysokiego poziomu sugerują, że 

wysiłki oparte na danych dostarczają nam bladego i zbyt ogólnego zestawu teoretycznych postulatów, 

abyśmy mogli zacząć. Na szczęście Markram bez wątpienia wierzy, że fundamentalny postęp dokonany 

poprzez symulację coraz większych jednostek funkcjonalnych mózgu w jakiś sposób poprawi lub 

uzupełni neurokortykalne modele poznania. Lepszym wnioskiem jest to, że skupienie się na sztucznej 

inteligencji dużych zbiorów danych wydaje się być pretekstem do wysunięcia szeregu niejasnych i 

wymachujących rękami teorii, w których rzeczywiste szczegóły i ostateczny sukces neuronauki są 

przekazywane quasi-mitologicznym twierdzeniom na temat uprawnień dużych zbiorów danych i 

obliczeń indukcyjnych. Tam, gdzie ludzie nie potrafią oświetlić skomplikowanej dziedziny za pomocą 



sprawdzalnej teorii, uczenie maszynowe i Big Data rzekomo mogą wkroczyć i przedstawić tradycyjne 

obawy znalezienia solidnych teorii. Wydaje się, że taka jest logika dzisiejszych wysiłków Data Brain. Aby 

zobaczyć na własne oczy zbyt ogólny i stosunkowo słaby stan istniejących teorii wysokiego poziomu, 

przejdźmy do przeglądu inspirowanych korą nową teorii ludzkiej inteligencji. Dalekie od wykazania 

dalszego miejsca teorii w neuronauce, wykazują raczej rosnącą gotowość do dostosowywania teorii 

wywodzących się od neuronauki do popularnego obecnie paradygmatu komputerowego. Sugeruje to, 

że słabości takich teorii pozostawiają wizjonerskich neuronaukowców, takich jak Markram, 

niezrażonych, w dużej mierze z powodu powszechnego przekonania, że marsz AI Big Data w kierunku 

ogólnej inteligencji i uzupełni szczegóły później. Zamiast rzucać wyzwanie nauce, która występuje 

obecnie w neuronauce, zwolennicy Data Brain coraz chętniej przekazują tajemnice i słabości rzekomej 

magii sztucznej inteligencji danych.  

 



TEORIA NEOKORTYCZNA INTELIGENCJI LUDZKIEJ 

Popularna teoria inteligencji została wysunięta przez informatyka, przedsiębiorcę i zwolennika 

neuronauki, Jeffa Hawkinsa. Znany z opracowania Palm Pilot i jako wszechstronny luminarz w Dolinie 

Krzemowej, Hawkins zanurzył się w wodach neuronauki (i sztucznej inteligencji) w 2004 roku, 

publikując On Intelligence, odważną i oryginalną próbę podsumowania tomów neuronauki dane o 

myśleniu w korze nowej z hierarchicznym modelem inteligencji. Od tego czasu założył firmę Numenta, 

której celem jest odkrywanie tajemnic inteligencji jako obliczeń. Hawkins argumentuje, że kora nowa 

pobiera dane wejściowe z naszych zmysłów i „dekoduje” je w warstwach hierarchicznych, przy czym 

każda wyższa warstwa tworzy prognozy na podstawie danych dostarczonych przez niższe,osiąga się 

szczyt hierarchii i na podstawie wyników wszystkich niższych warstw syntetyzuje się pewną ogólną 

teorię predykcyjną. Jego teoria ma sens w odniesieniu do niektórych danych empirycznych, takich jak 

różnice w naszych odpowiedziach na podstawie różnych typów informacji, które otrzymujemy. W 

przypadku „łatwiejszych” problemów predykcyjnych propagacja w górę hierarchii kory nowej kończy 

się wcześniej (ponieważ odpowiedź staje się dostępna), aw przypadku trudniejszych problemów kora 

przetwarza i przekazuje dane neuronowe do wyższych, mocniejszych i bardziej globalnie wrażliwych 

warstw. Rozwiązanie jest następnie udostępniane lub przekazywane z powrotem do niższych warstw, 

aż do uzyskania spójnej prognozy opartej na oryginalnych danych wejściowych. 

TEORIA HIERARCHICZNEGO WZORU ROZPOZNAWANIA KURZWEILA 

Hierarchiczną naturę kory nowej zwrócił również uwagę Ray Kurzweil, który w swoim artykule How to 

Create a Mind z 2012 roku pisze, że „kora nowa jest odpowiedzialna za radzenie sobie z naszą 

zdolnością do radzenia sobie z wzorcami i robienia tego w sposób hierarchiczny. Zwierzęta bez kory 

nowej (zasadniczo nie ssaki) są w dużej mierze niezdolne do zrozumienia hierarchii ”. Kurzweil 

przypisuje swoją własną hierarchiczną teorię, którą nazywa teorią rozpoznawania wzorców umysłu, 

jako przepracowanie zaakceptowanych odkryć neuronauki dotyczących struktury i funkcji ludzkiej kory 

nowej, a także przodków, takich jak hierarchiczna relacja Hawkinsa. Hierarchiczna struktura kory nowej 

jest rzeczywiście dobrze ugruntowaną neuronauką. Kolumnowa organizacja kory nowej została po raz 

pierwszy odkryta przez amerykańskiego neuronaukowca Vernona Mountcastle'a w 1957 roku. 

Mountcastle zauważył, że kora nowa - warstwa włókien nerwowych o grubości 2,5 milimetra 

rozciągająca się nad mózgiem - składa się z kolumn neuronów, z których każdy najwyraźniej jest 

identyczny z inni. W ludzkiej korze nowej znajduje się około pół miliona takich kolumn, z których każda 

zawiera około sześćdziesięciu tysięcy neuronów. Kurzweil postawił hipotezę, że każda kolumna korowa 

zawiera coś, co nazywa rozpoznawaniem wzorców, składające się z około stu neuronów, co daje w 

sumie około 300 milionów elementów rozpoznających wzorce w ludzkiej korze nowej. Podobnie jak 

Hawkins, Kurzweil postrzega te hipotetyczne jednostki rozpoznające jako ułożone w hierarchie, które 

są centralnie odpowiedzialne za wyjątkowe zdolności ludzkiego myślenia. To interesująca hipoteza. 

