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KaŠdy system na tyle prosty, Šeby go zrozumieú, nie bªdzie na tyle z®oŠony,
by przejawiaú inteligencjª, a kaŠdy system na tyle z®oŠony, Šeby przejawiaú
inteligencjª, bªdzie zbyt z®oŠony, by go zrozumieú.
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Przewagi sztucznej inteligencji nad naturaln§ wydaj§ siª permanentne,
podczas gdy przewagi naturalnej inteligencji nad sztuczn§, mimo Še znaczne,
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Še tak siª nie stanie.
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Ci§g®y postªp w AI moŠe doprowadziú do zmiany kosmicznych proporcji.
Ten niekontrolowany proces przypuszczalnie doprowadzi do zabicia wszystkich ludzi.
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Nie istnieje takie prawo z®oŠonych systemów, które mówi®oby,
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Pomaganie ludziom zaczyna oznaczaú pracª w realnym Łwiecie, w którym trzeba
nawi§zywaú z nimi interakcje i wyci§gaú na ich temat wnioski.

Kup książkę

Poleć książkę

7

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 14. Pościg za gradientem

163

To, Še systemom AI zdarza siª wpaŁú w lokalne minimum, wcale nie oddala
ich od prawdziwego Šycia. Ludziom — i przypuszczalnie wszystkim innym
formom Šycia — czªsto zdarza siª utkn§ú w takim minimum.
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Wiele kluczowych argumentów z tej ksi§Ški zdaje siª bliŠsze wiekowi XIX niŠ XXI.
Zw®aszcza pod tym wzglªdem, Še chociaŠ Wiener odwo®ywa® siª do wówczas
nowej pracy Claude’a Shannona na temat teorii informacji, sprawia® wraŠenie,
jakby nie w pe®ni zaakceptowa® koncepcjª informacji z®oŠonej z nieredukowalnych
i pozbawionych znaczenia bitów.
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ChociaŠ tworzenie maszyn i myŁlenie maszyn moŠe sprawiaú wraŠenie
niepowi§zanych ze sob§ trendów, kaŠdy z nich bazuje na przysz®oŁci drugiego.
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Hybrydowe superinteligencje w rodzaju paĮstw lub korporacji maj§ w®asne cele,
a ich dzia®ania nie zawsze odzwierciedlaj§ interesy ich twórców.
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Nie ma siª co dziwiú antropomorficznym obawom przed AI, które odzwierciedlaj§
nasze przekonanie o tym, Še to inteligencja czyni nas wyj§tkowymi.
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W jaki sposób stworzyú dobry ludzko-sztuczny ekosystem, czyli coŁ, co nie bªdzie
spo®eczeĮstwem maszynowym, lecz cyberkultur§, w której bªdziemy mogli
funkcjonowaú jako ludzie i która bªdzie sprawia®a wraŠenie ludzkiej?
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Wielu wspó®czesnych artystów bacznie obserwuje te osi§gniªcia. Artyku®uj§ róŠne
w§tpliwoŁci dotycz§ce obietnic AI i przypominaj§ nam, by nie kojarzyú terminu
„sztuczna inteligencja” wy®§cznie z pozytywnymi wynikami.
ROZDZIAŁ 21. AI kontra czterolatek
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Obserwacja dokonaĮ dzieci moŠe jednak daú programistom wskazówki dotycz§ce
kierunków rozwoju uczenia komputerów.

Kup książkę

Poleć książkę

8

SPIS TREŚCI
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Dzisiaj prawne, etyczne i ekonomiczne wymiary algorytmów s§ quasi-nieskoĮczone.
ROZDZIAŁ 23. Prawa maszyn
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Byú moŠe powinniŁmy mniej siª przejmowaú kwesti§ „my kontra oni”, a bardziej
prawami wszystkich jednostek w obliczu nadci§gaj§cego bezprecedensowego
zróŠnicowania umys®ów.
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Prace cybernetyzuj§cych artystów dotycz§ emerguj§cych zachowaĮ Šycia,
które umyka sztucznej inteligencji w jej aktualnej postaci.
ROZDZIAŁ 25. Sztuczna inteligencja i przyszłość cywilizacji
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Najbardziej radykaln§ zmian§ z ca®§ pewnoŁci§ bªdzie uzyskanie efektywnej
ludzkiej nieŁmiertelnoŁci. Nie wiadomo, czy osi§gniemy to biologicznie,
czy cyfrowo, ale jest to nieuchronne.
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DYSYDENCKIE PRZEKAZY

J A AN T A L L I N N
Jaan Tallinn, programista, fizyk teoretyczny i inwestor,
jest współzałożycielem Skype’a i Kazaa.

