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ROZDZIA 1.

Dotychczasowe dokonania
i obecne moĝliwoĂci

Z

aczniemy od spojrzenia wstecz. Gdy przyjmie siÚ najszerszÈ moĝliwÈ perspektywÚ, historia wydaje siÚ ujawniaÊ sekwencjÚ wyraěnie
wydzielonych faz wzrostu, przy czym kaĝda z nich jest gwaïtowniejsza od poprzedniej. Przywoïujemy ten wzorzec, byĂmy mogli sobie
uzmysïowiÊ, ĝe moĝliwa jest kolejna (jeszcze szybsza) faza wzrostu, lecz
nie przywiÈzujemy nadmiernej wagi do tej obserwacji, gdyĝ nie jest to
ksiÈĝka na temat „przyspieszenia technologicznego”, „wzrostu wykïadniczego” ani ĝadnego z rozmaitych pojÚÊ wrzucanych czasem do wspólnej
kategorii „osobliwoĂci” (ang. singularity). NastÚpnie przyjrzymy siÚ
dotychczasowej historii rozwoju sztucznej inteligencji, po czym zbadamy
wspóïczesne moĝliwoĂci uzyskane w tej dziedzinie. Na koniec rzucimy
okiem na kilka najnowszych sondaĝy opinii ekspertów i zadumamy siÚ
nad naszÈ niewiedzÈ dotyczÈcÈ umiejscowienia przyszïych postÚpów
w czasie.

Fazy wzrostu w dziejach ludzkoĂci
Jeszcze kilka milionów lat temu nasi przodkowie zwisali sobie na gaïÚziach drzew pod sklepieniem afrykañskiej dĝungli. W geologicznej czy
nawet ewolucyjnej skali czasu do powstania gatunku Homo sapiens z ostatniego wspólnego przodka ludzi i maïp czïekoksztaïtnych doszïo bardzo
niedawno. PrzyjÚliĂmy postawÚ pionowÈ, wyksztaïciliĂmy przeciwstawne
kciuki i — co najistotniejsze — staliĂmy siÚ beneficjentami pewnych stosunkowo drobnych zmian w wielkoĂci mózgu i organizacji neuronów,
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które doprowadziïy do ogromnego skoku zdolnoĂci poznawczych. W konsekwencji istoty ludzkie zyskaïy zdolnoĂÊ myĂlenia abstrakcyjnego, przekazywania zïoĝonych idei i akumulowania informacji kulturowej z pokolenia na pokolenie w znacznie wiÚkszym stopniu niĝ jakikolwiek inny
gatunek ĝyjÈcy na naszej planecie.
Te zdolnoĂci pozwoliïy ludziom na rozwój coraz efektywniejszych technologii produkcji, umoĝliwiajÈc naszym przodkom migracje i rozprzestrzenianie siÚ na tereny odlegïe od lasu deszczowego i sawanny. Po rewolucji
neolitycznej, kiedy to doszïo do opracowania technik rolniczych, gÚstoĂÊ
zaludnienia wzrastaïa wraz ze zwiÚkszaniem siÚ caïkowitej liczby ludnoĂci
Ziemi. WiÚksza liczba ludzi równaïa siÚ wiÚkszej liczbie idei, zaĂ wiÚksza gÚstoĂÊ zaludnienia oznaczaïa, ĝe idee te mogÈ siÚ rozprzestrzeniaÊ
szybciej, a niektóre jednostki mogÈ siÚ poĂwiÚciÊ rozwojowi wyspecjalizowanych umiejÚtnoĂci. Te zjawiska spowodowaïy podniesienie stopy
wzrostu produktywnoĂci gospodarczej i potencjaïu technicznego. Kolejne
wydarzenia, zwiÈzane tym razem z rewolucjÈ przemysïowÈ, wywoïaïy
porównywalnie raptownÈ zmianÚ tempa tego wzrostu.
Takie zmiany tempa wzrostu majÈ istotne konsekwencje. Kilkaset tysiÚcy
lat temu, w czasach prehistorycznych, rozwój byï tak powolny, ĝe potrzeba
byïo rzÚdu miliona lat, by wzrost ludzkich zdolnoĂci produkcyjnych
pozwoliï na utrzymanie siÚ przy ĝyciu dodatkowego miliona ludzi. PiÚÊ
tysiÚcy lat przed naszÈ erÈ, po wybuchu rewolucji neolitycznej, stopa wzrostu podniosïa siÚ do takiego poziomu, ĝe analogiczna zmiana wymagaïa
juĝ zaledwie dwustu lat. DziĂ, po rewolucji przemysïowej, Ăwiatowa gospodarka osiÈga taki wzrost w zaledwie póïtorej godziny1.
JeĂli takie tempo wzrostu zostanie utrzymane przez stosunkowo dïugi
okres, to nawet na obecnym poziomie przyniesie imponujÈce rezultaty.
JeĂli Ăwiatowa gospodarka bÚdzie wzrastaÊ w tym samym tempie, w jakim
rosïa przez ostatnie piÚÊdziesiÈt lat, to do 2050 roku Ăwiat bÚdzie mniej
wiÚcej 4,8 razy bogatszy niĝ dziĂ, a do 2100 roku mniej wiÚcej 34 razy
bogatszy niĝ dziĂ2.
Jednak perspektywa staïego, nieprzerwanego wzrostu wykïadniczego
blednie w zestawieniu z tym, co moĝe siÚ zdarzyÊ, gdyby Ăwiat miaï
doĂwiadczyÊ kolejnej raptownej zmiany stopy wzrostu porównywanej pod
wzglÚdem skali ze zmianami, jakie pociÈgnÚïy za sobÈ rewolucja neolityczna i rewolucja przemysïowa. Ekonomista Robin Hanson szacuje —
opierajÈc siÚ na historycznych danych ekonomicznych i demograficznych — czas podwojenia rozmiarów Ăwiatowej gospodarki dla plejstoceñ-
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skich spoïecznoĂci myĂliwsko-zbierackich na 224 tysiÈce lat, dla spoïecznoĂci rolniczych na 909 lat i dla spoïeczeñstw przemysïowych na 6,3 roku3
(w modelu Hansona obecna epoka jest mieszaninÈ rolniczych i przemysïowych faz wzrostu — rozmiary gospodarki Ăwiatowej jako caïoĂci nie podwajajÈ siÚ jeszcze co 6,3 roku). Gdyby miaïo dojĂÊ do kolejnego takiego
przejĂcia do odmiennej fazy wzrostu i gdyby miaïo byÊ to przejĂcie porównywalne pod wzglÚdem skali do dwóch poprzednich, doszïoby w efekcie
do nowych warunków wzrostu, w których rozmiary gospodarki Ăwiatowej ulegaïyby podwojeniu mniej wiÚcej co dwa tygodnie.
Taka stopa wzrostu ze wspóïczesnej perspektywy moĝe siÚ wydawaÊ
iĂcie fantastyczna. Obserwatorzy we wczeĂniejszych epokach musieli uwaĝaÊ za równie absurdalne podejrzenia, ĝe pewnego dnia rozmiary Ăwiatowej gospodarki bÚdÈ siÚ podwajaÊ kilkakrotnie w czasie ludzkiego ĝycia.
A mimo to te wyjÈtkowe warunki sÈ dziĂ naszym chlebem powszednim.
Koncepcja nadchodzÈcej technologicznej osobliwoĂci zostaïa przez
ostatnie lata szeroko spopularyzowana, poczynajÈc od wpïywowego eseju
Vernora Vinge’a, którego nastÚpstwem byïy publikacje Raya Kurzweila
i innych4. Jednakĝe termin „osobliwoĂÊ” uĝywany byï mylÈco w wielu
caïkowicie odmiennych znaczeniach i dziĂ otacza go aura iĂcie piekielnych
(choÊ niemal tysiÈcletnich) konotacji techniczno-utopijnych5. Poniewaĝ
wiÚkszoĂÊ tych znaczeñ i konotacji nie ma dla naszego wywodu ĝadnego
znaczenia, moĝemy osiÈgnÈÊ wiÚkszÈ klarownoĂÊ, pozbywajÈc siÚ terminu
„osobliwoĂÊ” na rzecz terminologii precyzyjniejszej.
ZwiÈzana z osobliwoĂciÈ koncepcja, która nas tutaj interesuje, to moĝliwoĂÊ eksplozji inteligencji, a zwïaszcza perspektywa rozwoju superinteligentnych maszyn. ByÊ moĝe sÈ tacy, których wykresy wzrostu przypominajÈce te na rysunku 1. przekonujÈ, ĝe zanosi siÚ na kolejnÈ drastycznÈ
zmianÚ tempa wzrostu, porównywalnÈ z rewolucjÈ neolitycznÈ lub przemysïowÈ. Ci ludzie mogÈ pomyĂleÊ, ĝe trudno jest opracowaÊ scenariusz,
w którym czas podwajania siÚ rozmiarów Ăwiatowej gospodarki skraca
siÚ do zaledwie dwóch tygodni, jeĂli nie uwzglÚdni siÚ w nim stworzenia
umysïów znacznie szybszych i dziaïajÈcych znacznie efektywniej niĝ znane
nam mózgi biologiczne. Jednakĝe argumenty na rzecz powaĝnego rozwaĝenia perspektyw rewolucji myĂlÈcych maszyn nie muszÈ siÚ opieraÊ jedynie
na Êwiczeniach z konstruowania odpowiedniego modelu regresji ani ekstrapolacji przeszïych trendów wzrostu gospodarczego. Jak siÚ przekonamy, sÈ powaĝniejsze przyczyny, by wziÈÊ to pod uwagÚ.
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Rysunek 1. Dïugookresowa historia wzrostu Ăwiatowego PKB. Ukazana na skali liniowej historia Ăwiatowej gospodarki wyglÈda jak pïaska linia przytulona do osi x, która nagle szybuje
niemal pionowo w górÚ. (a) Nawet kiedy skupimy siÚ na ostatnich 10 tysiÈcach lat, wykres
zasadniczo pozostaje ten sam: linia trendu skrÚca jednokrotnie pod kÈtem niemal 90 stopni
ku górze. (b) Dopiero w ciÈgu ostatnich mniej wiÚcej stu lat krzywa uniosïa siÚ dostrzegalnie ponad poziom zerowy (róĝne linie na wykresie odpowiadajÈ róĝnym zbiorom danych,
które pozwalajÈ uzyskaÊ lekko róĝniÈce siÚ szacunki6)