Jednak zarówno Hawkins, jak i Kurzweil popełniają błąd, wierząc, że ludzka inteligencja jest prosta. 

Wcześniej na tych stronach wskazałem na łatwą naturę takich teorii inteligencji ludzkiej i nie jestem 

osamotniony w beznadziejnej ogólności takich prób teorii fundamentalnej, które wydają się bardziej 

odpowiednie do przedstawienia interesujących autorów konkretnych architektur systemów 

komputerowych. niż stworzyć prawdziwe zrozumienie ludzkiego mózgu. Jak zauważył Gary Marcus, 

podobnie jak Hawkins, Kurzweil wydaje się oferować machającą ręką teorię sztucznej inteligencji 

opartą na niejasnych spostrzeżeniach na temat mózgu. Mówi Marcus: „Wiemy już, że mózg jest 

zbudowany, ale prawdziwe pytanie brzmi, co robi ta struktura pod względem technicznym. W jaki 

sposób mechanizmy neuronowe w mózgu mapują się na mechanizmy poznawcze mózgu? ”Marcus 

podkreśla, że takie teorie są zbyt ogólne, aby posunąć naprzód piłkę w neuronauce i powiązanych 

wysiłkach w dziedzinie sztucznej inteligencji i nauk kognitywnych:„ Prawie wszystko, co stworzyło na 



pewnym poziomie może być postrzegane jako rozpoznawanie wzorców hierarchicznych; dlatego ten 

pomysł istnieje od końca lat pięćdziesiątych. Ale zwykłe twierdzenie, że umysł jest sam w sobie 

hierarchicznym urządzeniem rozpoznającym wzorce, mówi nam zbyt mało: nie wyjaśnia, dlaczego 

istoty ludzkie są rodzajem stworzeń, które używają języka (gryzonie prawdopodobnie mają również 

zdolność rozpoznawania wzorców hierarchicznych, ale nie mówią) i nie wyjaśnia, dlaczego wielu ludzi 

nieustannie boryka się z problemami samokontroli ani dlaczego jesteśmy typem stworzeń, które 

zostawiają napiwki w restauracjach w miastach, do których nigdy nie wrócimy ”. Jak na ironię, takie 

ogólne teorie są również inspirowane sztuczną inteligencją Big Data w sposób okrężny, ale bardzo 

realny. Kurzweil jest znany z wykorzystywania metod hierarchicznych w uczeniu maszynowym do 

zastosowań związanych z rozpoznawaniem mowy; pracował nad oryginalną aplikacją Siri należącą 

obecnie do Apple i będącą częścią iPhone'a. Hierarchiczne ukryte modele Markowa są częścią technik 

analizy danych, które połączyły się z dużymi zbiorami danych. A od niedawna wszechobecne obecnie 

sieci głębokiego uczenia są ułożone w hierarchie warstw. Wszystkie takie metody wykorzystują duże 

zbiory danych jako dane wejściowe do uczenia się wzorców w danych, tworząc model binarny, który 

można następnie zdekodować na niewidocznych danych. Rzeczywiście, hierarchiczne metody uczenia 

się są dziś prawie tak modne, jak samo duże zbiory danych dekadę temu były świadkami głębokiego 

uczenia się. Innymi słowy, teorie neuronauki przypominają całe projekty, takie jak Human Brain  Project 

i inicjatywa BRAIN stają się nie do odróżnienia od metod, które odniosły sukces w informatyce, a 

szczególnie w sztucznej inteligencji Big Data. 

MARKRAMA TEORIA LEGO 

Henry Markram znany jest z innej zbyt ogólnej teorii uczenia się, potocznie znanej jako jego „teoria 

poznania Lego”, ponownie opierając architekturę na ogólnych wynikach badań dotyczących 

kolumnowej i hierarchicznej natury ludzkiej kory nowej. Markram i  współautor Rodrigo Perin 

wyjaśniają, że w tej teorii „pozyskiwanie wspomnień jest bardzo podobne do budowania z klocków 

Lego. Każdy zespół jest odpowiednikiem klocka Lego zawierającego elementarną wrodzoną wiedzę o 

tym, jak przetwarzać, postrzegać i reagować na świat ”. Znowu ciekawa hipoteza. Znowu zbyt proste i 

zbyt mechaniczne. Jesteśmy teraz w stanie jednoznacznie stwierdzić, co stało się oczywiste. Wysiłki 

Data Brain nie tylko wsparły duże zbiory danych jako sposób na uzupełnienie brakujących fragmentów 

naszej wiedzy na temat mózgu - jak na przykład wyłaniające się zasady Markrama dotyczące 

konektomu (łączności synaptycznej) - ale same ważne teorie wydają się być powiązane z 

paradygmatami informatycznymi. w taki sposób, że być może jedynym znaczącym kierunkiem, jaki 

mogą teraz podążać projekty Data Brain, jest otwarcie idei i teorii obliczeniowych. 

BADANIA BEZ PERSPEKTYW 

Widzieliśmy, że sztuczna inteligencja dużych zbiorów danych nie nadaje się dobrze do wyłaniania się 

teorii. Wręcz przeciwnie, bez istniejących teorii sztuczna inteligencja Big Data pada ofiarą nadmiernego 

dopasowania, nasycenia i ślepoty ze strony metod indukcji danych. Możemy tutaj dodać, że obliczenia 

zorientowane na dane doprowadziły do tej pory do dość kiepskich i nieciekawych teorii, które są 

podejrzanie powiązane z dzisiejszymi popularnymi podejściami technologicznymi. To nie tylko sztuczna 

inteligencja Big Data, ale oczywiście Big Science, co neuronaukowcy zaczynają zdawać sobie sprawę. 

