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Рэ сурс 
на 16 трыль ё наў 
до ла раў

Пас ля Дру гой су свет най вай ны 

не каль кi ча ла век па ча лi не за леж-

на пра ца ваць над iн тэ ле кту аль ны-

мi ма шы на мi. Анг лiй скi ма тэ ма тык 

Алан Цью рынг, маг чы ма, быў най-

больш вя до мым прад вес нi кам. Ён 

пра чы таў сваю тэ ма тыч ную лек-

цыю ў 1947 го дзе. Цью рынг адзiн 

з пер шых вы ра шыў, што штуч ны 

iн тэ лект (artificial intelligence — AI) 

лепш за ўсё да сле да ваць шля хам 

пра гра ма ван ня кам п'ю та раў, а не 

кан стру я ван ня ма шын.

AI як га лi на на ву кi вя дзе ад лiк з 

1956 го да. Гэ ты кi ру нак быў агу ча-

ны на лет нiм се мi на ры ў Да ртмут-

ка ле джы (Ха но вер, ЗША), якi 

ар га нi за ва лi чац вё ра аме ры кан-

скiх на ву коў цаў: Джон Мак-Кар цi, 

Мар вiн Мiн скi, На та нi эль Ро чэс тэр 

i Клод Шэ нан. З тых ча соў тэр мiн 

«штуч ны iн тэ лект», пры ду ма ны, 

хут чэй за ўсё, з мэ тай пры цяг нен-

ня ўсе агуль най ува гi, стаў на столь-

кi па пу ляр ны, што сён ня на ўрад цi 

мож на су стрэць ча ла ве ка, якi пра 

яго не чуў. З ця гам ча су гэ ты раз-

дзел iн фар ма ты кi раз вi ваў ся ўсё 

больш ак тыў на, а iн тэ ле кту аль ныя 

тэх на ло гii ў апош нiя шэсць дзя сят 

га доў ады гры ва лi важ ную ро лю ў 

зме не аб лiч ча све ту, ад зна чыў у 

сва iм ар ты ку ле на сай це unesco.

org вы клад чык iн фар ма ты кi ва ўнi-

вер сi тэ це Сар бо на Жан-Габ ры эль 

Га на сiя.

Ука ра нен не тэх на ло гiй штуч на-

га iн тэ ле кту ва ўсе сфе ры жыц ця ў 

най блi жэй шыя 20 га доў, па вод ле 

пра гно зу гла баль на га iн сты ту та 

McKinsey, ство рыць но вую рэ ча iс-

насць. Ра зум ная аў та ма ты за цыя 

мо жа быць су па стаў ная з маш та-

ба мi апош няй пра мыс ло вай рэ ва-

лю цыi. Ця пе раш нюю сi ту а цыю ў 

стра тэ гiч най га лi не акрэс лi лi на Су-

свет най кан фе рэн цыi па штуч ным 

iн тэ ле кце (WAIC — World Artificial 

Intelligence Conference), якая ў 

лi пе нi ад бы ла ся ў Шан хаi. Ка ля 

трох ты сяч ча ла век узя лi ўдзел у 

гла баль ным ме ра пры ем стве ў ан-

лайн-рэ жы ме, пры гэ тым амаль 

200 гас цей аса бiс та пры сут нi ча лi 

на мес цы яго пра вя дзен ня. Сё ле-

та WAIC быў ар га нi за ва ны з вы-

ка ры стан нем «воб лач ных кан фе-

рэн цый», пры чым га ла гра фiч ныя 

пра ек цыi ўпер шы ню бы лi ўжы тыя 

на кан фе рэн цыi та ко га маш та бу.

На шан хай скiм са мi це пра гу чаў 

шэ раг ад мет ных за яў. Як ад зна-

чыў ды рэк тар па iн фар ма цый ных 

тэх на ло гi ях Huawei Таа Цзiн вэнь, 

да ныя ста но вяц ца ўсё больш важ-

ны мi ў наш час. Ён за явiў, што гэ та 

чац вёр ты па знач нас цi рэ сурс пас-

ля мо ра, су шы i па вет ра. Huawei 

лi чыць, што раз вiц цё штуч на га iн-

тэ ле кту па вiн на яго знач на ўзмац-

нiць. Аб' ёмы прос та ўраж ва юць — 

штуч ны iн тэ лект здоль ны да 2030 

го да зра бiць унё сак у гла баль ную 

эка но мi ку ў па ме ры 16 трыль ё наў 

до ла раў. Пра гэ та за явiў пад час 

су свет най кан фэ рэн цыi ге не раль-

ны ды рэк тар кам па нii GSMA Ltd 

(мiж на род ная аса цы я цыя апе ра та-

раў ма бiль най су вя зi) Джон Хоф-

ман. Ён ад зна чыў, што да 2030 

го да AI, па пра гно зах, мо жа сты-

му ля ваць рост ла каль ных эка но мiк 

да 26 пра цэн таў.