Jaan Tallinn wychował się w Estonii i był jednym z niewielu estońskich
programistów gier, gdy to państwo należało jeszcze do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tym eseju porównuje dysydentów,
którzy przyczynili się do zerwania żelaznej kurtyny, do dysydentów, którzy
biją na alarm w związku z raptownymi postępami w pracach nad sztuczną
inteligencją. Paradoksalnie korzeni współczesnych dysydenckich postaw
wobec AI doszukuje się w pracach takich pionierów jak Wiener, Alan
Turing i I.J. Good.
Jego głównym zainteresowaniem są zagrożenia egzystencjalne, wśród
których AI jest jednym z najpoważniejszych. W 2012 roku wraz z filozofem Huwem Price’em i astronomem królewskim Martinem Reesem założył na Uniwersytecie w Cambridge Centre for the Study of Existential Risk
— interdyscyplinarny instytut badawczy, którego celem jest złagodzenie
zagrożeń związanych z pojawiającymi się technologiami i działalnością
człowieka.
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Swego czasu przedstawił mi się jako „świadomy konsekwencjalista”
— świadomy do tego stopnia, żeby przekazać większość majątku na instytut Future of Life (którego jest współzałożycielem), instytut Machine
Intelligence Research oraz na inne organizacje zajmujące się minimalizacją zagrożeń. Max Tegmark napisał o nim: „Jeśli jesteś inteligentną formą
życia i czytając ten tekst za milion lat od teraz, nie możesz wyjść z podziwu nad rozkwitem życia, prawdopodobnie zawdzięczasz swoją egzystencję Jaanowi”.
W trakcie ostatniej wizyty w Londynie Jaan uczestniczył razem ze mną
w będącym elementem Serpentine Gallery’s Marathon panelu AI w londyńskiej City Hall pod egidą Hansa Ulricha Obrista (jednego z autorów
zamieszczonych tu esejów). Jak przystało na świat sztuki, tego samego
wieczoru zorganizowano wystawne przyjęcie w posiadłości wypełnionej
śmietanką towarzyską Londynu — artystami, modelkami, oligarchami
i gwiazdami sceny i ekranu. Po zapoznaniu się ze wszystkimi na swój niewzruszony sposób („Cześć, jestem Jaan”) Jaan niespodziewanie stwierdził: „Czas na hiphopowy taniec”, po czym opuścił się na podłogę i oparty
na dłoni zaczął demonstrować zdumionej śmietance towarzyskiej spektakularne ruchy taneczne. A później zniknął w subkulturze klubów tanecznych. Tak najwyraźniej kończył się każdy jego wieczór w trasie. Kto
by pomyślał?
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W

marcu 2009 roku znalaz¯em si« w nijakiej franczyzowej jad¯odajni
przy ruchliwej kalifornijskiej autostradzie. Umówi¯em si« w tym miejscu na spotkanie z m¯odym cz¯owiekiem, którego blog obserwowa¯em. Abym móg¯ go rozpoznaú, mia¯ naszywk« z napisem: Mów prawdª, nawet
gdy drŠy ci g®os. Nazywa¯ si« Eliezer Yudkowsky i kolejne cztery godziny sp«dziliŁmy na omawianiu jego przekazów dla Łwiata — przekazów, które sk¯oni¯y mnie
do wizyty w tej knajpie i ostatecznie zdominowa¯y moj§ nast«pn§ prac«.