Paul Mathews we wspomnianym wcześniej wywiadzie Nature z 2013 roku ujął to chyba najlepiej: „Nie 

przychodzą mi do głowy nowe koncepcyjne postępy, które wynikały z tak wielkich wysiłków naukowych 

w przeszłości”. Markram i inni zaangażowani w projekty Human Brain Project i Data Brain generalnie 

pokładali swoje nadzieje w Big Data AI w rozwoju neuronauki, ale to, co jest naprawdę potrzebne - tak 

jak sugeruje Mathews - to szeroko zakrojone i rozbieżne programy badawcze, aby zachęcić do 

kreatywnych hipotez i pobudzić odkrycie. Big Data AI nie jest dobrze dostosowana do tych celów. W 

ciągu roku od uruchomienia Human Brain Project Markram i jego wizja spotkały się z ostrą krytyką 



rosnącej liczby neuronaukowców. W lipcu 2014 r. Ponad pięciuset naukowców zwróciło się do Komisji 

Europejskiej z wnioskiem o dokonanie poważnych zmian w projekcie, budząc szereg obaw, z których 

wiele dotyczyło wiary projektu w obliczenia i duże zbiory danych kosztem potrzebnej teorii i twórczych 

badań. Jak na ironię, petycja złożona w UE była po części reakcją na decyzję Markrama o zamknięciu 

działu architektur poznawczych projektu - zespołu specjalnie poświęconego badaniu zagadnień 

poznania i inteligencji, zgodnie z przedstawioną przez Markrama szerszą wizją. Neurolodzy martwili się 

również, że Human Brain Project nie postawił sobie za cel przetestowania żadnej konkretnej hipotezy 

lub zbioru hipotez dotyczących mózgu8. Neurolodzy wskazali w petycji, że bardziej szczegółowe 

symulacje mózgu nieuchronnie prowadzą do lepszego zrozumienia. Innymi słowy, setki z nich 

odepchnęło się od oryginalnego projektu Human Brain Project, ponieważ nie były to wcale badania 

neurologiczne, ale raczej projekt inżynieryjny Big Data AI. Markram wkrótce zrezygnował, ale projekt 

został zmieniony na inżynierię oprogramowania - prawdopodobnie mniej zainfekowany mitologią 

sztucznej inteligencji, ale bezzębny dla podstawowych badań zgodnie z projektem. Jak ujął to 

neurobiolog z Columbia University, Eric Kandel, odnosząc się do amerykańskiej inicjatywy BRAIN, która 

została uruchomiona po raz pierwszy: „Znaliśmy punkt końcowy [dla projektu ludzkiego genomu]. . . . 

Ale tutaj nie wiemy, jaki jest cel. Co to znaczy rozumieć ludzki umysł? Kiedy będziemy zadowoleni? To 

jest dużo, dużo bardziej ambitne ”. Kiedy w 2019 roku nadeszła dziesięciolecie słynnego przemówienia 

Markrama na TED, głoszącego, że nasze mózgi zostaną zmapowane w superkomputer - ostateczne 

stwierdzenie mitologii na temat sztucznej inteligencji - nadeszła w 2019 r., Scientific American (nie ma 

wroga przyszłych idei dotyczących nauki) i The Atlantic oba opublikował opisy wyszukiwania tego, co 

poszło nie tak. Jak to ujął jeden z naukowców: „Mamy mózgi w czaszkach. Teraz mamy je w 

komputerach. Czego się nauczyliśmy? ” Wszystkie pytania dotyczyły niedostatku teorii. I nic dziwnego. 

Entuzjaści Data Brain, tacy jak Markram, wydają się sądzić, że duże zbiory danych i systemy uczenia 

maszynowego, które je analizują, w jakiś sposób dostarczą odpowiedzi na pytania, które mamy o sobie, 

o ludzki wgląd i inteligencję, które wprawiają te systemy w ruch. Ta wiara nie jest nauką nową, ale po 

prostu złą nauką, bez bogatego środowiska do przyszłych odkryć. 



KONIEC NAUKI? 

Chociaż coraz więcej naukowców jest niezadowolonych z rozwiązań Data Brain w zakresie trwających 

teoretycznych problemów, etos Big Data AI jest obecnie mocno zakorzeniony w nauce i ogólnie w 

kulturze. Jak na ironię, ponieważ inteligencja ogólna ma wyłaniać się ze sztucznej inteligencji i jej 

zastosowań w badaniach naukowych, jest ona zauważalnie bagatelizowana w rolach naukowców. 

Miliarder, przedsiębiorca i inwestor technologiczny, Peter Thiel, zauważył niedawno, że innowacje 

wydają się wysychać, a nie przyspieszać. firmy technologiczne, takie jak Google i Facebook, które i tak 

stawiają na innowacje, ponieważ Big Data AI zawsze działa lepiej dla każdego, kto posiada najwięcej 

danych. Rozwiązanie jest gotowe. Pytanie brzmi, czy, jak to ujął Thiel, mamy teraz do czynienia z 