Wielkie oczekiwania
Pojawienia siÚ maszyn, które dorównajÈ ludziom pod wzglÚdem inteligencji ogólnej — a wiÚc posiÈdÈ zdrowy rozsÈdek i faktycznÈ zdolnoĂÊ do
uczenia siÚ, wnioskowania i planowania, pozwalajÈce rozwiÈzywaÊ zïoĝone
problemy, które wymagajÈ przetwarzania danych w szeregu obszarów
zarówno abstrakcyjnych, jak i zwiÈzanych z zagadnieniami ĝycia codziennego — oczekiwano od chwili wynalezienia komputerów w latach 40.
XX wieku. W tamtym czasie skonstruowania takich maszyn spodziewano
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siÚ w perspektywie kolejnych dwudziestu lat7. Od tamtego okresu oczekiwana data pojawienia siÚ tego rodzaju maszyn byïa przesuwana co roku
o rok. A zatem dziĂ futuryĂci rozwaĝajÈcy moĝliwoĂÊ pojawienia siÚ sztucznej inteligencji nadal sÈ czÚsto zdania, ĝe od inteligentnych maszyn dzieli
nas kilka dekad8.
Dwie dekady to ulubiony przedziaï czasowy tych, którzy wieszczÈ radykalnÈ zmianÚ — doĂÊ krótki, by zwróciÊ uwagÚ opinii publicznej i skïoniÊ
jÈ do uznania tematu za wart przedyskutowania, a mimo to wystarczajÈco dïugi, by umoĝliwiÊ przypuszczenie, ĝe w miÚdzyczasie dojdzie do
szeregu przeïomów, które dziĂ trudno sobie wyobraziÊ, lecz które jednak
mogÈ nastÈpiÊ. Porównajmy to z krótszymi przedziaïami czasowymi:
wiÚkszoĂÊ technologii, które bÚdÈ wywieraÊ znaczÈcy wpïyw na Ăwiat za
piÚÊ czy dziesiÚÊ lat, juĝ w tej chwili jest w ograniczonym zakresie wykorzystywana, natomiast technologie, które przeksztaïcÈ Ăwiat za mniej niĝ
piÚtnaĂcie lat, prawdopodobnie istniejÈ juĝ w postaci prototypów rozwijanych w laboratoriach. DwadzieĂcia lat to czÚsto równieĝ okres, w którym
prawdopodobnie zakoñczy siÚ kariera prognosty, co ogranicza potencjalnie negatywny wpïyw Ămiaïych, lecz nietrafionych przewidywañ na jego
reputacjÚ.
Jednakĝe z faktu, ĝe pewne osoby przewidywaïy w przeszïoĂci zbyt
rychïe pojawienie siÚ sztucznej inteligencji, nie wynika jeszcze, ĝe istnienie sztucznej inteligencji nie jest moĝliwe czy teĝ nigdy nie zostanie ona
opracowana9. Gïównym powodem, dla którego dotychczasowy postÚp byï
wolniejszy niĝ oczekiwano, jest to, ĝe techniczne przeszkody stojÈce na
drodze do skonstruowania inteligentnych maszyn okazaïy siÚ wiÚksze,
niĝ przewidywali to pionierzy. Otwarte pozostaje pytanie, jak duĝe sÈ to
przeszkody i ile nas jeszcze dzieli od ich przezwyciÚĝenia. Czasem problem, który poczÈtkowo wydaje siÚ beznadziejnie skomplikowany, okazuje
siÚ mieÊ zaskakujÈco proste rozwiÈzanie (choÊ czÚstsza jest prawdopodobnie sytuacja odwrotna).
W nastÚpnym rozdziale przyjrzymy siÚ rozmaitym scenariuszom, które
mogÈ doprowadziÊ do powstania maszyn dorównujÈcych inteligencjÈ
czïowiekowi. Zaznaczmy jednak juĝ na wstÚpie, ĝe niezaleĝnie od tego,
ile przystanków dzieli sytuacjÚ obecnÈ od powstania sztucznej inteligencji dorównujÈcej ludzkiej, jej powstanie nie jest punktem docelowym.
NastÚpnym przystankiem, leĝÈcym w niedalekiej odlegïoĂci od poprzedniego, jest sztuczna inteligencja przewyĝszajÈca ludzkÈ. PociÈg niekoniecznie siÚ zatrzyma czy choÊby zwolni na stacji Ludzieszyn. Bardziej prawdopodobne jest to, ĝe przemknie przez niÈ ze Ăwistem.
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Matematyk Irvin John Good, który pracowaï jako gïówny statystyk
w zespole kryptologów Alana Turinga podczas II wojny Ăwiatowej, prawdopodobnie jako pierwszy wyïoĝyï kluczowe aspekty tego scenariusza.
W czÚsto przywoïywanym fragmencie z 1965 roku napisaï:
Zdefiniujmy maszynÚ ultrainteligentnÈ jako maszynÚ, która dalece przewyĝsza na
polu wszelkich aktywnoĂci intelektualnych dowolnego, choÊby najinteligentniejszego czïowieka. Poniewaĝ projektowanie maszyn jest jednÈ z tych aktywnoĂci
intelektualnych, maszyna ultrainteligentna potrafi projektowaÊ jeszcze lepsze maszyny; dojdzie zatem bez wÈtpienia do „eksplozji inteligencji”, w wyniku której
inteligencja czïowieka pozostanie daleko w tyle. A zatem pierwsza maszyna ultrainteligentna bÚdzie ostatnim wynalazkiem, którego czïowiek kiedykolwiek dokona —
zakïadajÈc, ĝe maszyna ta okaĝe siÚ wystarczajÈco potulna, by powiedzieÊ nam,
jak jÈ utrzymaÊ pod kontrolÈ10.

Moĝe siÚ teraz wydawaÊ oczywiste, ĝe z takÈ eksplozjÈ inteligencji wiÈĝe
siÚ powaĝne zagroĝenie egzystencjalne i ĝe z tego wzglÚdu tÚ perspektywÚ
naleĝaïoby rozwaĝyÊ z najwiÚkszÈ powagÈ, nawet gdybyĂmy mieli pewnoĂÊ
(a jej nie mamy), ĝe prawdopodobieñstwo jej zaistnienia jest naprawdÚ
niewysokie. Jednakĝe pionierzy sztucznej inteligencji — pomimo swojego
przekonania o nieuchronnoĂci sztucznej inteligencji dorównujÈcej ludzkiej — raczej nie rozwaĝali prawdopodobieñstwa zaistnienia sztucznej
inteligencji przewyĝszajÈcej ludzkÈ. Tak jakby ich zdolnoĂÊ snucia domysïów caïkowicie siÚ wyczerpaïa po zrodzeniu radykalnej koncepcji maszyn
dorównujÈcych czïowiekowi inteligencjÈ, uniemoĝliwiajÈc im dostrzeĝenie
jej naturalnej konsekwencji: koncepcji maszyn, które z czasem pod wzglÚdem inteligencji przewyĝszÈ ludzi.
WiÚkszoĂÊ pionierów sztucznej inteligencji (SI) nie przyjmuje do wiadomoĂci, ĝe podjÚte przez nich przedsiÚwziÚcie moĝe siÚ wiÈzaÊ z ryzykiem11.
Nie starajÈ siÚ nawet pozorowaÊ zainteresowania — nie wspominajÈc juĝ
o powaĝnym namyĂle — jakimikolwiek obawami o bezpieczeñstwo czy
wÈtpliwoĂciami etycznymi zwiÈzanymi ze stworzeniem sztucznych
umysïów lub potencjalnych komputerowych wïadców; ta luka zdumiewa
nawet na tle niezbyt imponujÈcych standardów tej epoki dotyczÈcych
krytycznej oceny potencjaïu techniki12. Musimy mieÊ nadziejÚ, ĝe do
momentu, w którym to przedsiÚwziÚcie rzeczywiĂcie przyniesie owoce,
posiÈdziemy nie tylko technicznÈ biegïoĂÊ umoĝliwiajÈcÈ nam zapoczÈtkowanie eksplozji inteligencji, ale i wyĝszy poziom zdolnoĂci jej kontrolowania, co moĝe okazaÊ siÚ niezbÚdne, byĂmy uszli z tej detonacji
z ĝyciem.
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Zanim jednak zajmiemy siÚ tym, co przed nami, przyda siÚ szybki rzut
oka na historiÚ inteligentnych maszyn aĝ do czasów wspóïczesnych.

Okresy nadziei i rozczarowañ
Latem 1956 roku w Dartmouth College dziesiÚciu naukowców zainteresowanych zagadnieniami sieci neuronowych, teoriÈ automatów i badaniami
nad inteligencjÈ zjechaïo siÚ na szeĂciotygodniowe warsztaty. Dartmouth
Summer Research Project on Artificial Intelligence uznawany jest czÚsto
za wydarzenie, które zapoczÈtkowaïo prace nad sztucznÈ inteligencjÈ jako
dziedzinÚ badañ naukowych. Wielu uczestników wspomnianych warsztatów zostaïo póěniej uznanych za ojców tej dziedziny. Optymistyczne
poglÈdy dominujÈce wĂród uczestników warsztatów odzwierciedla wniosek
przedstawiony Fundacji Rockefellera, która sfinansowaïa to wydarzenie:
Proponujemy przeprowadzenie dwumiesiÚcznego warsztatu badawczego dla dziesiÚciu badaczy zagadnieñ sztucznej inteligencji (...). Warsztat zostanie przeprowadzony przy zaïoĝeniu, ĝe kaĝdy aspekt uczenia siÚ lub dowolnej innej cechy
inteligencji moĝe zostaÊ z zasady opisany tak precyzyjnie, ĝe moĝliwe bÚdzie
zbudowanie maszyny do jego zasymulowania. Zostanie podjÚta próba zrozumienia, jak zbudowaÊ maszyny posïugujÈce siÚ jÚzykiem naturalnym, formuïujÈce
idee i koncepcje abstrakcyjne, rozwiÈzujÈce problemy z gatunku tych zarezerwowanych dziĂ dla ludzi i doskonalÈce same siebie. SÈdzimy, ĝe moĝna dokonaÊ
znaczÈcych postÚpów w jednej lub kilku z tych dziedzin, jeĂli starannie wybrana
grupa naukowców podejmie nad nimi wspólnÈ pracÚ podczas lata.

W ciÈgu szeĂciu dekad, które upïynÚïy od tego Ămiaïego poczÈtku, badania
nad sztucznÈ inteligencjÈ przechodziïy naprzemiennie okresy wzmoĝonego zainteresowania i rozdmuchanych oczekiwañ oraz niepowodzeñ
i rozczarowañ.
Pierwszy okres ekscytacji, zapoczÈtkowany spotkaniem w Dartmouth,
zostaï póěniej opisany przez Johna McCarthy’ego (gïównego organizatora
tego wydarzenia) jako era „Mamo, popatrz, wcale siÚ nie trzymam!”.
W tym poczÈtkowym okresie badacze budowali systemy zaprojektowane
z myĂlÈ o obaleniu twierdzeñ w rodzaju „¿adna maszyna nigdy nie zdoïa
zrobiÊ X!”. W tamtych czasach tego rodzaju sceptyczne twierdzenia byïy
na porzÈdku dziennym. Aby siÚ im przeciwstawiÊ, badacze SI tworzyli
maïe systemy, którym udawaïo siÚ zrobiÊ X w „mikroĂwiecie” (w dobrze
zdefiniowanej, ograniczonej dziedzinie umoĝliwiajÈcej zademonstrowanie
zredukowanej wersji danego dziaïania), dowodzÈc w ten sposób sïusznoĂci
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danej koncepcji i pokazujÈc, ĝe zasadniczo dziaïanie X moĝe zostaÊ wykonane przez maszynÚ. Jeden z tego rodzaju wczesnych systemów, program
komputerowy Logic Theorist, byï w stanie dowieĂÊ wiÚkszoĂci twierdzeñ
zamieszczonych w drugim rozdziale ksiÈĝki Principia Mathematica autorstwa Alfreda Northa Whiteheada i Bertranda Russella, a nawet zaproponowaÊ jeden dowód, który byï znacznie bardziej elegancki niĝ oryginalny,
i tym samym obaliï przekonanie, ĝe maszyny mogÈ „myĂleÊ jedynie numerycznie”, oraz zademonstrowaï, ĝe maszyny sÈ równieĝ zdolne przeprowadziÊ rozumowanie dedukcyjne i wymyĂlaÊ dowody logiczne13. Program
bÚdÈcy jego nastÚpcÈ, General Problem Solver, potrafiï z zasady rozwiÈzywaÊ szeroki zakres formalnie opisanych problemów14. Napisano równieĝ programy, które rozwikïywaïy problemy rachunkowe na poziomie
zajÚÊ pierwszego roku college’u, dostrzegaïy wizualne analogie w zadaniach podobnych do tych, które zamieszcza siÚ w niektórych testach na
inteligencjÚ, oraz znajdowaïy rozstrzygniÚcia prostych problemów algebry opisowej15. Robot Shakey (nazwany tak ze wzglÚdu na swojÈ skïonnoĂÊ do drĝenia podczas wykonywania operacji) zaprezentowaï, w jaki
sposób rozumowanie logiczne moĝe zostaÊ zintegrowane z postrzeganiem
i wykorzystane do zaplanowania fizycznego dziaïania i sterowania nim16.
Program ELIZA pokazaï, ĝe komputer moĝe staÊ siÚ uosobieniem psychoterapeuty rogeriañskiego17. W poïowie lat 70. program SHRDLU zademonstrowaï, w jaki sposób zasymulowane robotyczne ramiÚ w zasymulowanym Ăwiecie geometrycznych klocków moĝe wypeïniaÊ polecenia
i odpowiadaÊ na pytania zadane po angielsku przez uĝytkownika korzystajÈcego z klawiatury18. W póěniejszych dekadach miaïy powstaÊ systemy,
które dowiodïy, ĝe maszyny potrafiÈ tworzyÊ muzykÚ w stylu rozmaitych
kompozytorów klasycznych, przewyĝszyÊ mniej doĂwiadczonych lekarzy
w wykonywaniu pewnych zadañ z zakresu diagnostyki klinicznej, autonomicznie prowadziÊ samochody i dokonywaÊ wynalazków nadajÈcych siÚ
do objÚcia ochronÈ patentowÈ19. Stworzono nawet taki system SI, który
umiaï wymyĂlaÊ oryginalne dowcipy20. (Nie to, ĝeby cechowaï siÚ jakimĂ
szczególnie wyrafinowanym poczuciem humoru, lecz ponoÊ dzieci zgodnie
twierdziïy, ĝe jego ĝarty sÈ Ămieszne).
Trudne jednak okazaïo siÚ rozciÈgniÚcie metod, które pozwoliïy osiÈgnÈÊ sukcesy wczesnym wersjom demonstracyjnym, na szerszy zakres problemów lub na problemy trudniejsze. Jednym z powodów tej sytuacji jest
„eksplozja kombinatoryczna” moĝliwoĂci, które muszÈ zostaÊ zbadane
przez metody opierajÈce siÚ na mechanizmach wyszukiwania wyczerpujÈcego. Takie metody dobrze siÚ sprawdzajÈ w odniesieniu do prostych
problemów, lecz zawodzÈ, gdy sprawy zaczynajÈ siÚ komplikowaÊ. Dla
24 | DOTYCHCZASOWE DOKONANIA I OBECNE MO¿LIWO¥CI