PIERWSZY PRZEKAZ: OKUPACJA SOWIECKA
W The Human Use of Human Beings Norbert Wiener patrza¯ na Łwiat przez pryzmat komunikacji. W jego oczach Łwiat maszerowa¯ w takt drugiego prawa termodynamiki w stron« nieuniknionej Łmierci z przegrzania. W takim Łwiecie jedynymi (meta)stabilnymi jednostkami by¯y przekazy — wzorce informacyjne,
które rozchodzi¯y si« w czasie jak fale na powierzchni jeziora. Nawet ludzi moŠna postrzegaú jako przekazy, poniewaŠ atomy w naszych cia¯ach s§ zbyt ulotne,
Šeby wi§zaú z nimi swoj§ toŠsamoŁú. JesteŁmy wi«c raczej „przekazem” utrzymywanym przez funkcje naszego cia¯a. Jak wyrazi¯ to Wiener: „To struktura
utrzymywana przez homeostaz« jest kryterium naszej osobistej toŠsamoŁci”.
Ja bardziej przywyk¯em do traktowania procesów i przetwarzania jako podstawowych elementów sk¯adowych naszego Łwiata. Trzeba jednak przyznaú, Še
perspektywa Wienera wy¯uskuje pewne interesuj§ce aspekty Łwiata, które mia¯y
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olbrzymi wp¯yw na moje Šycie, chociaŠ z innej perspektywy pozosta¯yby w tle.
Chodzi o dwa przekazy, oba si«gaj§ce genez§ do drugiej wojny Łwiatowej. Pocz§tkowo by¯y to ciche przekazy dysydenckie — takie, na które ludzie nie zwracali wi«kszej uwagi, nawet jeŁli po cichu si« z nimi zgadzali. Pierwszy z nich
brzmia¯: Zwi§zek Radziecki sk®ada siª z wielu nielegalnych okupacji. Tym okupacjom
trzeba po®oŠyú kres.
Jako EstoĮczyk dorasta¯em za Šelazn§ kurtyn§ i widzia¯em jej upadek z pierwszego rz«du. S¯ysza¯em ten pierwszy przekaz w nostalgicznych wspomnieniach
dziadków i w zak¯óconym ha¯asami G¯osie Ameryki. Nabra¯ on mocy w erze
Gorbaczowa, gdy paĮstwo bardziej pob¯aŠliwie traktowa¯o dysydentów, a szczyt
nast§pi¯ w trakcie Łpiewaj§cej rewolucji pod koniec lat osiemdziesi§tych ubieg¯ego wieku.
Jako nastolatek by¯em Łwiadkiem rozpowszechniania si« tego przekazu
wŁród ludzi, najpierw wŁród aktywnych dysydentów, którzy wyraŠali go przez
pó¯ wieku wbrew groŠ§cym im konsekwencjom, potem wŁród artystów i literatów, wreszcie wŁród cz¯onków partii i polityków, którzy przeszli na drug§ stron«. Ta nowa elita stanowi¯a doŁú eklektyczn§ zbieranin« pierwotnych dysydentów, którym uda¯o si« przetrwaú represje, znanych intelektualistów oraz nawet
(ku wielkiemu rozgoryczeniu dysydentów) by¯ych komunistów. Zatwardziali
dogmatycy — nawet najbardziej prominentni — zostali w koĮcu zepchni«ci na
boczny tor, a cz«Łú z nich zbieg¯a do Rosji.
Co interesuj§ce, gdy przekaz rozchodzi¯ si« wŁród ludzi, ewoluowa¯. Najpierw
by¯ wyraŠany w czystej i bezkompromisowej postaci („Okupacja musi si« skoĮczyú!”) przez dysydentów, dla których prawda by¯a waŠniejsza od wolnoŁci osobistej. Mainstreamowe grupy mia¯y wi«cej do stracenia, wi«c pocz§tkowo modyfikowa¯y i os¯abia¯y przekaz, przyjmuj§c stanowiska w rodzaju: „W d¯ugoterminowej
perspektywie sensownie by¯oby delegowaú kontrol« nad sprawami lokalnymi”.
(Istnia¯y rzecz jasna wyj§tki: niektórzy intelektualiŁci wyraŠali wprost oryginalny
przekaz dysydentów). Ostatecznie ten oryginalny przekaz — który by¯ po prostu
prawd§ — zwyci«Šy¯ nad swoimi os¯abionymi wersjami. W 1991 roku Estonia odzyska¯a niepodleg¯oŁú, a trzy lata póŞniej ostatnie oddzia¯y sowieckie opuŁci¯y kraj.
Ludzie, którzy podj«li ryzyko i g¯oŁno wyraŠali prawd« w Estonii i pozosta¯ych krajach bloku wschodniego, odegrali olbrzymi§ rol« w doprowadzeniu do
ostatecznego wyniku, który zmieni¯ Šycie setek milionów osób, w tym moje. Oni
mówili prawd«, mimo Še drŠa¯y im g¯osy.
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DRUGI PRZEKAZ: ZAGROŻENIA AI
Drugi rewolucyjny przekaz pozna¯em dzi«ki wspomnianemu na pocz§tku blogowi, który sk¯oni¯ mnie do nawi§zania kontaktu z autorem i umówienia si«
z nim w Kalifornii. Przekaz brzmia¯: Ci§g®y postªp w AI moŠe doprowadziú do zmiany kosmicznych proporcji. Ten niekontrolowany proces przypuszczalnie doprowadzi do
zabicia wszystkich ludzi. Musimy w®oŠyú sporo wysi®ku w to, by unikn§ú takiego skutku.
Po spotkaniu z Yudkowskim próbowa¯em zainteresowaú tym przekazem
swoich kolegów i wspó¯pracowników ze Skype’a. Nie uda¯o mi si«. Przekaz by¯
zbyt szalony, zbyt dysydencki. Jego czas jeszcze nie nadszed¯.
Dopiero póŞniej dowiedzia¯em si«, Še Yudkowsky nie by¯ pierwszym dysydentem, który wypowiedzia¯ t« prawd«. W kwietniu 2000 roku w „Wired” ukaza¯
si« d¯ugi felieton Why the Future Doesn’t Need Us Billa Joya, wspó¯za¯oŠyciela
i g¯ównego badacza Sun Microsystems. Joy ostrzega¯:
Przyzwyczajeni do Šycia w towarzystwie niemal rutynowych prze¯omów
naukowych b«dziemy musieli jakoŁ uporaú si« z faktem, Še najbardziej interesuj§ce technologie XXI wieku — robotyka, inŠynieria genetyczna i nanotechnologia — przedstawiaj§ zupe¯nie inne zagroŠenia niŠ wczeŁniejsze prze¯omy
technologiczne. W szczególnoŁci roboty, sztuczne organizmy i nanoboty maj§
wspóln§, coraz istotniejsz§ cech«: samoreplikacj« (…). Jeden bot moŠe staú si«
wieloma i szybko wyrwaú spod kontroli.