Хай-тэк 
су праць вi ру са

Пан дэ мiя COVID-19 не змя нi ла 

тэн дэн цыю тэх на ла гiч ных пе ра-

ўтва рэн няў, а, на ад ва рот, па ско-

ры ла тэм пы змен у лiч ба вых тэх-

на ло гi ях, ад зна чыў за сна валь нiк 

кi тай скай кам па нii Alibaba, су стар-

шы ня Гру пы вы со ка га ўзроў ню 

ААН па лiч ба вым су пра цоў нiц тве 

Джэк Ма, па ве да мi ла iн фар м-

агенц тва «Сiнь хуа». Ле ген дар ны 

бiз нес мен зра бiў гэ тую за яву, вы-

сту па ю чы ў вы гля дзе га ла гра мы 

на WAIC-2020. Ён на га даў, што 

пад час ле таш няй кан фе рэн цыi 

ўдзель нi кi спра ча лi ся пра тое, што 

бу дзе з пра ца ўлад ка ван нем, ка лi 

ма шы ны за ме няць лю дзей. Ад-

нак ця пер ра бот нi кi iмк нуц ца чым 

хут чэй пе ра клас цi як ма га больш 

сва iх аба вяз каў на ро ба таў.

«На прык лад, у сфе ры ба раць бы 

з рас паў сюдж ван нем вi ру са мы па-

вiн ны пры клас цi ўсе на ма ган нi, каб 

праб ле мы вы ра ша лi ся з да па мо гай 

ма шын, а не лю дзей», — ад зна чыў 

Джэк Ма. Па вод ле яго слоў, вы ка-

ры стан не ад па вед на га ал га рыт му 

па вы сi ла эфек тыў насць ды яг нос-

ты кi ка ра на вi ру са. «Ура чу звы чай-

на па тра бу ец ца ад 15 да 20 хвi лiн, 

каб вы ву чыць вы нi кi кам п'ю тар най 

та маг ра фii па цы ен та з па да зрэн-

нем на за ра жэн не COVID-19. Ма-

шы не ж не аб ход на ўся го 20 се кунд 

для ана лi зу гэ тых КТ-ма люн каў, 

што ў 60 ра зоў больш эфек тыў-

на», — пад крэс лiў Ма.

Ства раль нiк Alibaba ад зна чыў, 

што трэ ба хут ка i за га дзя рых та вац-

ца да тэх на ла гiч ных пе ра ўтва рэн-

няў, бо яны аба пi ра лi ся на лiч ба выя 

тэх на ло гii, каб вы жыць пад час эпi-

дэ мii. Яны знай шлi пры мя нен не ў 

са мых роз ных паў ся дзён ных спра-

вах — ад пра вя дзен ня кан фе рэн-

цый да на вед ван ня ўра ча. «Вi ру су 

не па трэб на вi за, ён не ад роз нi вае 

на цы я наль ных меж, та му i тэх на ло-

гii па вiн ны быць бяз меж ны мi», — 

за явiў Джэк Ма.

Пад час WAIC ста ла вя до ма, што 

Пад ня бес ная за пус цi ла гла баль-

ную плат фор му для ме ды цын скiх 

да сле да ван няў з вы ка ры стан нем 

тэх на ло гiй AI. Iнi цы я та ра мi ства-

рэн ня MedNet вы сту пi лi Кi тай ская 

ака дэ мiя iн фар ма цый ных i ка му нi-

ка цый ных тэх на ло гiй i Шан хай скi 

ўнi вер сi тэт Цзя а тун. Пра ект за-

ся ро дзiц ца на да сле да ван нях па 

ўжы ван нi хай-тэ ку як у клi нiч най 

ме ды цы не, так i ў гра мад скай ахо-

ве зда роўя, па ве да мi ла ды рэк тар 

Кi тай скай ака дэ мii iн фар ма цый-

ных i ка му нi ка цый ных тэх на ло гiй 

Лю До.

Аў та пi лот 
без аб ме жа ван няў

Ге не раль ны ды рэк тар Tesla Inc 

Iлан Маск на WAIC-2020 за явiў, 

што аме ры кан скi вы твор ца элект-

ра ма бi ляў «вель мi блiз кi» да да-

сяг нен ня тэх на ло гii аў та ном на га 

кi ра ван ня пя та га ўзроў ню, якi пра-

ду гледж вае маг чы масць ру ху па 

да ро гах без удзе лу кi роў цы.

Пра гэ та па ве да мi ла Reuters. 