Kup książkę

Poleć książkę

przykïadu, aby dowieĂÊ twierdzenia, którego dowód zawiera siÚ w piÚciu
liniach w systemie dedukcyjnym z jednÈ reguïÈ wnioskowania i piÚcioma
aksjomatami, wystarczy po prostu wyliczyÊ 3125 moĝliwych kombinacji
i sprawdziÊ kaĝdÈ z nich, by stwierdziÊ, która daje oczekiwany wynik.
Wyszukiwanie wyczerpujÈce sprawdza siÚ równieĝ w przypadku dowodów
zamykajÈcych siÚ w szeĂciu czy siedmiu liniach. Kiedy jednak zadanie
staje siÚ bardziej skomplikowane, metody wyszukiwania wyczerpujÈcego
napotykajÈ na problemy. Dowiedzenie twierdzenia, którego dowód mieĂci
siÚ w piÚÊdziesiÚciu liniach, nie trwa dziesiÚciokrotnie dïuĝej niĝ dowiedzenie twierdzenia, którego dowód mieĂci siÚ w piÚciu liniach. JeĂli korzysta siÚ z wyszukiwania wyczerpujÈcego, wymaga to przeanalizowania 550 §
8,9 × 1034 moĝliwych sekwencji — czego nie da siÚ obliczyÊ nawet za
pomocÈ najszybszych superkomputerów.
Do przezwyciÚĝenia eksplozji kombinatorycznej potrzebne sÈ algorytmy
wykorzystujÈce struktury z dziedziny docelowej i zdobytÈ wczeĂniej wiedzÚ poprzez zastosowanie przeszukiwania heurystycznego, planowania
i elastycznych reprezentacji abstrakcyjnych — tego rodzaju mechanizmy
we wczesnych systemach SI byïy rozwiniÚte w stopniu znikomym. Potencjaï tych wczesnych systemów podkopywaïy równieĝ marne metody radzenia sobie z niepewnoĂciÈ, poleganie na kruchych i nieugruntowanych reprezentacjach symbolicznych, niedostatek danych oraz powaĝne ograniczenia
sprzÚtowe w zakresie pojemnoĂci pamiÚci i szybkoĂci przetwarzania danych.
W poïowie lat 70. ĂwiadomoĂÊ tych problemów stawaïa siÚ coraz wiÚksza.
Zrozumienie, ĝe wielu projektom SI nigdy nie uda siÚ speïniÊ pokïadanych w nich oczekiwañ, doprowadziïo do nadejĂcia pierwszej „zimy SI”:
okresu redukcji wydatków, podczas którego ograniczeniu finansowania
tego rodzaju projektów towarzyszyï rosnÈcy sceptycyzm. Sztuczna inteligencja wyszïa z mody.
Nowa wiosna rozpoczÚïa siÚ z poczÈtkiem lat 80., kiedy to Japoñczycy uruchomili swój projekt systemów komputerowych piÈtej generacji,
hojnie sfinansowane partnerstwo prywatno-publiczne, którego celem byïo
dokonanie ogromnego skoku technicznego poprzez rozwój potÚĝnych systemów bazujÈcych na architekturze przetwarzania równolegïego, które
miaïy siÚ staÊ platformÈ systemów sztucznej inteligencji. Doszïo do tego
w szczycie fascynacji japoñskim „powojennym cudem gospodarczym” —
okresem, w którym to pañstwa zachodnie i liderzy biznesu starali siÚ
odgadnÈÊ przepis Japoñczyków na sukces gospodarczy, majÈc nadziejÚ na
powtórzenie tej magicznej sztuczki na wïasnym podwórku. Kiedy Japonia postanowiïa zainwestowaÊ znaczne kwoty w rozwój sztucznej inteligencji, kilka innych krajów poszïo w jej Ălady.
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W kolejnych latach doszïo do upowszechnienia na szerokÈ skalÚ systemów eksperckich. Zaprojektowane jako narzÚdzia wspierajÈce decydentów, systemy eksperckie byïy programami opartymi na reguïach, które
wyciÈgaïy proste wnioski z bazy wiedzy zawierajÈcej fakty uzyskane od
specjalistów w danej dziedzinie i z mozoïem wklepane rÚcznie do systemu
w jÚzyku formalnym. Zbudowano setki tego rodzaju systemów eksperckich, ale mniejsze systemy okazaïy siÚ maïo przydatne, a wiÚksze bardzo
kosztowne, gdy szïo o ich rozwój, weryfikacjÚ i aktualizacjÚ, przy czym
z zasady byïy bardzo nieporÚczne i kïopotliwe w uĝyciu. Kupowanie samodzielnego komputera tylko po to, by uruchomiÊ na nim jeden program,
byïo niepraktyczne. Pod koniec lat 80. równieĝ ten okres wzrostu dobiegï
koñca.
Projektowi piÈtej generacji nie udaïo siÚ osiÈgnÈÊ zakïadanych celów,
podobnie jak analogicznym do niego projektom uruchomionym w Stanach Zjednoczonych i Europie. Nadeszïa druga zima SI. W tamtym momencie krytycy mogli sïusznie ubolewaÊ nad „historiÈ dotychczasowych
badañ nad sztucznÈ inteligencjÈ, które nieodmiennie mogïy siÚ pochwaliÊ
jedynie bardzo ograniczonymi sukcesami w ĂciĂle okreĂlonych dziedzinach,
a po tych sukcesach nastÚpowaïo natychmiastowe fiasko projektów zmierzajÈcych do osiÈgniÚcia szerzej zakreĂlonych celów, na których realizacjÚ
te poczÈtkowe sukcesy wydawaïy siÚ dawaÊ nadziejÚ”21. Prywatni inwestorzy zaczÚli unikaÊ jakichkolwiek przedsiÚwziÚÊ realizowanych pod hasïem
„sztucznej inteligencji”. Nawet wĂród naukowców i ich fundatorów „SI”
staïo siÚ niepoĝÈdanym epitetem22.
Prace techniczne posuwaïy siÚ jednak w szybkim tempie naprzód i w latach 90. znów rozpoczÚïa siÚ odwilĝ. Ziarno optymizmu zostaïo zasiane
dziÚki wprowadzeniu nowych technik, które wydawaïy siÚ alternatywÈ
do tradycyjnego paradygmatu logicznego (okreĂlanego czasem mianem
„starej dobrej sztucznej inteligencji”, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, w skrócie GOFAI) — ten koncentrowaï siÚ na wysokopoziomowej manipulacji symbolicznej, a jego kulminacjÈ byïy systemy eksperckie
lat 80. CieszÈce siÚ Ăwieĝo zdobytÈ popularnoĂciÈ techniki sieci neuronowych i algorytmów genetycznych obiecywaïy przezwyciÚĝenie niektórych
problemów podejĂcia GOFAI, zwïaszcza „kruchoĂci” cechujÈcej tradycyjne
programy SI (wyrzucajÈce zazwyczaj kompletne bzdury, gdy programiĂci
poczynili choÊby jedno nie do koñca prawidïowe zaïoĝenie). Nowe techniki chlubiïy siÚ dziaïaniem bardziej organicznym. Dla przykïadu: sieci
neuronowe wykazywaïy wïasnoĂÊ „pïynnego obniĝania efektywnoĂci”: niewielkie uszkodzenie sieci neuronowej owocowaïo zazwyczaj niewielkim
spadkiem jej wydajnoĂci, a nie caïkowitym krachem systemu. Co jeszcze
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istotniejsze, sieci neuronowe potrafiïy siÚ uczyÊ na podstawie wïasnych
doĂwiadczeñ, znajdujÈc naturalne sposoby generalizowania na bazie przykïadów i wyszukiwania ukrytych wzorców statystycznych w danych wejĂciowych23. DziÚki tej cesze sieci trafnie rozpoznawaïy trendy i sprawnie
klasyfikowaïy problemy. Dla przykïadu: szkolÈc sieÊ neuronowÈ na podstawie zestawów danych bÚdÈcych pomiarami sonarów, moĝna byïo nauczyÊ jÈ rozpoznawania profili akustycznych ïodzi podwodnych, min i fauny
morskiej z trafnoĂciÈ nieosiÈgalnÈ dla ludzkich specjalistów — i moĝna
byïo tego dokonaÊ bez koniecznoĂci okreĂlania przez kogokolwiek z góry
dokïadnych definicji kategorii czy teĝ konkretnych wag przypisywanych
rozmaitym cechom.
O ile proste modele sieci neuronowych byïy znane juĝ w póěnych
latach 50., o tyle dziedzina ta przeĝyïa renesans po wprowadzeniu algorytmu wstecznej propagacji bïÚdu, który umoĝliwiï szkolenie wielowarstwowych sieci neuronowych24. Takie wielowarstwowe sieci, które majÈ
jednÈ lub wiÚcej poĂrednich („ukrytych”) warstw neuronów pomiÚdzy
warstwami wejĂciowÈ i wyjĂciowÈ, potrafiÈ opanowaÊ dziaïania ze znacznie
szerszego zakresu niĝ ich prostsze poprzedniczki25. W poïÈczeniu z coraz
wydajniejszymi komputerami, które stawaïy siÚ coraz ïatwiej dostÚpne,
te udoskonalenia algorytmiczne umoĝliwiïy inĝynierom zbudowanie sieci
neuronowych wystarczajÈco dobrych, by mogïy znaleěÊ wiele praktycznych zastosowañ.
PrzypominajÈce pod wzglÚdem wïasnoĂci ludzki mózg sieci neuronowe
wypadaïy korzystnie w zestawieniu ze sztywnymi, bezwzglÚdnie logicznymi, lecz przy tym kruchymi tradycyjnymi systemami GOFAI opartymi
na reguïach — doĂÊ korzystnie, by przyczyniïy siÚ do powstania nowego
-izmu: koneksjonizmu, który podkreĂlaï istotnoĂÊ przetwarzania masowo
równolegïego. Od tego czasu opublikowano ponad 150 tysiÚcy artykuïów naukowych na temat sztucznych sieci neuronowych bÚdÈcych nadal
istotnym podejĂciem do kwestii uczenia siÚ maszyn.
Metody oparte na ewolucji, takie jak algorytmy genetyczne i programowanie genetyczne, stanowiÈ kolejne podejĂcie, którego pojawienie siÚ
przyczyniïo siÚ do zakoñczenia drugiej zimy AI. Wywarïo byÊ moĝe mniejszy wpïyw na badania naukowe niĝ sieci neuronowe, lecz zostaïo szeroko
spopularyzowane. W modelach ewolucyjnych utrzymywana jest populacja
rozwiÈzañ „kandydujÈcych” (którymi mogÈ byÊ struktury danych lub programy), a nowe rozwiÈzania tworzone sÈ losowo poprzez mutacje lub
rekombinacjÚ wariantów w istniejÈcej populacji. Od czasu do czasu populacja jest redukowana poprzez zastosowanie kryterium selekcji (funkcja
dostosowania darwinowskiego), które pozwala tylko lepszym kandydatom
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przetrwaÊ do nastÚpnego pokolenia. Po przeprowadzeniu tysiÚcy iteracji
w kolejnych pokoleniach Ărednia jakoĂÊ rozwiÈzañ w puli kandydatów
stopniowo wzrasta. Tego rodzaju algorytm, jeĂli zadziaïa, pozwala na uzyskanie wydajnych rozwiÈzañ bardzo szerokiego zakresu problemów —
rozwiÈzañ, które mogÈ byÊ uderzajÈco nowatorskie i sprzeczne z intuicjÈ,
a które czÚsto bardziej przypominajÈ naturalne struktury niĝ cokolwiek,
co mogïoby zostaÊ zaprojektowane przez inĝyniera. Z zasady moĝna to
osiÈgnÈÊ bez znaczÈcej interwencji po stronie czïowieka, jeĂli pominÈÊ
poczÈtkowe okreĂlenie funkcji dopasowania, która jest czÚsto bardzo
prosta. W praktyce jednak doprowadzenie do tego, by metody ewolucyjne
przynosiïy oczekiwane rezultaty, wymaga umiejÚtnoĂci i pomysïowoĂci,
zwïaszcza gdy chodzi o opracowanie wïaĂciwego formatu reprezentacji
danych. Bez skutecznej metody zakodowania rozwiÈzañ kandydujÈcych
(jÚzyka genetycznego, który odpowiada ukrytej strukturze dziedziny docelowej), wyszukiwanie ewolucyjne ma skïonnoĂÊ do meandrowania w nieskoñczonoĂÊ w rozlegïej przestrzeni poszukiwañ lub utykania w lokalnym
optimum. Nawet gdy zostanie znaleziony dobry format reprezentacji,
ewolucja wymaga duĝej mocy obliczeniowej i czÚsto pada ofiarÈ eksplozji
kombinatorycznej.
Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne sÈ przykïadami metod, które
wywoïywaïy podniecenie w latach 90., gdyĝ wydawaïo siÚ, ĝe stanowiÈ
alternatywÚ do trwajÈcego w zastoju paradygmatu GOFAI. MojÈ intencjÈ