Artyku¯ Joya wywo¯a¯ mnóstwo gniewu, lecz niewiele dzia¯aĮ.
Bardziej zaskoczy¯o mnie jednak to, Še przekaz o zagroŠeniach AI niemal
symultanicznie wy¯oni¯ si« z nauki o komputerach. Na wyk¯adzie z 1951 roku
Alan Turing stwierdzi¯: „Wydaje si« prawdopodobne, Še skoro pojawi¯a si« metoda myŁlenia maszynowego, przeroŁni«cie przez ni§ naszych kiepskich moŠliwoŁci jest tylko kwesti§ czasu. (…) Oznacza to, Še powinniŁmy oczekiwaú, Še
w pewnym momencie maszyny przejm§ kontrol«”1. Mniej wi«cej dekad« póŞniej
jego kolega z Bletchley Park I.J. Good napisa¯: „Pierwsza ultrainteligentna maszyna jest ostatnim wynalazkiem, jaki cz¯owiek b«dzie musia¯ wynaleŞú, pod warunkiem Še okaŠe si« na tyle mi¯a, Še powie nam, jak nad ni§ panowaú”2. W The
Human Use of Human Beings naliczy¯em pó¯ tuzina miejsc, w których Wiener
1

Wyk¯ad ukaza¯ si« poŁmiertnie w „Philosophia Mathematica” 4, nr 3, 1966, s. 256 – 260.

2

Irving John Good, Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine, w: „Advances
in Computers” 6, MA: Academic Press, Cambridge 1965, s. 31 – 88.
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wspomina o jakimŁ aspekcie Problemu Kontroli („Maszyna w rodzaju dŠinna,
która potrafi si« uczyú i podejmowaú decyzje na podstawie zdobytej wiedzy, nie
b«dzie w Šaden sposób zobligowana do podejmowania takich decyzji, które sami
byŁmy podj«li lub które by¯yby dla nas do przyj«cia”). NajwyraŞniej pierwszymi dysydentami rozpowszechniaj§cymi przekaz o zagroŠeniach AI byli sami
pionierzy AI!