«Я па-ра ней ша му ўпэў не ны, што 

сё ле та ў нас бу дзе ба за вая функ-

цы я наль насць для пя та га ўзроў ню 

аў та ном нас цi», — ска заў Маск.

Уся го iс нуе пяць уз роў няў, 

уста ноў ле ных ар га нi за цы яй SAE 

International. За раз элект ра ма бi лi, 

якiя вы пус кае Tesla, ад но сяц ца да 

трэ ця га — кi роў ца мо жа цал кам 

пе ра даць кi ра ван не аў та пi ло ту, 

але пры гэ тым па вi нен зна хо дзiц-

ца на ва дзi цель скiм крэс ле i тры-

маць ру кi на ру лi. Да чац вёр та га 

ўзроў ню ад но сяц ца бес пi лот нi кi, 

якiя мо гуць ез дзiць без кi роў цы, 

але толь кi па раз ме ча най тра се. 

Пя ты ўзро вень — гэ та аў та пi лот 

без якiх-не будзь аб ме жа ван няў, 

яко му, па сут нас цi, не па тра бу юц-

ца нi кi роў ца, нi ор га ны кi ра ван ня, 

та кiя як руль i пе да лi.

Як вя до ма, аў та вы твор цы i 

тэх на ла гiч ныя кам па нii, у тым 

лi ку Alphabet Inc, Waymo i Uber 

Technologies, iн вес ту юць мiль яр ды 

ў iн дуст рыю аў та ном на га кi ра ван-

ня. Tesla на пе ра дзе, i гэ та пры но-

сiць вы нiк — у лi пе нi кам па нiя ста-

ла са мым да ра гiм аў та вы твор цам: 

яе ак цыi вы рас лi да рэ корд ных 

зна чэн няў, а ры нач ная ка пi та лi за-

цыя пе ра ўзы шла па каз чык бы ло га 

лi да ра Toyota Motors Corp.

Не бяс пе ка i шанц
Ра бо та над штуч ным iн тэ ле ктам 

для аў та ма бi ляў Tesla па ка за ла 

Мас ку, што ча ла вец тва ўжо на блi-

жа ец ца да сi ту а цыi, ка лi штуч ны iн-

тэ лект бу дзе iс тот на ра зум ней шы, 

чым лю дзi. «Я ду маю, што да гэ та га 

менш за пяць га доў», — праг на зуе 

адзiн з топ-пя цёр кi Forbes. Вы сту-

па ю чы на WAIC-2019, ён аб вяс цiў, 

што кам п'ю та ры «пе ра сяг нуць лю-

дзей ва ўсiх ад но сi нах», прад ра ка-

ю чы на ват з'яў лен не но вай ра сы 

AI, якая мо жа пры вес цi ча ла вец-

тва да трэ цяй су свет най вай ны. 

Маск вы каз вае дум кi аб не бяс пе-

цы штуч на га iн тэ ле кту як мi нi мум з 

2014 го да. Та ды ён на пi саў у Twitter, 

што ча ла вец тву трэ ба быць вель-

мi асця рож ным з тэх на ло гi яй, якая 

«па тэн цый на больш не бяс печ ная, 

чым ядзер ная зброя». Вы сту па ю-

чы ў Ма са чу сец кiм тэх на ла гiч ным 

iн сты ту це, Маск ка заў, што гэ та мо-

жа быць са май iс тот най па гро зай 

ча ла вец тву. У 2018-м ён ад зна чаў, 

што ця пер штуч ны iн тэ лект шмат у 

чым за ся ро джа ны ў ру ках най буй-

ней шых кам па нiй.

Ма шын ны ро зум у бу ду чы нi 

мо жа стаць пры чы най гi бе лi ча-

ла ве чай цы вi лi за цыi. Пра гэ та ў 

2017-м за явiў вя до мы бры тан скi 

на ву ко вец Сты вен Хо кiнг пад час 

вi дэа кан фе рэн цыi ў Пе кi не. «Раз-

вiц цё штуч на га iн тэ ле кту мо жа 

стаць як най больш па зi тыў ным, 

так i са мым страш ным фак та рам 

для ча ла вец тва. Мы па вiн ны ўсве-

дам ляць не бяс пе ку, якую ён уяў-

ляе», — пад крэс лiў той.