w tym miejscu nie jest jednak wyĂpiewywanie peanów na czeĂÊ tych dwóch
metod ani wynoszenie ich ponad wiele innych technik uczenia siÚ maszyn.
Tak naprawdÚ jednym z gïównych teoretycznych osiÈgniÚÊ ostatnich
dwudziestu lat byïo dobitniejsze uzmysïowienie nam, jak pozornie odmienne
techniki mogÈ zostaÊ ujÚte jako odmienne przypadki w ramach wspólnego modelu matematycznego. Dla przykïadu: wiele typów sztucznych
sieci neuronowych moĝna uznaÊ za klasyfikatory, które wykonujÈ pewien
szczególny rodzaj obliczeñ statystycznych (estymacja metodÈ najwiÚkszej
wiarygodnoĂci)26. Ta perspektywa pozwala porównaÊ sieci neuronowe
z szerszÈ klasÈ algorytmów klasyfikatorów uczenia siÚ na przykïadach,
miÚdzy innymi z: drzewami decyzyjnymi, modelami regresji logistycznej, metodÈ wektorów noĂnych, naiwnym klasyfikatorem bayesowskim
i metodÈ k-najbliĝszych sÈsiadów27. W analogiczny sposób algorytmy genetyczne moĝna uznaÊ za postaÊ sterowania stochastycznego, co znów jest
podzbiorem szerszej klasy algorytmów optymalizacyjnych. Kaĝdy z tych
algorytmów pozwalajÈcych budowaÊ klasyfikatory lub przeszukiwaÊ przestrzeñ rozwiÈzañ ma wïasne charakterystyczne sïabe i mocne strony, które
moĝna badaÊ matematycznie. Algorytmy róĝniÈ siÚ, gdy idzie o wymaganÈ
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pamiÚÊ i moc obliczeniowÈ, przyjmowane z góry ukierunkowanie indukcyjne, ïatwoĂÊ wïÈczenia treĂci z zewnÈtrz oraz przejrzystoĂci mechanizmów ich dziaïania dla analizujÈcego je czïowieka.
MÚtna otoczka uczenia maszynowego i twórczego rozwiÈzywania problemów kryje zatem zestaw dobrze okreĂlonych matematycznie kompromisów. Ideaïem jest perfekcyjny sprawca bayesowski — taki, który czyni
probabilitycznie optymalny uĝytek z dostÚpnych informacji. Ten ideaï
jest nieosiÈgalny, poniewaĝ wymaga zbyt duĝej mocy obliczeniowej, by
mógï zostaÊ wdroĝony na jakimkolwiek fizycznym komputerze (patrz:
ramka 1.). W zwiÈzku z tym sztucznÈ inteligencjÚ moĝna uznaÊ za poĂcig
za uïatwieniami — metodami sukcesywnego przybliĝania siÚ do bayesowskiego ideaïu poprzez poĂwiÚcanie w jakiejĂ mierze optymalnoĂci lub
ogólnoĂci przy jednoczesnym zachowaniu ich w takim stopniu, by moĝliwe byïo uzyskanie wysokiej wydajnoĂci w faktycznej dziedzinie zainteresowania.
Odzwierciedlenie tego obrazu moĝna dostrzec w przeprowadzonych
przez kilka ostatnich dekad pracach dotyczÈcych modeli prawdopodobieñstwa wykorzystujÈcych grafy, takich jak sieci bayesowskie. Sieci bayesowskie stanowiÈ zwiÚzïÈ metodÚ reprezentacji probabilistycznych i warunkowych relacji niezaleĝnoĂci obowiÈzujÈcych w pewnej konkretnej domenie.
(Wykorzystanie takich relacji niezaleĝnoĂci jest kluczowe dla przezwyciÚĝenia eksplozji kombinatorycznej, która stwarza takie same problemy
przy wnioskowaniu probabilistycznym, jak przy dedukcji logicznej). PozwalajÈ równieĝ uzyskaÊ istotny wglÈd w koncepcjÚ przyczynowoĂci28.
JednÈ z zalet odnoszenia problemów uczenia siÚ z konkretnej dziedziny
do generalnych problemów wnioskowania bayesowskiego jest to, ĝe nowe
algorytmy usprawniajÈce wnioskowanie bayesowskie przynoszÈ równieĝ
natychmiastowÈ poprawÚ w wielu innych obszarach. Dla przykïadu:
postÚpy w rozwoju metody Monte Carlo znajdujÈ bezpoĂrednie zastosowanie w obrazowaniu komputerowym, robotyce i genetyce obliczeniowej.
Kolejnym plusem jest to, ĝe badacze zajmujÈcy siÚ wieloma róĝnymi
dyscyplinami mogÈ z wiÚkszÈ ïatwoĂciÈ dzieliÊ siÚ swoimi odkryciami.
Badania nad statystykami bayesowskimi i modelami opartymi na grafach
prowadzone sÈ jednoczeĂnie na wielu polach, wïÈczajÈc w to uczenie maszynowe, fizykÚ statystycznÈ, bioinformatykÚ, optymalizacjÚ kombinatorycznÈ i teoriÚ komunikacji29. Znaczna czÚĂÊ ostatnich postÚpów w dziedzinie uczenia maszynowego jest wynikiem wïÈczenia formalnych wyników
uzyskanych w innych dziedzinach badañ naukowych. (Programy uczenia
maszynowego skorzystaïy równieĝ ogromnie na pojawieniu siÚ szybszych
komputerów i wiÚkszej dostÚpnoĂci duĝych zestawów danych).
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Ramka 1. Optymalny sprawca bayesowski
Idealny sprawca bayesowski wychodzi od „rozkïadu prawdopodobieñstwa
a priori” — funkcji, która przypisuje prawdopodobieñstwo kaĝdemu z „moĝliwych Ăwiatów” (na przykïad kaĝdej maksymalnie skonkretyzowanej postaci,
którÈ ów Ăwiat moĝe przybraÊ)30. PrzyjÚte a priori zaïoĝenie to ukierunkowanie indukcyjne, ĝe na przykïad prostszym Ăwiatom przypisywane jest wyĝsze
prawdopodobieñstwo (jednÈ z moĝliwych metod formalnego zdefiniowania
prostoty moĝliwego Ăwiata jest ujÚcie jej w kategoriach „zïoĝonoĂci Koïmogorowa” — miary bazujÈcej na dïugoĂci najkrótszego programu komputerowego, który pozwala uzyskaÊ peïny opis Ăwiata)31. W tym uprzednim zaïoĝeniu
mieĂci siÚ równieĝ caïoĂÊ wiedzy ogólnej, którÈ programiĂci chcieliby obdarzyÊ
sprawcÚ.
Kiedy sprawca otrzymuje nowe informacje ze swoich czujników, aktualizuje
rozkïad prawdopodobieñstwa, uwarunkowujÈc ten rozkïad nowymi informacjami zgodnie z twierdzeniem Bayesa32. Uwarunkowywanie funkcji prawdopodobieñstwa jest operacjÈ matematycznÈ, która przypisuje nowe, zerowe
prawdopodobieñstwo tym Ăwiatom, które sÈ sprzeczne z otrzymanÈ informacjÈ, i renormalizuje rozkïad prawdopodobieñstwa na pozostaïe moĝliwe
Ăwiaty. Wynikiem jest „rozkïad prawdopodobieñstwa a posteriori” (który
sprawca moĝe wykorzystaÊ w nastÚpnym kroku jako nowy rozkïad a priori).
W miarÚ jak sprawca dokonuje obserwacji, coraz bardziej prawdopodobne
staje siÚ zaistnienie coraz mniejszej liczby moĝliwych Ăwiatów nadal zgodnych
z zebranymi danymi z obserwacji — a wĂród tych moĝliwych Ăwiatów Ăwiaty
prostsze sÈ zawsze bardziej prawdopodobne.
Metaforycznie moĝemy myĂleÊ o prawdopodobieñstwie jako o piasku
rozsypanym na duĝej kartce papieru. Kartka dzielona jest na obszary rozmaitych rozmiarów, przy czym kaĝdy obszar odpowiada jednemu moĝliwemu
Ăwiatu, a wiÚksze obszary to prostsze moĝliwe Ăwiaty. Wyobraěmy sobie
warstwÚ piasku równej gruboĂci pokrywajÈcÈ równo caïÈ kartkÚ — to jest
nasz rozkïad prawdopodobieñstwa a priori. Za kaĝdym razem, gdy dokonywana jest obserwacja wykluczajÈca jeden z moĝliwych Ăwiatów, usuwamy
piasek z odpowiedniego obszaru na kartce i rozdzielamy go równo na obszary,
które sÈ nadal brane pod uwagÚ. W ten sposób caïkowita iloĂÊ piasku na
kartce nigdy nie ulega zmianie, po prostu koncentruje siÚ on na coraz mniejszej liczbie obszarów w miarÚ gromadzenia kolejnych danych z obserwacji.
Oto koncepcja uczenia siÚ w jej najczystszej formie. (Aby obliczyÊ prawdopodobieñstwo hipotezy, mierzymy po prostu iloĂÊ piasku we wszystkich obszarach
odpowiadajÈcych moĝliwym Ăwiatom, dla których hipoteza jest prawdziwa).
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Dotychczas zdefiniowaliĂmy reguïÚ uczenia siÚ. Aby uzyskaÊ sprawcÚ,
potrzebujemy jeszcze reguïy decyzyjnej. W tym celu wyposaĝamy sprawcÚ
w funkcjÚ uĝytecznoĂci, która przypisuje kaĝdemu z moĝliwych Ăwiatów
pewnÈ liczbÚ. Ta liczba reprezentuje poĝÈdalnoĂÊ tego Ăwiata zgodnie z zasadniczymi preferencjami sprawcy. Teraz przy kaĝdym kroku sprawca wybiera
dziaïanie o najwyĝszej oczekiwanej uĝytecznoĂci33 (aby znaleěÊ dziaïanie o najwyĝszej oczekiwanej uĝytecznoĂci, sprawca moĝe wyliczyÊ wszystkie moĝliwe
dziaïania, a nastÚpnie rozkïad prawdopodobieñstwa warunkowego, biorÈc
pod uwagÚ podjÚcie tego dziaïania, a wiÚc rozkïad prawdopodobieñstwa,
który bÚdzie wynikiem uwarunkowania obecnego rozkïadu prawdopodobieñstwa od obserwacji, ĝe dziaïanie wïaĂnie zostaïo podjÚte; wreszcie moĝe obliczyÊ
oczekiwanÈ wartoĂÊ dziaïania jako sumÚ wartoĂci kaĝdego moĝliwego Ăwiata
przemnoĝonÈ przez prawdopodobieñstwo warunkowe tego Ăwiata przy zaïoĝeniu podjÚcia tego dziaïania34).
Reguïa uczenia siÚ i reguïa decyzyjna razem wziÚte okreĂlajÈ dla sprawcy
„pojÚcie optymalnoĂci” (zasadniczo to samo „pojÚcie optymalnoĂci” jest
szeroko wykorzystywane w dziedzinie sztucznej inteligencji, teorii poznania,
filozofii nauki, ekonomii i statystyce35). W rzeczywistoĂci niemoĝliwe jest zbudowanie takiego sprawcy, poniewaĝ ze wzglÚdu na wymaganÈ moc obliczeniowÈ niemoĝliwe jest dokonanie wymaganych obliczeñ. Kaĝda próba skoñczy
siÚ fiaskiem z powodu eksplozji kombinatorycznej takiej samej jak ta, którÈ
opisaliĂmy przy okazji naszej dyskusji na temat GOFAI. Aby zrozumieÊ, dlaczego tak siÚ dzieje, rozwaĝmy jeden niewielki podzbiór wszystkich moĝliwych
Ăwiatów — te Ăwiaty, które skïadajÈ siÚ z pojedynczego monitora komputerowego unoszÈcego siÚ w bezkresnej próĝni. Monitor ma tysiÈc na tysiÈc
pikseli i kaĝdy z nich nieprzerwanie albo siÚ Ăwieci, albo nie. Nawet ten podzbiór moĝliwych Ăwiatów jest ogromnie wielki: 2(1000×1000) moĝliwych stanów
monitora przewyĝsza pod wzglÚdem liczby wszystkie obliczenia, które kiedykolwiek nastÈpiÈ w dajÈcym siÚ zaobserwowaÊ Ăwiecie. A zatem nie potrafimy
nawet wymieniÊ wszystkich moĝliwych Ăwiatów tego maïego podzbioru
wszystkich moĝliwych Ăwiatów, nie mówiÈc juĝ o wykonaniu bardziej skomplikowanych obliczeñ dotyczÈcych kaĝdego z nich oddzielnie.
PojÚcia optymalnoĂci mogÈ stanowiÊ przedmiot rozwaĝañ teoretycznych —
nawet jeĂli nie da siÚ ich zrealizowaÊ fizycznie. OferujÈ nam punkt odniesienia
pozwalajÈcy oceniÊ przybliĝenia heurystyczne i czasem pomagajÈ wywnioskowaÊ, co w niektórych konkretnych przypadkach zrobiïby optymalny sprawca.
W rozdziale 12. zetkniemy siÚ z pewnymi alternatywnymi pojÚciami optymalnoĂci odnoszÈcymi siÚ do sztucznych sprawców.
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Aktualny stan badañ
Juĝ teraz sztuczna inteligencja w wielu dziedzinach osiÈga wyniki lepsze
niĝ ludzie. W tabeli 1. analizujemy osiÈgniÚcia komputerów grajÈcych w gry,
dowodzÈc, ĝe systemy SI pokonujÈ w tej chwili mistrzów bardzo wielu
gier36.
Tabela 1. Systemy sztucznej inteligencji grajÈce w gry
Warcaby