„zaburzeniem kultury”, czy też dobre pomysły zostały już przejęte 

MILIONOWA NAUKA 

Polimatyczny informatyk z MIT i założyciel cybernetyki Norbert Wiener ostrzegł przed tym, co nazwał 

nauką „megabuck” w niepublikowanym manuskrypcie „Invention: The Care and Feeding of Ideas”, 

znalezionym w jego artykułach po jego śmierci w 1964 r. W latach pięćdziesiątych Turing zakończył 

swój fundamentalny (i okazało się, ostateczny) zwrot w kierunku przyszłości wynalazku jako sztucznej 

inteligencji na poziomie ludzkim; Wiener w tym samym okresie zaczął poważnie rozważać przyszłość 

pozbawioną pomysłów niezbędnych dla sztucznej inteligencji i innych dziedzin. Nauka o megabucku 

pojawiła się szybko w następstwie dwóch wojen światowych, kiedy to Projekt Manhattan 

wyprodukował bombę atomową, i duże, dobrze finansowane wysiłki w zakresie teorii i infrastruktury 

komputerowej i komunikacyjnej. Były na przykład wysiłki w Bell Labs i IBM, a także u dużych 

wykonawców zbrojeniowych, takich jak Raytheon. Współczesna nauka cieszyła się bezprecedensową 

historią znaczących i w dużej mierze nieprzewidywalnych wynalazków - jednak w połowie stulecia 

innowacje naukowe zostały zbiurokratyzowane i kontrolowane przez duże źródła finansowania, takie 

jak Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i główne interesy korporacyjne. Wiener martwił się, 

że w momencie swojego triumfu (i potrzeby) kultura zachodnia zwraca się w kierunku projektów 

niższego szczebla, które ostatecznie zagrażają kwitnącej kulturze idei. Jego rękopis z wczesnych lat 

pięćdziesiątych XX wieku (od publikacji w 1993 r.) Wydaje się teraz proroczy w swoim lamentowaniu. 

„Uważam, że liderzy obecnego trendu od badań indywidualistycznych do kontrolowanych badań 

przemysłowych są zdominowani lub przynajmniej poważnie dotknięci nieufnością wobec jednostki, 

która często sprowadza się do nieufności wobec człowieka”. Wiener zdiagnozował naukę o megabucku 

nie tylko jako nieoptymalną dla kultury inwencji, ale jako bezpośrednio i szczęśliwie zmierzającą w 

kierunku tego, co nazwał „antyludzkim” trendem. Ten sentyment jest powtarzany w naszych czasach 

przez krytyków sztucznej inteligencji, takich jak Jaron Lanier, którzy martwią się o erozję osobowości 

inspirowaną technologią. Umysły roju i nauka o rojach niewiele zrobiłyby, by stłumić obawy Wienera 

co do kierunku nauki. Jak to ujął Wiener: „Ogólnym efektem statystycznym polityki antyintelektualnej 

byłoby zachęcenie do istnienia mniejszej liczby intelektualistów i mniej idei”. Taka antyintelektualna 

polityka jest tak wyraźnie widoczna we współczesnym podejściu do nauki opartym na danych, że 

zagrożenia nie można teraz zignorować. Wiener zwrócił uwagę na to, co wszyscy wiemy lub 

powinniśmy wiedzieć, a mianowicie, że idee wyłaniają się z kultur, które cenią indywidualne intelekty: 

„Nowe idee powstają w intelektach indywidualnych naukowców i są szczególnie prawdopodobne, że 

powstają tam, gdzie jest wielu dobrze wyszkolonych intelekty, a przede wszystkim tam, gdzie ceniony 

jest intelekt ”. Naprawdę wymagałoby bałaganu w kulturze, gdybyśmy nie uznali mądrości komentarzy 

Wienera, które powinny być całkowicie niekontrowersyjne. Chociaż dziś, podobnie jak w latach 

pięćdziesiątych XX wieku, szczerze mówi się o genialnych innowacjach, rzeczywistość jest zupełnie 

inna. Kultura stała się, jak martwił się Wiener, optymistycznie antyintelektualna, a nawet antyludzka. 

Związek z mitem jest nieunikniony, ponieważ mitologia o nadejściu superinteligentnych maszyn 



zastępujących ludzi budzi niepokój antyintelektualny a uprzedzenia antyludzkie są nieistotne. Istota 

mitu polega na tym, że antyhumanizm jest przyszłością; wpisuje się w marsz istniejącej technologii. 

Trudno wyobrazić sobie mem kulturowy, który jest bardziej bezpośrednio niszczący dla przyszłego 

rozkwitu i, paradoksalnie, bardziej bezpośrednio wrogi samemu wymyśleniu lub odkryciu działającej 

teorii inteligencji ogólnej. Samo nie wiadomo, czy taka teoria pojawi się w przyszłych badaniach i 

rozwoju, ale można dostrzec zagrożenie ze strony coraz bardziej anemicznej kultury idei, która będzie 

sprzeciwiać się każdemu takiemu odkryciu. Ogólnym efektem mitu w tym kontekście jest po prostu 

popchnięcie sztucznej inteligencji, a nawet samych badań naukowych, w tryb techno-centryczny, w 

którym autentyczna inwencja będzie systematycznie zniechęcana i pozostanie nierozpoznana - jeśli, 

jak zawsze jest rzadkie w każdym wieku, oraz nawet bardziej dzisiaj, to faktycznie występuje. 

OBSTAWIANIE POMYSŁÓW 

Wiener zwrócił uwagę, że ekonomia zysku korporacyjnego sprawia, że inwestowanie w prawdziwą 

kulturę idei jest trudne od samego początku pomysły są w zasadzie złe, ponieważ ich pełna wartość 

staje się widoczna dopiero na późniejszym etapie. Mówiąc prościej, nowych pomysłów nie da się 

przewidzieć, a zatem stanowią one ekonomiczne i intelektualne zaangażowanie w kwitnącą kulturę 

bez gwarantowanych krótkoterminowych korzyści. Innymi słowy, powinniśmy spodziewać się, że 

konsolidacja sieci w kierunku wielkich technologii będzie również skłonna do przekierowywania prac 

nad sztuczną inteligencją w kierunku wąskich aplikacji na krzywej zysku, podczas gdy wynalazki (wciąż 

nieznane) tracą na znaczeniu. Na dowód tego rozważmy, jak mało inwestuje się w badanie ścieżek do 

sztucznej inteligencji ogólnej, w przeciwieństwie do zastosowań, na przykład, głębokiego uczenia się w 

rozgrywce. Ta ostatnia z pewnością jest ślepą uliczką dla sztucznej inteligencji ogólnej, ponieważ nawet 

badacze zajmujący się głębokim uczeniem się zaczynają teraz przyznawać, że są ostrożni, ponieważ bez 

wątpienia mają do czynienia z kolejną notoryczną zimą sztucznej inteligencji na piętach nowej bańki. 