FATALNY BŁĄD EWOLUCJI
Podawano wiele argumentów — cz«Łú wyrafinowanych, a cz«Łú nie za bardzo —
za tym, Še Problem Kontroli jest realny i nie naleŠy go traktowaú jako fantastycznonaukowej fantazji. Pozwol« sobie przedstawiú jeden z argumentów, który
ilustruje znaczenie tego problemu.
Przez ostatnie sto tysi«cy lat Łwiat (co oznacza Ziemi«, ale argument obejmuje Uk¯ad S¯oneczny i prawdopodobnie ca¯y WszechŁwiat) znajdowa¯ si« pod
panowaniem ludzkiego mózgu. W trakcie tych rz§dów mózgi homo sapiens by¯y
najbardziej wyrafinowanymi mechanizmami kszta¯towania przysz¯oŁci (niektórzy nawet nazywali je najbardziej skomplikowanymi obiektami we WszechŁwiecie). Pocz§tkowo nie robiliŁmy z nich wi«kszego uŠytku poza rozpatrywaniem
kwestii przetrwania i prowadzeniem polityki plemiennej w grupie poszukiwaczy
poŠywienia, lecz dzisiaj wp¯yw tych instrumentów wykroczy¯ poza sam§ ewolucj« naturaln§. Planeta przesz¯a z produkcji lasów do produkcji miast.
Zgodnie z prognozami Turinga skonstruowanie superludzkiego AI („metod§
myŁlenia maszynowego”) zakoĮczy rz§dy ludzkiego mózgu. Rozejrzyj si« wokó¯
siebie — jesteŁ Łwiadkiem ostatnich dekad rz§dów, które trwa¯y sto tysi«cy lat.
Sama ta myŁl powinna sk¯oniú ludzi do refleksji, zanim wrzuc§ AI do szufladki
z napisem „zwyk¯e narz«dzia”. Jeden z najwybitniejszych badaczy AI na Łwiecie
wyzna¯ mi ostatnio, Še odetchn§¯by z ulg§, gdyby okaza¯o si«, Še jednak nie jesteŁmy w stanie stworzyú sztucznej inteligencji na poziomie ludzkim.
OczywiŁcie realizacja tego projektu moŠe jeszcze potrwaú. Mamy jednak
podstawy, by s§dziú, Še wcale tak nie jest. W koĮcu ewolucja — Łlepy i niezr«czny proces optymalizacyjny — stworzy¯a ludzki poziom inteligencji wzgl«dnie
szybko po pojawieniu si« zwierz§t. Czy raczej po pojawieniu si« organizmów
wielokomórkowych: sprawienie, by komórki trzyma¯y si« razem, by¯o dla ewolucji
znacznie trudniejszym przedsi«wzi«ciem niŠ stworzenie ludzi po pojawieniu si«
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tych organizmów. Nie wspominaj§c o tym, Še nasz poziom inteligencji by¯ ograniczony przez tak groteskowe czynniki jak szerokoŁú kana¯u rodnego. WyobraŞ
sobie, Še inŠynier AI nie moŠe kontynuowaú pracy, gdyŠ nie jest w stanie dostosowaú rozmiaru czcionki w komputerze!
Tkwi w tym interesuj§ca symetria: formuj§c ludzi, ewolucja stworzy¯a system, który pod wieloma istotnymi wzgl«dami lepiej sprawdza si« w planowaniu
i optymalizacji niŠ sama ewolucja. JesteŁmy pierwszym gatunkiem, który wie, Še
powsta¯ w drodze ewolucji. Ma¯o tego, stworzyliŁmy wiele artefaktów (radia,
broĮ paln§, rakiety kosmiczne), których ewolucja raczej by nie stworzy¯a. Nasza
przysz¯oŁú nie zaleŠy wi«c juŠ od ewolucji biologicznej, lecz od naszych decyzji.
W tym sensie ewolucja pad¯a ofiar§ w¯asnego Problemu Kontroli.
MoŠemy jedynie mieú nadziej«, Še jesteŁmy w tej kwestii m§drzejsi od ewolucji.
Rzecz jasna jesteŁmy, ale czy wystarczaj§co? Wkrótce si« przekonamy.