Przewyĝsza
czïowieka

Program szachowy Arthura Samuela napisany w 1952 roku,
a nastÚpnie udoskonalony (w wersji z 1955 roku uwzglÚdniono
mechanizmy uczenia maszynowego) staï siÚ pierwszym programem,
który nauczyï siÚ graÊ w tÚ grÚ lepiej od swojego twórcy37. W 1994
roku program CHINOOK pokonaï aktualnego mistrza szachowego;
wówczas to po raz pierwszy program komputerowy wygraï oficjalne
Ăwiatowe mistrzostwa w grze opartej na umiejÚtnoĂciach. W 2002
roku Jonathan Schaeffer i jego zespóï „rozwiÈzujÈ” szachy, czyli
tworzÈ program, który zawsze wykonuje najlepszy moĝliwy ruch
(ïÈczÈc przeszukiwanie algorytmem alfa-beta z bazÈ danych
39 bilionów pozycji w koñcówce rozgrywki). Perfekcyjna gra po
obu stronach doprowadziïa do remisu38.

Backgammon

Przewyĝsza
czïowieka

1979 rok: program do gry w backgammona o nazwie BGK autorstwa
Hansa Berlinera pokonaï mistrza Ăwiata; byï to pierwszy program
komputerowy, który pokonaï (w pokazowym meczu) mistrza Ăwiata
dowolnej gry, chociaĝ Berliner przypisaï póěniej to zwyciÚstwo
szczÚĂciu przy rzucie koĂÊmi39.
1992 rok: program do gry w backgammona o nazwie TD-Gammon
autorstwa Gerry’ego Tesaura osiÈgnÈï umiejÚtnoĂci mistrzowskie,
wykorzystujÈc algorytm uczenia siÚ ze wzmocnieniem TD-Learing
i rozgrywajÈc szereg partii przeciwko samemu sobie w celu
samodoskonalenia siÚ40.
Od tamtej pory programy grajÈce w backgammona dalece
przeĂcignÚïy najlepszych ludzkich graczy41.

Traveller TCS

Przewyĝsza
czïowieka
we wspóïpracy
z czïowiekiem42

Zarówno w 1981, jak i w 1982 roku program o nazwie Eurisko
autorstwa Douglasa Lenata wygraï mistrzostwa Stanów
Zjednoczonych w Traveller TCS (futurystycznej morskiej grze wojennej),
przyczyniajÈc siÚ do zmiany zasad, której celem byïo zablokowanie
jego niekonwencjonalnych strategii43. Eurisko ma wbudowane
heurystyki umoĝliwiajÈce projektowanie jego floty, a takĝe heurystyki
umoĝliwiajÈce modyfikacje jego heurystyk.

Othello

Przewyĝsza
czïowieka

1997 rok: program Logistello wygraï wszystkie rozgrywki
w skïadajÈcym siÚ z szeĂciu partii meczu przeciwko mistrzowi Ăwiata
Takeshiemu Murakamiemu44.
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Tabela 1. Systemy sztucznej inteligencji grajÈce w gry — ciÈg dalszy
Szachy

Przewyĝsza
czïowieka

1997 rok: komputer Deep Blue pokonaï mistrza Ăwiata, Garriego
Kasparowa. Kasparow utrzymywaï, ĝe w niektórych ruchach
komputera dostrzegï przebïyski prawdziwej inteligencji i kreatywnoĂci45.
Od tamtej pory silniki szachowe stajÈ siÚ coraz doskonalsze46.

Krzyĝówki

Poziom
ekspercki

1999 rok: program rozwiÈzujÈcy krzyĝówki o nazwie Proverb
osiÈgnÈï lepsze wyniki niĝ przeciÚtny miïoĂnik krzyĝówek47.
2012 rok: program Dr. Fill stworzony przez Matta Ginsberga osiÈgnÈï
wyniki w górnym kwartylu, konkurujÈc z uczestnikami turnieju
krzyĝówkowego American Crossword Puzzle Tournament. (Wyniki
Dr. Filla byïy nierówne. RozwiÈzywaï perfekcyjnie krzyĝówki uznane
przez ludzi za najtrudniejsze, lecz nie potrafiï wykonaÊ kilku
niestandardowych ïamigïówek obejmujÈcych miÚdzy innymi
literowanie wstecz lub wpisywanie odpowiedzi po skosie48).

Scrabble

Przewyĝsza
czïowieka

Juĝ w 2002 roku programy grajÈce w Scrabble osiÈgaïy lepsze
wyniki niĝ najlepsi gracze spoĂród ludzi49.

Brydĝ

Równy
najlepszym

W 2005 roku programy grajÈce w brydĝa kontraktowego zaczÚïy
osiÈgaÊ równie dobre wyniki jak najlepsi gracze w brydĝa50.

Jeopardy!

Przewyĝsza
czïowieka

2010 rok: system komputerowy Watson wyprodukowany przez IBM
pokonaï dwóch mistrzów wszech czasów Jeopardy!: Kenna Jenningsa
i Brada Ruttera51. Jeopardy! (w Polsce emitowany jako Va banque)
to teleturniej wiedzy z pytaniami z rozmaitych dziedzin, miÚdzy
innymi z: historii, literatury, sportu, geografii, kultury popularnej
i nauk Ăcisïych. Pytania prezentowane sÈ w formie zagadek i czÚsto
zawierajÈ gry sïów.

Poker

Róĝnie

Programy komputerowe grajÈce w pokera nadal nieco ustÚpujÈ
najlepszym graczom w wariancie full-ring Texas Hold’em,
ale w niektórych innych wariantach pokera osiÈgajÈ wyniki lepsze
niĝ ludzie52.

FreeCell

Przewyĝsza
czïowieka

Heurystyki powstaïe w wyniku ewolucji z wykorzystaniem algorytmów
genetycznych pozwoliïy stworzyÊ program ukïadajÈcy pasjansa
FreeCell (który w swojej uogólnionej postaci jest NP-zupeïny)
umiejÈcy pokonaÊ plasujÈcych siÚ wysoko w rankingach graczy53.

Go

Bardzo wysoki
poziom
amatorski

W 2012 roku programy z serii Zen grajÈce w go osiÈgnÚïy poziom
6 dana w szybkich grach (poziom bardzo silnego gracza grajÈcego
amatorsko), wykorzystujÈc heurystykÚ MCTS i techniki uczenia
maszynowego 54. W ostatnich latach programy grajÈce w go
sÈ udoskonalane w tempie mniej wiÚcej 1 dana rocznie. JeĂli dalej
w tym tempie bÚdÈ doskonalone, byÊ moĝe w ciÈgu dekady uda
im siÚ pokonaÊ mistrza Ăwiata.