Kultura wyciska zyski z nisko zawieszonych owoców, jednocześnie wciąż rozwijając mitologię sztucznej 

inteligencji, strategię gwarantującą rozczarowanie bez napływu radykalnych innowacji koncepcyjnych. 

Wiener ironicznie zauważył, że farsowy świat Swifta Laputa, w którym maszyna rozwija naukę 

„automatycznie”, miał pewne intelektualne oparcie w nauce megabuck z lat 50. XX wieku, czego 

nieuniknionym rezultatem było dalsze odrzucanie kultury inwencji. Był szczególnie zaniepokojony 

wczesnymi wersjami tego, co jest obecnie nieodłączną częścią mitologii sztucznej inteligencji, że ludzki 

umysł jest zastępowany programami komputerowymi: „obecne pragnienie mechanicznej wymiany 

umysłu ludzkiego ma swoje ostre granice. Tam, gdzie zadanie wykonywane przez jednostkę jest wąsko 

i ostro rozumiane, nie jest zbyt trudno znaleźć wróżkę adekwatną do zastąpienia przez czysto 

mechaniczne urządzenie lub organizację, w której ludzkie umysły są połączone tak, jakby były trybami 

w takim urządzeniu. . ” Uwaga Wienera jest oczywiście doskonałym powtórzeniem mitologii sztucznej 

inteligencji i jej szkodliwego wpływu na ludzkość, z umysłem roju w sieci i nauką roju w badaniach 

naukowych. Można by nam wybaczyć, że nie „czekamy” na wynalazki i odkrycia, skoro mamy 

superkomputery IBM Blue Gene do zabawy, ale niewybaczalne są celowe próby zmniejszenia 

osobowości, jak to ujmuje Lanier, lekceważąc i odbierając znaczenie i wartość sam ludzki umysł. Taka 

strategia jest fantastycznie samobójcza i głupia. Wiener następnie połączył swoją krytykę z 

popularnymi fantazjami mechanistycznymi, często ośmieszanymi przez sceptyków, którzy zawsze 

obawiają się marzeń o maszynach. (Widzieliśmy, jak farsa nauk mechanicznych Jonathana Swifta 

pojawiła się wcześniej, w dyskusji Peirce'a na temat wczesnych postępów w automatycznym 

rozumowaniu.) Wiener kontynuował: „Jednak użycie ludzkiego umysłu do rozwijania naprawdę 

nowych myśli jest za każdym razem nowym zjawiskiem. Oczekiwanie uzyskania nowych idei o realnym 

znaczeniu przez zwielokrotnienie niskiej rangi ludzkiej działalności i przez przypadkowe przestawienie 

istniejących idei bez przywództwa pierwszorzędnego umysłu w wyborze tych idei jest kolejną formą 

błędu małp i maszynę do pisania, która pojawia się już z nieco prostszym stwierdzeniem w Podróży 



Swifta do Laputy. Fantazja Henry'ego Markrama o przekształceniu miliarda euro w mitologię sztucznej 

inteligencji poprzez zbudowanie mózgu przy użyciu sieci neuronowych i superkomputerów (oraz 

istniejących teorii neuronaukowych) została tutaj doskonale uchwycona przez Wienera. Gdyby tylko te 

pomysły zostały ujawnione i uniknięte. W rzeczywistości wydaje się, że współczesny zwrot w sztucznej 

inteligencji jeszcze bardziej przyciągnął takie fantazje do kultury, z przewidywalnie wąskimi, ale 

efektownymi sukcesami aplikacji reklamowanymi jako przyszłość, która (niestety) zostanie 

zdominowana przez superinteligentne maszyny. Wizja sztucznej inteligencji ogólnej jest tutaj czystą 

mitologią i ubiorami okiennymi. Nikt prawdopodobnie nie zrozumie jasno nawet podstawowych 

problemów, nie mówiąc już o pomysłach niezbędnych do prawdziwego postępu. To porównanie może 

wywołać uśmieszek, niemniej jednak jest trafne: to nowy wspaniały świat. Wiener, ku swojemu 

uznaniu, przewidywał to. 

WĄSKI I WĄSKI 

Przechodząc do sztucznej inteligencji w ramach wnioskowania, w efekcie jesteśmy świadkami ewolucji 

podgatunku w indukcyjnej sztucznej inteligencji, która może dobrze funkcjonować w wąskich, 

skoncentrowanych na danych środowiskach, ale z konieczności nie ma zdolności uczenia się zdrowego 

rozsądku i uzyskania prawdziwego zrozumienia. To, że przyszłość ludzkiego umysłu - bez ograniczeń - 

uzależniamy od dalszego rozwoju sztucznej inteligencji w tym duchu - jest po prostu oszałamiające. To 

podejście nie tylko jest całkowicie pozbawione ogólnej inteligencji, która jest niezbędna do dokonania 

jakiegokolwiek prawdziwego intelektualnego postępu we współczesnej kulturze, ale ponieważ 

indukcja różni się w sposób możliwy do udowodnienia od uprowadzenia, wiemy już, że nie ma pomostu 

między jednym a drugim. Wszystkie proklamacje Raya Kurzweila o nieuchronnym postępie nie mogą 

cofnąć tej prawdy, gdy stanie się ona znana. Powinniśmy być tutaj uczciwi, ponieważ uznanie prawdy 