AKTUALNA SYTUACJA
Tak wi«c wygl§damy ponad pó¯ wieku po pierwszych ostrzeŠeniach Turinga,
Wienera i Gooda oraz dekad« po tym, jak ludzie mojego pokroju zacz«li zwracaú
uwag« na przekaz dotycz§cy niebezpieczeĮstw AI. Ciesz« si«, Še poczyniliŁmy
olbrzymie post«py w podejŁciu do tej sprawy, to jednak ci§gle zdecydowanie za
ma¯o. ZagroŠenie ze strony AI przesta¯o co prawda byú tematem tabu, lecz badacze AI nadal nie w pe¯ni je zauwaŠaj§. ZagroŠenie to nie jest teŠ jeszcze wiedz§
powszechn§. W chronologii poprzedniego dysydenckiego przekazu jesteŁmy
mniej wi«cej na poziomie roku 1988, gdy podniesienie tematu okupacji sowieckiej nie by¯o juŠ równoznaczne z koĮcem kariery, wci§Š jednak trzeba si« by¯o
jakoŁ asekurowaú. Dzisiaj mamy do czynienia z podobnym asekuranctwem —
stwierdzeniami typu: „Nie przejmuj« si« superinteligentnym AI, ale rosn§ca automatyzacja rodzi pewne konkretne problemy etyczne”, „Dobrze, Še niektórzy
badaj§ temat zagroŠeĮ zwi§zanych z AI, ale nie jest to pal§cy problem” czy wr«cz
bardzo rozs§dnie brzmi§ce: „To ma¯o prawdopodobne scenariusze, ale ich potencjalnie powaŠne skutki uzasadniaj§ poŁwi«cenie im uwagi”.
Tak czy inaczej w kwestii rozchodzenia si« przekazu zbliŠamy si« do punktu krytycznego. Z ostatniej ankiety wŁród badaczy AI, którzy opublikowali
swoje prace na dwóch g¯ównych mi«dzynarodowych konferencjach AI w 2015
roku, wynika, Še zdaniem 40% z nich ryzyko ze strony wysoce zaawansowanej
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sztucznej inteligencji to „istotny problem” lub „jeden z najwaŠniejszych problemów tej dziedziny”3.
OczywiŁcie tak jak cz«Łú dogmatycznych komunistów nigdy nie zmieni¯a
zdania, tak i na pewno znajd§ si« tacy, którzy nigdy nie uznaj§ AI za potencjalnie
niebezpieczne. Wielu „zaprzeczaczy” pierwszego typu mia¯o swoje korzenie
w sowieckiej nomenklaturze i podobnie ci, którzy neguj§ zagroŠenie ze strony
AI, cz«sto kieruj§ si« kwestiami finansowymi lub innymi praktycznymi pobudkami. Jedn§ z najcz«stszych jest zysk korporacyjny. Sztuczna inteligencja przynosi zyski, a nawet jeŁli nie, jest modnym, przysz¯oŁciowym przedsi«wzi«ciem,
z którym warto byú kojarzonym. Dlatego negatywna postawa jest cz«sto produktem korporacyjnego PR i machinerii prawniczej. Z pewnej bardzo realnej
perspektywy korporacje to nieludzkie maszyny, które realizuj§ w¯asne cele, niekoniecznie toŠsame z celami jakiegokolwiek pracuj§cego w nich cz¯owieka. Jak
zauwaŠy¯ Wiener w The Human Use of Human Beings: „Gdy ludzkie atomy wspó¯tworz§ organizacj«, która je wykorzystuje, ale nie w pe¯ni ich praw jako odpowiedzialne istoty ludzkie, lecz jako trybiki, z«batki i przek¯adnie, nie ma wi«kszego znaczenia, Še s§ zbudowane z krwi i koŁci”.
Innym silnym bodŞcem sk¯aniaj§cym do zlekcewaŠenia ryzyka zwi§zanego
z AI jest (bardzo ludzka) ciekawoŁú, która nie zna granic. „Gdy widzisz coŁ technicznie kusz§cego, si«gasz po to, wykonujesz to, a dopiero po sukcesie technologicznym zastanawiasz si«, co o tym myŁleú. Tak w¯aŁnie by¯o z bomb§ atomow§”,
stwierdzi¯ J. Robert Oppenheimer. Echo jego s¯ów da¯o si« s¯yszeú niedawno
w wypowiedzi Geoffreya Hintona, prawdopodobnie wynalazc« g¯«bokiego uczenia, który w kontekŁcie zagroŠeĮ zwi§zanych z AI powiedzia¯: „Móg¯bym podaú
zazwyczaj przytaczane argumenty, ale prawda jest taka, Še perspektywie dokonania odkrycia nie sposób si« oprzeú”.
Niew§tpliwie to przedsi«biorczoŁci i naukowej ciekawoŁci zawdzi«czamy niemal wszystkie fajne rzeczy, które w dzisiejszych czasach uznajemy za oczywiste.
Trzeba sobie jednak uŁwiadomiú, Še post«p nie jest zobligowany do poprawiania
naszego losu. Ujmuj§c to s¯owami Wienera: „MoŠna wierzyú w post«p, nie uznaj§c
go za zasad« etyczn§”.
Koniec koĮców nie moŠemy sobie pozwoliú na czekanie, aŠ wszystkie korporacyjne g¯owy i eksperci AI potwierdz§ ryzyko ze strony AI. WyobraŞ sobie, Še
3

Katja Grace i in., When Will AI Exceed Human Performance? Evidence form AI Experts,
https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf.
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siedzisz w samolocie, który za chwil« ma wystartowaú. Nagle s¯yszysz komunikat, Še wed¯ug 40% ekspertów na pok¯adzie znajduje si« bomba. Wiadomo, co
naleŠy zrobiú w takiej sytuacji, i na pewno nie jest to siedzenie i czekanie, aŠ pozosta¯e 60% ekspertów zmieni pogl§d.