Te osiÈgniÚcia dziĂ mogÈ nie wydawaÊ siÚ imponujÈce. Wynika to jednak wyïÈcznie z tego, ĝe nasze wyobraĝenie o tym, co jest imponujÈce,
a co nie, zmienia siÚ wraz z dokonujÈcym siÚ postÚpem. Dla przykïadu:
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biegïoĂÊ w grze w szachy uznawano niegdyĂ za papierek lakmusowy ludzkiej inteligencji. W opinii kilku specjalistów z koñca lat 50. „czïowiek,
który potrafiïby opracowaÊ skutecznÈ maszynÚ grajÈcÈ w szachy, uznany
zostaïby za kogoĂ, komu udaïo siÚ dotrzeÊ do samego rdzenia ludzkiego
potencjaïu intelektualnego55”. W tej chwili juĝ siÚ tak nie wydaje. Moĝna
siÚ solidaryzowaÊ z Johnem McCarthym, który ubolewa: „Kiedy tylko coĂ
zaczyna dziaïaÊ, przestaje siÚ to okreĂlaÊ mianem sztucznej inteligencji56”.
W pewnym jednak istotnym sensie systemy SI dysponujÈce umiejÚtnoĂciÈ gry w szachy okazaïy siÚ zwyciÚstwem mniej spektakularnym, niĝ
wielu to sobie wyobraĝaïo. KiedyĂ zakïadano, byÊ moĝe caïkiem rozsÈdnie, ĝe po to, by komputer mógï graÊ w szachy na poziomie mistrzowskim,
naleĝy wyposaĝyÊ go w wysoki poziom inteligencji ogólnej57. Moĝna by
na przykïad pomyĂleÊ, ĝe mistrzowska gra w szachy wymaga umiejÚtnoĂci
uczenia siÚ pojÚÊ abstrakcyjnych, inteligentnego planowania strategicznego, opracowywania elastycznych planów, nieustannego wysuwania oryginalnych wniosków logicznych, a moĝe nawet modelowania sposobu
myĂlenia przeciwnika. Tak nie jest. Okazaïo siÚ, ĝe moĝliwe jest zbudowanie Ăwietnie sobie radzÈcego silnika szachowego na bazie specjalizowanego
algorytmu58. Zaimplementowany na szybkich procesorach, które staïy siÚ
dostÚpne pod koniec XX wieku, daje w efekcie grÚ na bardzo wysokim
poziomie. Jednak SI zbudowane w ten sposób sÈ wÈskie. GrajÈ w szachy,
lecz nie potrafiÈ robiÊ nic innego59.
W innych dziedzinach rozwiÈzania okazaïy siÚ bardziej skomplikowane,
niĝ poczÈtkowo zakïadano, i postÚp dokonywaï siÚ wolniej. ZajmujÈcego
siÚ naukowo informatykÈ Donalda Knutha uderzyïo to, ĝe „SI udaïo siÚ
dotychczas zrobiÊ zasadniczo wszystko, co wymaga »myĂlenia«, lecz nie
udaïo im siÚ zrobiÊ wiÚkszoĂci tego, co ludzie i zwierzÚta robiÈ »bezmyĂlnie« — a co jakimĂ sposobem okazuje siÚ znacznie trudniejsze!”60.
Analiza obrazów, rozpoznawanie przedmiotów lub sterowanie zachowaniem robota wchodzÈcego w interakcje ze Ărodowiskiem naturalnym stwarza znacznie wiÚcej problemów. Mimo wszystko i w tej dziedzinie nastÈpiï spory postÚp i dokonuje siÚ on nadal, czemu sprzyja systematyczne
ulepszanie sprzÚtu komputerowego.
Trudne okazaïo siÚ równieĝ wyposaĝenie systemów SI w zdrowy rozsÈdek i zdolnoĂÊ rozumienia jÚzyka naturalnego. SÈdzi siÚ dzisiaj czÚsto,
ĝe osiÈgniÚcie ludzkiego poziomu wykonywania tych zadañ przez maszyny
bÚdzie toĝsame z uzyskaniem sztucznej inteligencji, co oznacza, ĝe trudnoĂci z rozwiÈzaniem tych problemów sÈ zasadniczo równe trudnoĂciom
ze zbudowaniem maszyn dysponujÈcych ludzkÈ inteligencjÈ ogólnÈ61.
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mieÊ jÚzyk naturalny równie dobrze jak dorosïy czïowiek, oznaczaïoby to
najprawdopodobniej, ĝe albo juĝ stworzyï sztucznÈ inteligencjÚ dorównujÈcÈ ludzkiej, albo od jej stworzenia dzieli go zaledwie niewielki krok62.
UmiejÚtnoĂÊ gry w szachy okazaïa siÚ osiÈgalna przy wykorzystaniu bardzo prostego algorytmu. Kusi, by nabraÊ podejrzeñ, ĝe inne zdolnoĂci —
takie jak ogólna zdolnoĂÊ rozumowania albo pewne kluczowe umiejÚtnoĂci, których wymaga programowanie — mogÈ byÊ równieĝ osiÈgalne
poprzez wykorzystanie jakiegoĂ zaskakujÈco prostego algorytmu. Fakt, ĝe
do najlepszych w danym momencie wyników dochodzi siÚ poprzez wykorzystanie skomplikowanych mechanizmów, nie oznacza, ĝe nie istnieje
ĝaden prosty mechanizm pozwalajÈcy wykonaÊ tÚ pracÚ równie dobrze lub
lepiej. Moĝe byÊ po prostu tak, ĝe nikt jeszcze nie znalazï prostszej alternatywy. Model Ptolemejski (z ZiemiÈ w centrum okrÈĝanÈ przez Sïoñce,
KsiÚĝyc, planety i gwiazdy) odzwierciedlaï stan wiedzy astronomicznej
przez ponad tysiÈc lat, a jego dokïadnoĂÊ, gdy szïo o przepowiadanie przyszïych zdarzeñ, byïa systematycznie powiÚkszana na przestrzeni wieków
dziÚki jego systematycznemu komplikowaniu polegajÈcemu na dodawaniu
kolejnych epicykli zakïadanych ruchów ciaï niebieskich. Póěniej caïy system zostaï obalony przez teoriÚ heliocentrycznÈ Kopernika, która byïa
prostsza i — choÊ dopiero po dopracowaniu jej przez Keplera — pozwalaïa na dokïadniejsze przewidywania63.
Metody sztucznej inteligencji sÈ obecnie wykorzystywane w tak wielu
obszarach, ĝe nie miaïoby sensu wyliczanie ich tutaj, ale wspomnienie
choÊby o wybranych da pewne wyobraĝenie o mnogoĂci zastosowañ.
Oprócz systemów SI potrafiÈcych graÊ w gry, a wymienionych w tabeli 1.,
istniejÈ aparaty sïuchowe wyposaĝone w algorytmy, które odsiewajÈ szumy
z otoczenia, systemy nawigacji wyĂwietlajÈce mapy i prowadzÈce kierowców do wybranego punktu, systemy rekomendacji, które proponujÈ ksiÈĝki
i albumy muzyczne na podstawie wczeĂniejszych zakupów i ocen uĝytkownika, oraz systemy wspierajÈce podejmowanie decyzji medycznych,
które pomagajÈ lekarzom diagnozowaÊ raka piersi, proponujÈ plan leczenia i wspierajÈ specjalistów w interpretacji elektrokardiogramów. IstniejÈ
mechaniczne zwierzÈtka domowe i roboty sprzÈtajÈce, roboty koszÈce
trawniki, roboty ratownicze, chirurgiczne oraz ponad milion robotów
przemysïowych64. Liczba pracujÈcych na Ăwiecie robotów przekracza
10 milionów65.
Wspóïczesne systemy rozpoznawania mowy oparte na technikach statystycznych, takich jak ukryte modele Markowa, staïy siÚ wystarczajÈco
dokïadne dla zastosowañ praktycznych (niektóre fragmenty tej ksiÈĝki
zostaïy wstÚpnie napisane z pomocÈ programu rozpoznawania mowy).
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OsobiĂci asystenci cyfrowi, tacy jak Siri autorstwa firmy Apple, reagujÈ na
polecenia gïosowe, potrafiÈ odpowiadaÊ na proste pytania i wykonywaÊ
polecenia. Systemy rozpoznawania znaków (Optical Character Recognition, OCR) zarówno zapisanych rÚcznie, jak i maszynowo, sÈ wykorzystywane rutynowo w zastosowaniach takich jak sortowanie przesyïek
pocztowych czy digitalizacji starych dokumentów66.
Tïumaczenie maszynowe pozostaje niedoskonaïe, lecz w wielu zastosowaniach jest wystarczajÈco dobre. WczeĂniejsze systemy wykorzystywaïy
podejĂcie GOFAI opierajÈce siÚ na zaprogramowanych rÚcznie zasadach
gramatyki, które musiaïy zostaÊ opracowane od zera dla kaĝdego jÚzyka
przez dysponujÈcych odpowiednimi umiejÚtnoĂciami lingwistów. Nowsze
systemy wykorzystujÈ techniki statystycznego uczenia maszynowego, które
automatycznie budujÈ modele statystyczne na podstawie zaobserwowanych
wzorców uĝycia. System ustala parametry tych modeli, analizujÈc dwujÚzyczne korpusy tekstów. To podejĂcie pozwala obyÊ siÚ bez jÚzykoznawców — programiĂci tworzÈcy te systemy nie muszÈ nawet mówiÊ w jÚzyku,
z którym pracujÈ67.
Systemy rozpoznawania twarzy zostaïy w ostatnich latach tak udoskonalone, by mogïy zaczÈÊ byÊ wykorzystywane na zautomatyzowanych
przejĂciach granicznych w Europie i Australii. Amerykañski Departament
Stanu wykorzystuje w procedurach rozpatrywania wniosków wizowych
system rozpoznawania twarzy dysponujÈcy ponad 75 milionami fotografii.
Systemy inwigilacji korzystajÈ z coraz wiÚkszej liczby wyrafinowanych
technologii SI i eksploracji danych w analizie tekstów, gïosu i nagrañ
wideo, które w ogromnych iloĂciach pobierane sÈ ze Ăwiatowych systemów komunikacji elektronicznej i przechowywane w gigantycznych centrach danych.
Programy umoĝliwiajÈce dowodzenie twierdzeñ i rozwiÈzywanie równañ zostaïy dopracowane do tego stopnia, ĝe dziĂ juĝ wïaĂciwie nie uznaje
siÚ ich za systemy sztucznej inteligencji. Programy do rozwiÈzywania równañ zostaïy wïÈczone do programów wspierajÈcych obliczenia naukowe,
takich jak Mathematica. Formalne metody weryfikacji, w tym zautomatyzowane programy dowodzenia twierdzeñ, sÈ rutynowo wykorzystywane
przez producentów procesorów, by zweryfikowaÊ zachowanie projektowanych ukïadów przed rozpoczÚciem ich produkcji.
Amerykañskie sïuĝby wojskowe i wywiadowcze byïy prekursorami
wykorzystania na szerokÈ skalÚ robotów zrzucajÈcych bomby, bezzaïogowych samolotów szpiegowskich i bojowych oraz innych pojazdów bezzaïogowych. W dalszym ciÈgu te maszyny zaleĝÈ w duĝej mierze od steru-
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jÈcych nimi zdalnie operatorów bÚdÈcych luděmi, lecz prowadzone sÈ prace
zmierzajÈce do powiÚkszenia ich autonomii.
Obszarem, w którym odnotowano znaczÈce sukcesy, jest inteligentne
harmonogramowanie. NarzÚdzie DART do zautomatyzowanego planowania logistyki i harmonogramowania zostaïo wykorzystane podczas operacji Pustynna Burza w 1991 roku z takim powodzeniem, ĝe DARPA
(amerykañska Defense Advanced Research Projects Agency — Agencja
Zawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze ObronnoĂci) utrzymuje, ĝe ta jedna aplikacja z naddatkiem zwróciïa trzydziestoletnie nakïady
na rozwój systemów SI68. Systemy rezerwacji lotniczej wykorzystujÈ zaawansowane algorytmy harmonogramowania i wyceny. PrzedsiÚbiorstwa na
szerokÈ skalÚ korzystajÈ z technologii SI w systemach zarzÈdzania stanami
magazynowymi; wykorzystujÈ równieĝ zautomatyzowane systemy rezerwacji telefonicznej oraz infolinie powiÈzane z programami rozpoznawania
mowy, aby pokierowaÊ swoich nieszczÚsnych klientów poprzez labirynt
zawikïanych opcji menu.
Technologie SI leĝÈ u podstaw wielu usïug internetowych. Oprogramowanie kieruje Ăwiatowym ruchem poczty elektronicznej i mimo tego,
ĝe spamerzy nieustannie modyfikujÈ swoje strategie, by obejĂÊ stawiane
przed nimi przeszkody, bayesowskie filtry antyspamowe w duĝej mierze
zdoïaïy powstrzymaÊ lawinÚ spamu. Oprogramowanie wykorzystujÈce
komponenty sztucznej inteligencji odpowiada za automatyczne zatwierdzanie lub odrzucanie transakcji wykonywanych kartami kredytowymi
i stale monitoruje operacje wykonywane na koncie, wypatrujÈc oznak
oszustwa. Systemy wyszukiwania informacji równieĝ w szerokim zakresie
korzystajÈ z uczenia maszynowego. Wyszukiwarka Google jest prawdopodobnie najwiÚkszym dotychczas zbudowanym systemem SI.
Naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe linia demarkacyjna dzielÈca systemy sztucznej inteligencji i oprogramowanie jako takie nie jest wyraěna. Niektóre
z wymienionych powyĝej aplikacji moĝna uznaÊ za zwykïe oprogramowanie komputerowe, a nie za szczególne przypadki zastosowania sztucznej
inteligencji — chociaĝ prowadzi nas to na powrót do uwagi McCarthy’ego,
ĝe kiedy coĂ zaczyna dziaïaÊ, przestaje siÚ to okreĂlaÊ mianem sztucznej
inteligencji. Rozróĝnieniem istotniejszym dla naszych celów jest to pomiÚdzy systemami o wÈskim zakresie zdolnoĂci poznawczych (niezaleĝnie
od tego, czy opatrzymy je etykietkÈ SI, czy nie) a systemami pozwalajÈcymi na rozwiÈzywanie problemów ze znacznie szerszego spektrum. Zasadniczo wszystkie obecnie wykorzystywane systemy naleĝÈ do pierwszego,
wÈskiego typu, jednakĝe wiele z nich zawiera skïadowe, które mogÈ odegraÊ rolÚ w przyszïych systemach bardziej ogólnej sztucznej inteligencji
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lub posïuĝyÊ do ich rozwoju — komponenty takie jak: klasyfikatory, algorytmy wyszukiwawcze, systemy planowania i rozwiÈzywania problemów
i struktury reprezentacji danych.
Jednym z niezwykle intratnych, a przy tym ekstremalnie konkurencyjnych Ărodowisk, w których dziaïajÈ dziĂ systemy SI, jest globalny rynek
finansowy. Zautomatyzowane systemy przeprowadzania transakcji na
gieïdach papierów wartoĂciowych sÈ obecnie szeroko wykorzystywane
przez gïówne domy inwestycyjne. O ile niektóre z nich sÈ prostymi
metodami automatyzacji wykonania konkretnych zleceñ kupna lub sprzedaĝy wydanych przez menedĝera funduszu inwestycyjnego, o tyle inne
realizujÈ skomplikowane strategie handlowe, które dostosowujÈ siÚ do
zmieniajÈcych siÚ warunków rynkowych. Systemy analityczne majÈ do
dyspozycji obszerny zbiór technik eksploracji danych oraz analizÚ szeregów czasowych, która pozwala im na wyszukiwanie wzorców i trendów
na rynkach papierów wartoĂciowych oraz na korelowanie ruchów cen
historycznych z zewnÚtrznymi zmiennymi takimi jak sïowa kluczowe na
paskach wiadomoĂci wyĂwietlanych na kanaïach telewizji informacyjnych.
Dostawcy informacji finansowej sprzedajÈ strumienie wiadomoĂci specjalnie sformatowane pod kÈtem wykorzystania przez tego rodzaju systemy SI.
Inne systemy specjalizujÈ siÚ w wynajdowaniu okazji dokonania transakcji arbitraĝowych w ramach rynków lub pomiÚdzy nimi albo w transakcjach o wysokiej czÚstotliwoĂci, w których ěródïem zysku sÈ minimalne
ruchy cen — dochodzi do nich w czasie milisekund (w tej skali czasowej
opóěnienia w komunikacji nawet przy przesyïaniu sygnaïów z prÚdkoĂciÈ
Ăwiatïa za poĂrednictwem kabli Ăwiatïowodowych stajÈ siÚ do tego stopnia
znaczÈce, ĝe opïaca siÚ umieszczanie komputerów w pobliĝu gieïd papierów wartoĂciowych). Handel algorytmiczny stanowi juĝ ponad poïowÚ
handlu akcjami na rynku amerykañskim69; to wïaĂnie on obarczany byï
czÚĂciowo odpowiedzialnoĂciÈ za tzw. Flash Crash z 2010 roku (patrz:
ramka 2.).