samo w sobie stanowiłoby część planu dalszego rozwoju. Podsumowując: nie ma sposobu, aby obecna 

sztuczna inteligencja „ewoluowała” przede wszystkim inteligencji ogólnej, bez fundamentalnego 

odkrycia. Samo powiedzenie „osiągamy to” jest naukowo i koncepcyjnie bankrutem, a ponadto 

podsyca płomienie antyludzkich i antyintelektualnych sił zainteresowanych (pozornie) 

kontrolowaniem i przewidywaniem wyników, między innymi dla maksymalizacji krótkoterminowych 

zysków poprzez wypaczenie dyskusji ku nieuchronności. Inteligentne jednostki zmieniają bieg rzeczy; 

jednym ze sposobów uczynienia przyszłości bardziej przewidywalną jest po prostu dyskredytowanie i 

eliminowanie jakiejkolwiek wartości przypisywanej indywidualnej inteligencji 

RUSZAJ SIĘ - NIE MA NIC TUTAJ DO ZOBACZENIA 

Sugestia, że weszliśmy w kulturową ślepą uliczkę, może wydawać się fantastyczna i fikcyjna, jeśli w 

rzeczywistości wielu dostarczycieli mitologii sztucznej inteligencji nie było szczęśliwie odnotowanych 

w zapisach, które wygłupiają się z troską i karmieniem pomysłów Wienera, podczas gdy nieuchronność 

AI. Podczas gdy naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją i mitolodzy pracujący w niepełnym 

wymiarze godzin, tacy jak Stuart Russell, wciąż upominają nas, abyśmy nie lekceważyli ludzkiej 

pomysłowości w pogoni za przyszłą teorią sztucznej inteligencji ogólnej, bardzo niewielu przywódców 

w obecnej kulturze faktycznie realizuje program, w którym ludzka pomysłowość może się rozwijać. 

Biorąc pod uwagę wyrażone cele (lub obawy) stworzenia w efekcie nowej super-istoty, jest to 

zdumiewające. Z pewnością przydałby nam się obecnie Einstein lub dwa. (Można się zastanawiać, jak 

Turing wypadłby dzisiaj). Ponownie, nigdzie nie jest to bardziej oczywiste niż w samym dogmacie 

mitologii AI. Przy wszelkich obliczeniach dotyczących przyszłości sztucznej inteligencji ogólnej ciężar 

spoczywa wyłącznie na mitologach sztucznej inteligencji zapowiadających nadejście sztucznej 

inteligencji na poziomie ludzkim, aby wyjaśnić, co robimy, aby posunąć się naprzód. Być może 

moglibyśmy zacząć od szczerego przyznania, że głębokie uczenie się jest ślepą uliczką, podobnie jak 

ogólnie sztuczna inteligencja skoncentrowana na danych, bez względu na to, ile dolarów na reklamę 



może wnieść do kasy wielkich technologii. Możemy również dać głębszy głos rzeczywistości, którą 

coraz więcej naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją rozpoznaje teraz, choć niechętnie: że 

podobnie jak w poprzednich okresach wielkiego podniecenia AI nikt nie ma najmniejszego pojęcia, jak 

zbudować sztuczną inteligencję ogólną. Sen pozostaje mitologiczny właśnie dlatego, że w rzeczywistej 

nauce nigdy nie został nawet zrozumiany na odległość. Gdzie indziej, jeśli nie w samej nauce o sztucznej 

inteligencji, powinniśmy pozbyć się mitu? 

JOHN HORGAN I  NIEPOKOJĄCA SUGESTIA KOŃCA  

Widmo czysto technokratycznego społeczeństwa, w którym nauka, która niegdyś dostarczyła nam 

radykalnych, rewolucyjnych odkryć i wynalazków, teraz odgrywa rolę pokrytego laboratorium techniką 

manipulującego gałkami w „gigantycznych mózgach” superkomputerów, zostało wcześnie 

zasugerowane przez Johna, pisarza Scientific American, Horgana. W jego niezwykle popularnym Końu 

Nauki , Horgan w połowie lat 90. zastanawiał się, czy pozorne zanikanie podstawowych badań 

naukowych było nieuniknione z prostego faktu, że wielkie odkrycia są już za nami. Oto połowa 

dzisiejszego pytania Thiela: czy kultura jest obłąkana, nastawiona na dławienie nowych pomysłów, jak 

martwił się Wiener, czy w rzeczywistości brakuje nam podstawowych pomysłów, ponieważ już je 

wszystkie znaleźliśmy? Ta ostatnia możliwość reprezentowałaby „koniec” w podstawowym sensie, 

więc moglibyśmy modlić się, aby kultura przyjęła jedynie wszechogarniającą techniczną odpowiedź na 

podstawowe pytania, która tylko dusząc ludzką inteligencję jako produkt uboczny. Istnieje 

przynajmniej hipotetyczny sposób naprawienia obłąkanej kultury nauki; ucieczka ze świata Tron końca 

idei to kolejny koszmar. Pytanie Thiela ma kluczowe znaczenie dla przyszłości nie tylko sztucznej 

inteligencji, ale także ludzkości, i niestety mamy dowody na obie hipotezy. Z jednej strony radosna 

promocja mitu i rój jego kuzyna przypominające naukę cheerleaderki dla umysłów roju, zanim to się 

stało - wydaje się sugerować, że współczesne społeczeństwo rzeczywiście pogrążyło się w pewnego 

rodzaju zaburzeniu podstawowych wartości, dokładnie tak, jak zapowiadał Wiener. Z drugiej strony, 

pytanie, czy nie mamy wyboru, jak twierdzi Horgan, stwarza niepokojącą możliwość, że teraz, ponad 

trzysta lat po rewolucji naukowej, zebrano wszystkie nisko wiszące owoce teorii fizycznej i 

obliczeniowej. W tym ujęciu odkryliśmy już mniej więcej, co można odkryć o fizyce, najpierw prawa 