KALIBRACJA PRZEKAZU O ZAGROŻENIACH ZE STRONY AI
Przekaz pierwszych dysydentów o zagroŠeniach AI by¯ niew§tpliwie proroczy,
ale mia¯ powaŠn§ skaz« — podobnie jak wersja, która zdominowa¯a aktualny
dyskurs publiczny. W obu przypadkach lekcewaŠy si« zarówno powag« problemu, jak i potencjalne zalety AI. Innymi s¯owy, przekaz niedok¯adnie wyraŠa
stawki w tej grze.
Wiener przede wszystkim przestrzega¯ przed zagroŠeniami spo®ecznymi, wyrastaj§cymi z bezmyŁlnej integracji generowanych maszynowo decyzji w procesy
zarz§dzania i niew¯aŁciwego uŠytkowania (przez ludzi) tak zautomatyzowanego
procesu decyzyjnego. Podobnie dzisiaj „powaŠne” debaty o zagroŠeniach AI
skupiaj§ si« g¯ównie na kwestiach w rodzaju bezrobocia technologicznego lub
uprzedzeniach w uczeniu maszynowym. Takie dyskusje bywaj§ wartoŁciowe,
gdyŠ zajmuj§ si« krótkoterminowymi problemami, jednoczeŁnie s§ jednak zdumiewaj§co zaŁciankowe. Przypomina mi si« wpis Yudkowskiego na blogu:
„Pytanie o wp¯yw maszynowej superinteligencji na konwencjonalny rynek pracy jest
jak pytanie o to, jak na handel amerykaĮsko-chiĮski wp¯yn«¯oby rozbicie si«
Ksi«Šyca o Ziemi«. OczywiŁcie, Še by wp¯yn«¯o, ale takie postawienie problemu
oznacza, Še nie dostrzegasz istoty rzeczy”.
Moim zdaniem istot§ rzeczy jest to, Še superinteligentne AI stanowi zagroŠenie
Łrodowiskowe. Pozwólcie, Še to wyjaŁni«.
Douglas Adams opisa¯ w jednej z ksi§Šek przypowieŁú o ka¯uŠy, która po
przebudzeniu si« zauwaŠa, Še znajduje si« w dziurze. Co wi«cej, wydaje si«, Še
dziura jest „ca¯kiem zgrabnie dopasowana”. Na podstawie tej obserwacji ka¯uŠa
wysnuwa wniosek, Še Łwiat zosta¯ stworzony specjalnie dla niej. Z tego powodu,
jak pisze Adams, „chwila, z któr§ znika, raczej j§ zaskakuje”. Podobnym b¯«dem
jest za¯oŠenie, Še zagroŠenia AI ograniczaj§ si« do niekorzystnych zmian spo¯ecznych. Brutalna rzeczywistoŁú jest taka, Še WszechŁwiat nie zosta¯ stworzony
dla nas. Wr«cz przeciwnie, w drodze ewolucji zostaliŁmy przystosowani do bardzo w§skiego zakresu parametrów Łrodowiska. Mi«dzy innymi potrzebujemy
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temperatury na poziomie gruntu mniej wi«cej równej temperaturze pokojowej,
ciŁnienia oko¯o 100 kPa i odpowiedniego st«Šenia tlenu. KaŠda zmiana tej bezcennej równowagi — nawet tymczasowa — w ci§gu kilku minut skoĮczy¯aby si«
nasz§ Łmierci§.
Krzemowa inteligencja nie musi aŠ tak przejmowaú si« Łrodowiskiem. Dlatego znacznie taniej jest eksplorowaú kosmos za pomoc§ sond maszynowych niŠ
„puszek z mi«sem”. Ma¯o tego, aktualne warunki na Ziemi s§ niemal na pewno
nieoptymalne dla czegoŁ, co dla superinteligentnego AI jest najwaŠniejsze: efektywnego przetwarzania danych. MoŠe si« wi«c okazaú, Še nagle z antropogenicznego
globalnego ocieplenia przechodzimy do maszynogenicznego globalnego och¯odzenia. To jedno z najpowaŠniejszych wyzwaĮ w badaniach bezpieczeĮstwa AI:
jak powstrzymaú potencjalnie superinteligentne AI — AI o znacznie silniejszej
pozycji od naszej — przed doprowadzeniem Łrodowiska do postaci nienadaj§cej
si« do zamieszkania przez biologiczne formy Šycia.
Co interesuj§ce, poniewaŠ najpot«Šniejszymi Şród¯ami zarówno badaĮ nad