Opinie na temat przyszïoĂci
sztucznej inteligencji
PostÚp na dwóch gïównych frontach — umocnienia fundamentu statystyki
i teorii informacji w kontekĂcie uczenia maszynowego z jednej strony oraz
praktycznego i komercyjnego powodzenia rozmaitych aplikacji specyficznych dla danych dziedzin czy problemów z drugiej — przywróciï
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Ramka 2. Flash Crash z 2010 roku
Szóstego maja 2010 roku po poïudniu amerykañskie rynki papierów wartoĂciowych spadïy juĝ o 4% w wyniku niepokojów zwiÈzanych z europejskim
kryzysem kredytowym. O godzinie 14:32 duĝy sprzedawca (zespóï funduszy
inwestycyjnych) uruchomiï algorytm sprzedaĝy w celu pozbycia siÚ sporej liczby
kontraktów future E-Mini S&P 500, które miaïy byÊ sprzedawane w tempie
okreĂlanym wskaěnikiem pïynnoĂci gieïdy aktualizowanym na bieĝÈco. Kontrakty te zostaïy zakupione przez algorytmy zaprogramowane do szybkiego
eliminowania swoich tymczasowych dïugich pozycji poprzez sprzedawanie
kontraktów innym maklerom. Przy braku popytu ze strony podstawowych
kupujÈcych algorytmiczni maklerzy zaczÚli sprzedawaÊ E-Minis gïównie innym
algorytmicznym maklerom, którzy przekazywali je kolejnym algorytmicznym
maklerom, tworzÈc efekt „gorÈcego kartofla” windujÈcy wolumen sprzedaĝy,
co z kolei przez algorytmy sprzedaĝy zostaïo zinterpretowane jako wskaěnik
wysokiej pïynnoĂci, skïaniajÈc je do zwiÚkszenia tempa, w jakim kolejne kontrakty E-Minis wystawiane byïy na sprzedaĝ, co jeszcze bardziej przyspieszyïo
niekontrolowanÈ wyprzedaĝ. W pewnym momencie algorytmiczni maklerzy
zaczÚli siÚ wycofywaÊ z rynku, zmniejszajÈc ogólnÈ pïynnoĂÊ przy ciÈgïym spadku
cen. O 14:45 handel E-Minis zostaï zatrzymany przez automatyczny wyïÈcznik.
Kiedy handel zostaï wznowiony (zaledwie piÚÊ sekund póěniej), ceny ustabilizowaïy siÚ i wkrótce papiery wartoĂciowe zaczÚïy odrabiaÊ wiÚkszoĂÊ strat,
ale przez chwilÚ, na samym dnie kryzysu, bilion dolarów zostaïo tak po prostu wymazanych z rynku, a efekt domina doprowadziï do zawarcia szeregu
transakcji dotyczÈcych pojedynczych papierów wartoĂciowych, które to transakcje zostaïy przeprowadzone po „absurdalnych” cenach, jak jeden cent albo
100 tysiÚcy dolarów. Po zamkniÚciu tego dnia rynku przedstawiciele gieïd spotkali siÚ z przedstawicielami instytucji nadzoru finansowego i postanowili uniewaĝniÊ wszystkie transakcje wykonane po cenach o 60% lub wiÚcej odbiegajÈcych od poziomu przed kryzysem (uznajÈc takie transakcje za „w oczywisty
sposób bïÚdne”, a wiÚc moĝliwe do odwoïania post factum w ramach istniejÈcych zasad regulujÈcych handel na gieïdach papierów wartoĂciowych)70.
Przywoïanie tutaj tego wïaĂnie zdarzenia naleĝy uznaÊ za dygresjÚ, poniewaĝ
programy komputerowe uwikïane we Flash Crash nie byïy szczególnie inteligentne ani wyrafinowane, a ten rodzaj zagroĝenia, jakie stworzyïy, róĝni siÚ
zasadniczo od obaw, które podniesiemy w dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki w odniesieniu do perspektyw rozwoju superinteligentnych maszyn. Mimo to te wydarzenia sÈ dobrÈ ilustracjÈ kilku przydatnych prawd. JednÈ z nich jest przypomnienie, ĝe interakcje pomiÚdzy komponentami, które same w sobie sÈ doĂÊ
proste (jak w przypadku algorytmów sprzedaĝy czy algorytmicznych programów
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maklerskich umoĝliwiajÈcych handel wysokich czÚstotliwoĂci), mogÈ wywoïaÊ zïoĝone i nieoczekiwane skutki. Ryzyko systemowe potrafi narastaÊ
w ukïadzie w miarÚ wprowadzania kolejnych elementów i to ryzyko nie jest
oczywiste, dopóki sprawy nie przybiorÈ niekorzystnego obrotu (a czasem nie
jest oczywiste nawet wówczas)71.
Druga prawda polega na tym, ĝe inteligentni profesjonaliĂci mogÈ wydaÊ
programowi polecenia, opierajÈc siÚ na pozornie zdroworozsÈdkowych i, wydawaïoby siÚ, naturalnych zaïoĝeniach (na przykïad takich, ĝe wolumen sprzedaĝy jest dobrÈ miarÈ pïynnoĂci rynku), a mimo to ich decyzje mogÈ wywoïaÊ ostatecznie katastrofalne skutki, kiedy to program dziaïa, opierajÈc siÚ na
nieugiÚtej, ĝelaznej logice poleceñ nawet w sytuacji, w której te zaïoĝenia
nieoczekiwanie okazujÈ siÚ juĝ nieaktualne. Algorytm robi to, co ma do zrobienia, i jeĂli nie jest to bardzo wyjÈtkowy rodzaj algorytmu, nie przejmuje siÚ
zupeïnie tym, ĝe na widok jego absurdalnie niewïaĂciwych poczynañ ïapiemy
siÚ za gïowÚ, a przeraĝenie zapiera nam dech w piersiach. Ten temat bÚdziemy
jeszcze w tej ksiÈĝce podejmowali.
Trzecia obserwacja w odniesieniu do Flash Crash polega na tym, ĝe o ile
automatyzacja przyczyniïa siÚ do tego zdarzenia, o tyle przyczyniïa siÚ równieĝ
do jego rozwiÈzania. Zaprogramowana wczeĂniej logika automatycznego
przerwania transakcji, która zawiesiïa handel, gdy ceny kompletnie zwariowaïy, zostaïa ustawiona tak, by wykonaïa siÚ automatycznie, poniewaĝ sïusznie zaïoĝono, ĝe wydarzenia mogÈce wywoïaÊ te zjawiska bÚdÈ siÚ toczyÊ
zbyt szybko, by jakikolwiek czïowiek zdÈĝyï zareagowaÊ na czas. Potrzeba
zainstalowania zawczasu wykonywanej automatycznie funkcji bezpieczeñstwa — bÚdÈcej przeciwieñstwem nadzoru czïowieka sprawowanego w czasiÚ rzeczywistym — znów zapowiada temat, który okaĝe siÚ istotny podczas
naszej dyskusji na temat superinteligentnych maszyn72.

badaniom nad sztucznÈ inteligencjÈ czÚĂÊ utraconego prestiĝu. Moĝe pojawiaÊ siÚ jednak resztkowy efekt kulturowy majÈcy wpïyw na spoïecznoĂÊ SI, a wynikajÈcy z jej wczeĂniejszej historii, który sprawia, ĝe wielu
naukowców gïównego nurtu niechÚtnie przyïÈcza siÚ do wysiïków uznawanych za nazbyt ambitne. Z tego powodu Nils Nilsson zaliczajÈcy siÚ do
starej gwardii narzeka, ĝe jego wspóïczesnym kolegom brakuje ĂmiaïoĂci,
która napÚdzaïa pionierów z jego pokolenia:
Troska o „powaĝanie” miaïa, jak sÈdzÚ, ogïupiajÈcy wpïyw na niektórych badaczy SI. SïyszÚ, jak wygïaszajÈ wypowiedzi w rodzaju „SI byïa niegdyĂ krytykowana
za swojÈ krzykliwoĂÊ. Teraz, gdy dokonaliĂmy solidnych postÚpów, nie powinniĂmy
ryzykowaÊ utraty dobrego imienia”. Jednym ze skutków tego konserwatyzmu
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byïo zwiÚkszenie koncentracji na „sïabej SI” — tej odmianie SI, która sïuĝy wspieraniu ludzkiej myĂli — i unikaniu „silnej SI” — tej odmiany, która próbuje zmechanizowaÊ ludzkÈ inteligencjÚ73.