Newtona, a następnie teoria względności Einsteina i rozwój dwudziestowiecznej mechaniki 

kwantowej. Pozostały postęp w fizyce będzie w dużej mierze polegał na wypełnieniu luk i szczegółów 

w istniejącej teorii i bez wątpienia na testowaniu przewidywań takich teorii za pomocą większych i 

droższych technologii, takich jak supercollidery. Witamy w Machineland. Każda z tych negatywnych 

możliwości potwierdziłaby sugestię Markrama, że Einstein jest teraz niepożądany i nie ma już nic do 

roboty (poza nauką o danych). Nieuchronność nadchodzącej superinteligencji zostaje tutaj wywrócona 

do góry nogami, ponieważ ludzie, tak genialni w odkrywaniu podstawowych cegiełek wszechświata, 

muszą teraz przejść na emeryturę i obserwować, jak kultura zmienia się z odkrywców w techników. 

Dbanie o superkomputery to nowoczesna wersja Voltaire'a do pielęgnacji ogrodu. Poważna praca 

dobiegła końca. Istoty ludzkie nie powinny być takie mądre. Horgan sugeruje również, że niektóre sny, 

takie jak sen o pełnym naukowym opisie ludzkiej świadomości, mogą być i tak zbyt trudne i niemożliwie 

odległe. W tym przypadku mamy nieszczęśliwy skutek, gdy jesteśmy świadkami nieubłaganego 

wkradania się istniejących teorii obliczeniowych do nauki i wszędzie indziej, podczas gdy prometejskie 

marzenia o ukończonej neurobiologii są po cichu kładzione do łóżka lub fabularyzowane w przyszłości 

Ex Machina. Z pewnością jest możliwe, że wielki postęp naukowy jest już za nami, w takim przypadku 

powinniśmy spodziewać się płytkiego technicznego podejścia do podstawowych kwestii, 

wykorzystując istniejące teorie, podczas gdy mitologia sztucznej inteligencji staje się nowym punktem 

odniesienia dla przyszłego znaczenia, choć nihilistycznego i nieprawdziwego. Jak zasugerował Lanier, 

możemy sprawić, że taka przyszłość stanie się prawdziwa, po prostu wykuwając ludzką inteligencję i 

wyjątkowość, dopóki nie schylimy się wystarczająco nisko, aby dostosować się do przyszłości 



zdominowanej przez obliczenia. Horgan nie był zachwycony własną niepokojącą sugestią, ale wydaje 

się, że od lat 90. XX wieku obliczenia stosowane nadawały im coraz większą wiarygodność - jeśli nie w 

rzeczywistości, to przynajmniej w obserwowanej praktyce. W obu przypadkach powinniśmy poważnie 

potraktować fakt, że znajdujemy się teraz na złej drodze, w dużej mierze dlatego, że aktywnie 

próbujemy zatuszować kluczowy brak - brak kwitnącej kultury ludzkiej - retoryką o nieuchronnym 

rozwoju maszyn. Eugene Goostman nie mógł wymyślić lepszej drogi do braku osiągnięć. 

NASZ WYBÓR 

Jeśli interpretacja Horgana w „The End” dotycząca naszej przyszłości jest prawdziwa, to dryf w stronę 

szczegółów technicznych jest nieunikniony. Jednak zaburzenie kultury rozprzestrzenione w dużej 

mierze przez mit (i powstanie wszechobecnych obliczeń) utrzymuje przy życiu możliwość, że 

uwolnienie się od mitów nowoczesnej technologii może pobudzić postęp, powodując ponowne 

inwestowanie w ludzką wiedzę, innowacje i idee. Oczywiście opowiadam się za tą drugą interpretacją. 

I jestem optymistą - głównie dlatego, że, jak widzieliśmy, z powodów czysto naukowych mamy wszelkie 

powody, by odrzucić liniowy i nieunikniony marsz ku sztucznej ogólnej inteligencji (i nie tylko). 

Rozwiązanie tego węzła gordyjskiego zaczyna się od uwolnienia się od mitu w jego obecnym 

przebraniu, który tak wszechobecnie zainfekował kulturę, że teraz potrzebne są długie dyskusje na 

temat potrzeby nowej teorii w neurobiologii, aby ponownie skoncentrować wysiłki - kwestia, która 

powinna być jasna i wymagająca bez argumentu. 

ZAUFANIE JAKO UZNANIE OGRANICZEŃ SYSTEMÓW INDUKCYJNYCH 

Jak na ironię, ograniczenia współczesnej sztucznej inteligencji są implikowane w obecnych dyskusjach 

na temat automatyzacji i zaufania. Myśliciele zajmujący się sztuczną inteligencją stali się modni, aby 

martwić się o tak zwaną „korzystną sztuczną inteligencję”, zaufane systemy i inne kwestie etyczne, 

takie jak problematyczne uprzedzenia. Innymi słowy, problemem stały się systemy, które nie 

rozumieją, ale nadal działają. To tnie mit z niezręcznego punktu widzenia: to dlatego, że systemy są 

idiotami, ale wciąż znajdują swoją drogę do zastosowań biznesowych, konsumenckich i rządowych, 

pytania o wartość ludzką zarażają teraz to, co kiedyś było kwestiami czysto naukowymi. Autonomiczne 

samochody są oczywistym przykładem. Dobrze i dobrze jest rozmawiać o postępach w wizualnym 

rozpoznawaniu obiektów, dopóki gdzieś na długim ogonie nieoczekiwanych konsekwencji, a zatem nie 

uwzględnionych w danych treningowych, twój pojazd szczęśliwie taranuje autobus pasażerski, 

uważając, aby ominąć pylon. (To się stało.) Spójrz też na problemy z uprzedzeniami i rozpoznawaniem 