AI, jak i zaprzeczeĮ dotycz§cych ryzyka s§ wielkie korporacje, to gdy odpowiednio mocno przymkniemy oko, przekaz „AI jako zagroŠenie Łrodowiskowe” zacznie przypominaú chroniczne obawy o wykr«canie si« korporacji od odpowiedzialnoŁci za Łrodowisko.
Z drugiej strony, snuj§c obawy przed spo¯ecznymi skutkami AI, przegapia si«
wi«kszoŁú zalet. Trudno uj§ú w s¯owa, jak zaŁciankowo i mikroskopijnie prezentuje si« przysz¯oŁú naszej planety w porównaniu z pe¯nym potencja¯em ludzkoŁci.
W skali astronomicznej nasza planeta wkrótce zniknie (chyba Še okie¯znamy S¯oĮce, co jest zupe¯nie inn§ kwesti§), a niemal wszystkie zasoby — atomy i darmowa
energia — potrzebne do podtrzymania cywilizacji na d¯uŠsz§ met« znajduj§ si«
w dalekim kosmosie.
Eric Drexler, wynalazca nanotechnologii, popularyzuje ostatnio koncepcj«
„paretotopii”. Rzecz w tym, Še w¯aŁciwie skonstruowane AI moŠe daú nam przysz¯oŁú, w której Šycie kaŠdego ulega diametralnej poprawie, w której nie ma przegranych. Trzeba tu zrozumieú, Še g¯ównym czynnikiem powstrzymuj§cym ludzkoŁú przed osi§gni«ciem pe¯nego potencja¯u jest zapewne nasze instynktowne
przeczucie, Še uczestniczymy w grze o sumie zerowej, w której gracze z trudem
wyszarpuj§ dla siebie drobne wygrane kosztem innych graczy. Taki instynkt jest
powaŠnie chybiony i destrukcyjny w „grze”, w której gra si« o wszystko, a wygrane s§ dos¯ownie astronomiczne. Tylko w naszej galaktyce istnieje wi«cej uk¯adów gwiezdnych niŠ ludzi na Ziemi.
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NADZIEJA
Pisz« to z ostroŠn§ nadziej§, Še przekaz o zagroŠeniach AI ocali ludzkoŁú przed
zag¯ad§, podobnie jak przekaz o okupacji sowieckiej doprowadzi¯ do wyzwolenia
setek milionów osób. W 2015 roku przekona¯ 40% badaczy AI. Nie zdziwi¯bym
si«, gdyby nowa ankieta wykaza¯a, Še wi«kszoŁú badaczy AI uwaŠa kwesti« jego
bezpieczeĮstwa za istotn§.
Cieszy mnie pojawianie si« pierwszych technicznych prac na temat bezpieczeĮstwa AI sygnowanych przez DeepMind, OpenAI oraz Google Brain, a takŠe
to, Še jeŁli chodzi o zespo¯y pracuj§ce nad bezpieczeĮstwem AI, w tych sk§din§d
konkuruj§cych ze sob§ korporacjach kwitnie wspó¯praca.
ŀwiatowe elity polityczne i biznesowe takŠe powoli si« budz§: bezpieczeĮstwo AI zosta¯o uwzgl«dnione w raportach i prezentacjach Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), World Economic Forum oraz Organizacji
Wspó¯pracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD). Nawet niedawny (z lipca 2017
roku) manifest Chinese AI zawiera¯ sekcje poŁwi«cone nadzorowi nad bezpieczeĮstwem AI oraz opracowaniu praw, regulacji i norm etycznych i stworzeniu
systemu oceny bezpieczeĮstwa AI, Šeby mi«dzy innymi zwi«kszyú ŁwiadomoŁú
potencjalnych zagroŠeĮ. Mam olbrzymi§ nadziej«, Še nowe pokolenie przywódców, które rozumie Problem Kontroli oraz zagroŠenie Łrodowiskowe AI, b«dzie
potrafi¯o wznieŁú si« ponad typowe plemienne gry o sumie zerowej i pomoŠe
ludzkoŁci przebyú te niebezpieczne wody, po jakich aktualnie Šeglujemy, a tym
samym otworzy nam drog« do gwiazd, które czekaj§ na nas od miliardów lat.
Toast za nast«pne sto tysi«cy lat! Nie wahaj si« mówiú prawdy, nawet gdy
drŠy Ci g¯os.
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