PodobnÈ do Nilssona opiniÚ wyraziïo kilku innych pionierów tej dziedziny,
miÚdzy innymi: Marvin Minsky, John McCarthy i Patrick Winston74.
W ciÈgu ostatnich kilku lat moĝemy dostrzec odrodzenie zainteresowania sztucznÈ inteligencjÈ, które byÊ moĝe przerodzi siÚ we wzmoĝone
wysiïki w kierunku skonstruowania sztucznej inteligencji ogólnej (wïaĂnie
tej okreĂlanej przez Nilssona mianem „silnej SI”). PomijajÈc juĝ szybszy
sprzÚt, wspóïczesny projekt skorzysta na ogromnych postÚpach, które
dokonaïy siÚ w wielu poddziedzinach SI, a bardziej ogólnie: w inĝynierii
oprogramowania, oraz w dziedzinach pokrewnych, takich jak neurobiologia obliczeniowa. Jednym ze wskaěników popytu na wysokiej jakoĂci
informacjÚ i edukacjÚ jest reakcja na udostÚpnienie przez Uniwersytet
Stanforda jesieniÈ 2011 roku darmowego kursu online wprowadzajÈcego
do zagadnieñ sztucznej inteligencji prowadzonego przez Sebastiana Thruna
i Petera Norviga. Zapisaïo siÚ na niego 160 tysiÚcy studentów z caïego
Ăwiata (a ukoñczyïy go 23 tysiÈce)75.
Opinie ekspertów na temat przyszïoĂci SI sÈ bardzo rozbieĝne. Nie ma
zgody ani co do skali czasowej, ani co do form, jakie moĝe ostatecznie
przybraÊ sztuczna inteligencja. Prognozy na temat przyszïego rozwoju SI,
jak odnotowano w jednym z ostatnich badañ, „sÈ równie zdecydowane,
co róĝnorodne”76.
Chociaĝ wspóïczesny rozkïad przekonañ nie zostaï dokïadnie zmierzony, moĝemy wyrobiÊ sobie pewien ogólny poglÈd na bazie rozmaitych
pomniejszych badañ i nieformalnych obserwacji. Bardziej konkretnie,
w cyklu niedawno przeprowadzonych badañ ankietowano czïonków kilku
zwiÈzanych z tÈ tematykÈ spoïecznoĂci eksperckich, zadajÈc im pytanie,
kiedy — ich zdaniem — dojdzie do wynalezienia myĂlÈcych maszyn dorównujÈcych inteligencjÈ czïowiekowi (HLMI — ang. human level machine
intelligence), definiowanych jako „systemy, które potrafiÈ wykonywaÊ
wiÚkszoĂÊ ludzkich zawodów na poziomie przynajmniej równie wysokim
jak typowy czïowiek”77. Wyniki pokazano w tabeli 2. PoïÈczona próbka
pozwoliïa uzyskaÊ nastÚpujÈce szacunki (mediana): 10% prawdopodobieñstwa, ĝe HLMI pojawi siÚ przed rokiem 2022, 50% prawdopodobieñstwa, ĝe przed rokiem 2040 i 90% prawdopodobieñstwa, ĝe przed
rokiem 2075 (respondentów proszono to, by oparli swoje szacunki na zaïoĝeniu, ĝe „prace naukowo-badawcze nie zostanÈ przerwane ĝadnym znaczÈcym zdarzeniem negatywnym”).
OPINIE NA TEMAT PRZYSZO¥CI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI | 41

Kup książkę

Poleć książkę

Tabela 2. Kiedy zostanÈ wynalezione myĂlÈce maszyny dorównujÈce inteligencjÈ czïowiekowi78?
10%

50%

90%

PT-AI

2023

2048

2080

AGI

2022

2040

2065

EETN

2020

2050

2093

TOP100

2024

2050

2070

Ècznie

2022

2040

2075

Te liczby naleĝy potraktowaÊ z pewnym sceptycyzmem: próbki sÈ
raczej niewielkie i niekoniecznie reprezentatywne dla ogólnej populacji
ekspertów. Podane liczby pozostajÈ jednak w zgodzie z wynikami innych
badañ79.
Wyniki tych badañ sÈ równieĝ zgodne z pewnymi niedawno opublikowanymi wywiadami z dwudziestoma kilkoma naukowcami prowadzÈcymi prace w dziedzinach pokrewnych SI. Dla przykïadu: dïuga i owocna
kariera Nilsa Nilssona koncentrowaïa siÚ wokóï prac nad problemami
wyszukiwania, planowania, reprezentacji wiedzy i robotyki; Nilsson jest
równieĝ autorem podrÚczników na temat sztucznej inteligencji, a ostatnio
ukoñczyï najbardziej do tej pory kompleksowe i wyczerpujÈce dzieïo na
temat historii tej dziedziny80. Zapytany o datÚ moĝliwego pojawienia siÚ
HLMI przedstawiï nastÚpujÈce prognozy81:
10% szans: 2030
50% szans: 2050
90% szans: 2100.

SÈdzÈc z opublikowanych transkryptów wywiadów, rozkïad prawdopodobieñstwa profesora Nilssona wydaje siÚ caïkiem reprezentatywny dla
poglÈdów wielu specjalistów z tej dziedziny, choÊ znów naleĝy podkreĂliÊ, ĝe wyraĝane opinie charakteryzuje duĝa rozmaitoĂÊ — sÈ tacy praktycy,
którzy myĂlÈ znacznie Ămielej, z duĝÈ pewnoĂciÈ siebie stwierdzajÈc, ĝe
systemy HLMI pojawiÈ siÚ zapewne miÚdzy rokiem 2020 a 2040, i inni,
którzy sÈ równie przekonani o tym, ĝe nigdy do tego nie dojdzie albo ĝe
ta perspektywa jest nieskoñczenie odlegïa82. W dodatku niektórzy ankietowani majÈ poczucie, ĝe pojÚcie „ludzkiego poziomu” sztucznej inteligencji jest niewïaĂciwie zdefiniowane lub mylÈce bÈdě teĝ z innych powodów unikajÈ przedstawienia oficjalnych prognoz iloĂciowych.
W mojej opinii medianom podanym w wynikach badañ eksperckich nie
przypisano wystarczajÈco wysokiego prawdopodobieñstwa w odniesieniu
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do póěniejszych terminów. Prawdopodobieñstwo na poziomie 10%, ĝe
systemy HLMI nie zostanÈ opracowane do 2075 ani nawet do 2100 roku
(po poczynieniu zastrzeĝenia, ĝe „prace naukowo-badawcze nie zostanÈ
przerwane ĝadnym znaczÈcym negatywnym zdarzeniem”), wydaje siÚ zbyt
niskie.
Historycznie rzecz biorÈc, badacze zajmujÈcy siÚ sztucznÈ inteligencjÈ
nie wykazali siÚ szczególnym talentem w zakresie przewidywania tempa
postÚpów we wïasnej dziedzinie ani formy, którÈ postÚpy te mogïyby przybraÊ. Z jednej strony niektóre zadania, jak gra w szachy, okazaïy siÚ zupeïnie
osiÈgalne, i to dziÚki zastosowaniu zaskakujÈco prostych programów; malkontenci utrzymujÈcy, ĝe maszyny nigdy nie bÚdÈ zdolne zrobiÊ tego czy
tamtego, raz po raz okazywali siÚ byÊ w bïÚdzie. Z drugiej strony bardziej
typowym wĂród praktyków bïÚdem byïo niedoszacowanie trudnoĂci zwiÈzanych ze skïonieniem systemu do sprawnego wykonywania codziennych
zadañ i przeszacowywanie postÚpów dokonujÈcych siÚ w ich wïasnym
ukochanym projekcie lub technice.
W badaniu postawiono równieĝ dwa inne pytania istotne dla naszych
rozwaĝañ. W pierwszym z nich pytano respondentów, ile czasu, ich zdaniem, zajmie wynalezienie myĂlÈcych maszyn o nadludzkiej inteligencji,
zakïadajÈc, ĝe w pierwszej kolejnoĂci uda siÚ uzyskaÊ sztucznÈ inteligencjÚ
dorównujÈcÈ ludzkiej. Wyniki zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3. Ile czasu zajmie przejĂcie od myĂlÈcych maszyn dorównujÈcych inteligencjÈ
czïowiekowi do systemów SI o nadludzkiej inteligencji?
2 lata od uzyskania HLMI

30 lat od uzyskania HLMI

TOP100

5%

50%

Ècznie

10%

75%

W drugim pytaniu poproszono respondentów o odpowiedě na to, jaki
dïugofalowy wpïyw na ludzkoĂÊ bÚdzie miaïo ich zdaniem wynalezienie
systemów dorównujÈcych inteligencjÈ czïowiekowi. Odpowiedzi podsumowano na rysunku 2.
I znów moja opinia róĝni siÚ nieco od opinii wyraĝonych w badaniu.
Uwaĝam, ĝe bardziej prawdopodobne jest opracowanie systemów superinteligentnych wzglÚdnie szybko po pojawieniu siÚ HLMI. Mam równieĝ
bardziej spolaryzowany poglÈd na konsekwencje, bÚdÈc przekonanym,
ĝe opcja „bardzo korzystny” lub „bardzo niekorzystny” jest nieco bardziej
prawdopodobna niĝ wyniki bardziej zrównowaĝone. Powody, dla których
tak sÈdzÚ, stanÈ siÚ jasne w dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki.
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Rysunek 2. Caïkowity dïugofalowy wpïyw HLMI na ludzkoĂÊ83

Niewielkie próbki, stronniczy wybór i — przede wszystkim — immanentna zawodnoĂÊ uzyskanych subiektywnych opinii oznaczajÈ, ĝe nie
naleĝy zbyt wnikliwie wczytywaÊ siÚ w te badania i wywiady eksperckie.
NasuwajÈ one jednak pewien wÈtïy wniosek. SugerujÈ, ĝe (przynajmniej
wobec braku lepszych danych czy analiz) moĝna rozsÈdnie przypuszczaÊ,
ĝe sztuczna inteligencja dorównujÈca ludzkiej ma caïkiem spore szanse
zostaÊ opracowana do poïowy tego wieku, a przy tym niezerowe sÈ szanse
na to, ĝe pojawi siÚ znacznie szybciej albo znacznie póěniej; ĝe doĂÊ duĝe
jest prawdopodobieñstwo, ĝe jej stosunkowo rychïym nastÚpstwem bÚdÈ
systemy superinteligentne; oraz ĝe znaczÈce sÈ szanse pojawienia siÚ konsekwencji z bardzo szerokiego spektrum, od bardzo korzystnych do tak
niekorzystnych, ĝe równajÈcych siÚ zagïadzie gatunku ludzkiego84. Wszystko
to razem sugeruje przynajmniej tyle, ĝe temat wart jest bliĝszej analizy.
1 Dochód zapewniajÈcy dziĂ zaspokojenie podstawowych potrzeb wynosi okoïo 400 dolarów (Chen, Ravallion 2010). A zatem milion dochodów zapewniajÈcych zaspokojenie podstawowych potrzeb to suma 400 milionów dolarów. Obecny PKB Ăwiata wynosi okoïo 600 bilionów dolarów i w ostatnich latach rósï w tempie okoïo 4% rocznie (skumulowana roczna stopa wzrostu od 1950 roku, na podstawie: Maddison [2010]). Te liczby dajÈ nam w rezultacie liczby wspomniane w tekĂcie, które oczywiĂcie sÈ tylko przybliĝeniem rzÚdu wielkoĂci. JeĂli przyjrzymy siÚ bezpoĂrednio liczbie ludnoĂci, to zobaczymy, ĝe w tej chwili ludnoĂci caïego Ăwiata zajmuje mniej wiÚcej póïtora tygodnia
uzyskanie przyrostu na poziomie jednego miliona; powoduje to jednak niedoszacowanie tempa wzrostu gospodarki, poniewaĝ dochód per capita równieĝ wzrasta. Okoïo 5000 r. p.n.e. w nastÚpstwie rewolucji neolitycznej Ăwiatowa populacja rosïa w tempie okoïo jednego miliona na 200 lat — co i tak byïo ogromnym przyspieszeniem w porównaniu z tempem wynoszÈcym jakieĂ milion osób na miliony lat w czasach prehistorycznych — a zatem do tego przyspieszenia w duĝej mierze doszïo juĝ wczeĂniej. WciÈĝ jednak imponujÈce jest to, ĝe wzrost gospodarczy, który siedem tysiÚcy lat temu pochïaniaï 200 lat, dziĂ zabiera zaledwie 90 minut, a wzrost Ăwiatowej populacji, który pochïaniaï wówczas dwa wieki, dziĂ
zabiera zaledwie póïtora tygodnia.
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