obrazu: Zdjęcia Google przylepiły etykietę goryla na zdjęciu dwóch Afroamerykanów. Po tej bombie 

neutronowej z katastrofy PR Google naprawił problem, wyrzucając obrazy goryli z zestawu 

treningowego używanego przez system głębokiego uczenia. W związku z tym ograniczenia do 

indukcyjnej sztucznej inteligencji, która nie ma prawdziwego zrozumienia, są coraz częściej wpychane 

w dyskusję na temat sztucznej inteligencji, ponieważ przyspieszamy uruchamianie maszyn w ważnych 

obszarach ludzkiego życia, które nie mają żadnego zrozumienia. To także jest konsekwencją mitologii 

sztucznej inteligencji, która pokazuje ciągłą skłonność do nie czekania na uzasadnione pomysły lub 

odkrycia, ale zbyt chętną do dalszego zwiększania dominacji technologii sztucznej inteligencji w każdej 

możliwej dziedzinie życia. Jak na ironię, ten niepokojący trend może pomóc w lepszym zrozumieniu 

podstawowych - lub przynajmniej obecnych i nieuniknionych - ograniczeń sztucznej inteligencji. 

Obecnie chodzi o rzeczywiste życie ludzkie i ważne ludzkie wartości. Innymi słowy, w imię mitu, dzisiaj 

wylewa się dużo atramentu opisującego, co sprowadza się do głupoty maszyn. Wydaje się, że nikt nie 

zauważa, że wynik jest konieczną i przewidywalną konsekwencją systemów indukcyjnych udających 

drogę do inteligencji. Russell wskazuje na problem „dostosowania”, zagadnienie w sztucznej 

inteligencji o nagle centralnym znaczeniu, związane z dostosowywaniem obecnych i przyszłych 

systemów sztucznej inteligencji do naszych własnych interesów i celów. Ale problem nie pojawia się, 



jak sugeruje Russell, ponieważ systemy sztucznej inteligencji stają się tak inteligentne tak szybko, ale 

raczej dlatego, że pospieszyliśmy ich na stanowiska władzy w tak wielu obszarach ludzkiego 

społeczeństwa i ich nieodłączne ograniczenia - które zawsze były miało teraz znaczenie. Mam nadzieję, 

że obecne odwrócenie się od Osobliwości w kierunku praktycznych obaw związanych z przekazaniem 

prawdziwej władzy sztucznej inteligencji - nie oszukujmy się, bezmyślnym maszynom - ostatecznie 

zaowocuje ponownym docenieniem ludzkiej inteligencji i wartości. Rozważenie problemu z 

dopasowaniem może spowodować rozważenia dotyczące sposobów rozszerzenia najlepiej możemy 

wykorzystać coraz potężniejszych uczonych idiotów do realizacji naszych własnych celów, w tym w 

pogoni za postępem naukowym. 

WNIOSEK 

Ramy wnioskowania, wyjaśniają projekt rozszerzenia obecnej sztucznej inteligencji na sztuczną 

inteligencję ogólną: musi ona łączyć się z odrębnym typem wnioskowania, obecnie 

nieprogramowalnym. Zawiera również przewodnik po odkrywaniu granic między umysłami i 

maszynami, które mogą ułatwić bardziej optymalne i bezpieczniejsze interakcje człowiek-maszyna, 

które oczywiście mają pozostać. Prawdą jest, że technologia często działa jak proteza dla ludzkich 

możliwości, tak jak w przypadku teleskopu i mikroskopu. AI ma przynajmniej tę rolę do odegrania, ale 

mit o nadchodzącej superinteligencji należy zaliczyć do kategorii naukowych niewiadomych. Jeśli 

chcemy bezpośrednio zgłębić tajemnicę naukową, musimy w każdym razie zainwestować w kulturę, 

która zachęca do idei intelektualnych - będziemy ich potrzebować, jeśli w ogóle możliwa jest 

jakakolwiek droga do sztucznej inteligencji ogólnej. Tak jak Frankenstein był w rzeczywistości 

badaniem duchowej izolacji (problem głęboko odczuwany przez Mary Shelley i jej męża, Percy'ego 

Shelleya), najgłębsze pytania zawarte w micie sztucznej inteligencji nie mają charakteru technicznego 

ani nawet naukowego - obejmują nasze własne ciągłe próby znalezienia znaczenia i wytyczać sobie 

przyszłe ścieżki w ciągle zmieniającym się świecie. Nie ma nic do zyskania, oddając się tutaj mitowi; nie 

może zaoferować żadnych rozwiązań dla naszej ludzkiej kondycji, z wyjątkiem ewidentnie 

negatywnego sensu dyskontowania ludzkiego potencjału i ograniczania przyszłych ludzkich możliwości. 

Problem wnioskowania, podobnie jak problem świadomości, jest zakorzeniony w centrum trwających 

wielkich tajemnic i jest tak naprawdę założony w naszym rozumieniu wszystkiego innego. Nie 

powinniśmy być zaskoczeni, że nieodkryty umysł opiera się technologicznym odpowiedziom. Możliwe, 

że tak jak martwił się Horgan, nie mamy pomysłów. Jeśli tak, mit reprezentuje nasze ostateczne, 

nieodwracalne odwrócenie się od ludzkiej możliwości - mroczną, pocieszającą bajkę, udawanie, że z 

naszych prochów musi powstać coś innego, coś wielkiego i żywego, z pewnością i nieuchronnie. Jeśli 

nie brakuje nam pomysłów, musimy wykonać ciężką i przemyślaną pracę ponownego zainwestowania 

w kulturę inwencji i rozkwit ludzkości. Będziemy bowiem potrzebować naszej ogólnej inteligencji, aby 

znaleźć ścieżki do przyszłości i przyszłości lepszej niż przeszłość. 