Каб не ўва со бiць у жыц цё са-

мыя сме лыя ча кан нi пе сi мiс таў ды 

не пе ра тва рыць свет у ан ты ўто пiю, 

у якой ма шы ны кант ра лю юць лю-

дзей, рас пра цоў шчы кi зай ма юц ца 

пы тан ня мi эты кi штуч на га iн тэ лек-

ту. Свае пра вi лы рэ гу ля ван ня пра-

па на ва лi i ў Ва ты ка не. Па па Рым скi 

Фран цыск не ад на ра зо ва звяр таў 

ува гу кам па нiй Кра мя нё вай да лi ны 

на тое, што тэх на ло гii мо гуць пры-

вес цi да «но ва га вар вар ства», пры 

якiм за кон най мац ней ша га бу дзе 

пе ра ва жаць над прын цы пам агуль-

най да бры нi. У этыч ным ко дэк се, 

якi Ва ты кан сiм ва лiч на прад ста вiў 

у па чат ку 2020-га, сцвяр джа ец ца, 

што штуч ны iн тэ лект па вi нен па ва-

жаць пры ват нае жыц цё, вы клю чаць 

маг чы масць прад узя тас цi, а так са-

ма га ран та ваць вы ка нан не пра воў 

усiх лю дзей. Ва ты кан скi ко дэкс 

пад пi са лi Microsoft i IBM — ад ны 

з лi да раў у рас пра цоў цы та кiх тэх-

на ло гiй. Са вет Еў ро пы па штуч ным 

iн тэ ле кце (CAHAI) так са ма зай ма-

ец ца пы тан нем рэ гу ля ван ня тэх на-

ло гii. Яго прад стаў нi кi пад крэс лi ва-

юць, што гэ тая ра бо та звя за ная не 

з за па во лен нем цi аб ме жа ван нем 

пра грэ су, а з за ха ван нем усiх пра-

воў ча ла ве ка ў эпо ху ўсё боль шай 

i боль шай лiч ба вi за цыi.

Тым ча сам у Фiн лян дыi за пус-

ка юць пра ект AuroraAI (Паў ноч нае 

ззян не) па ства рэн нi штуч на га iн-

тэ ле кту, якi бу дзе да па ма гаць пры-

маць ра шэн нi ў дзяр жаў ным кi ра-

ван нi i гра мад скiм жыц цi. Ра бо ты 

над AuroraAI стар та ва лi сё ле та ў 

лю тым, за вяр шыць iх пла ну ец ца ў 

2022-м. «Паў ноч нае ззян не» бу дзе 

ўлiч ваць па трэ бы як ар га нi за цый, 

так i асоб ных гра ма дзян, аб' яд ноў-

ва ю чы iх у адзi ную ба зу, i да па-

ма гаць дзяр жаў ным чы ноў нi кам 

пры маць ап ты маль ныя i най больш 

апе ра тыў ныя ра шэн нi. Пры гэ тым 

кож ны гра ма дзя нiн бу дзе сам вы-

ра шаць, якую iн фар ма цыю пра 

ся бе ён да ве рыць кла пат лi вым 

кам п'ю та рам, а якiя па лi чыць за 

леп шае ад iх сха ваць. Вя до ма, чым 

больш да ных бу дуць ад кры ты мi, 

тым больш эфек тыў нае i хут кае 

бу дзе аб слу гоў ван не. Па сло вах 

рас пра цоў шчы каў, AuroraAI на ву-

ча юць на кан крэт ных рэ аль ных 

сi ту а цы ях. Па сут нас цi, у iдэа ле 

бу дзе ство ра на гнут кая сет ка су-

вя зяў па мiж гра ма дзя на мi, ка мер-

цый ны мi ар га нi за цы я мi i дзяр жаў-

ны мi са цы яль ны мi служ ба мi. Што 

атры ма ец ца ў рэ аль нас цi — па ба-

чым. Ча каць за ста ло ся ня доў га.

За хар БУ РАК.

ЮНЕС КА пра вя ла гла баль ную ан лайн-кан суль та цыю 

па этыч ных ас пек тах штуч на га iн тэ ле кту. У кож на га жы ха ра 

пла не ты бы ла маг чы масць да лу чыц ца да ра бо ты мiж на род най 

спе цы яль най гру пы экс пер таў. «Вель мi важ на, каб у гэ тай 

кан суль та цыi ўзя ла ўдзел як ма га боль шая коль касць лю дзей, 

бы лi ўлi ча ны мер ка ван нi з уся го све ту», — пад крэс лi ла 

ге не раль ны ды рэк тар ЮНЕС КА Од ры Азу лай. Спе цы яль най 

гру пе экс пер таў, у якую ўва хо дзяць 24 вя до мыя спе цы я лiс ты, 

да ру ча на пад рых та ваць пер ша па чат ко вы ва ры янт пра ек та 

рэ ка мен да цый. Ён бу дзе прад стаў ле ны на раз гляд 

дзяр жа вам-чле нам пад час 41-й се сii ге не раль най кан фе рэн цыi 

ЮНЕС КА ў лiс та па дзе 2021 го да. У вы пад ку пры няц ця гэ ты 

пра ект ста не пер шым гла баль ным нар ма тыў ным да ку мен там, 

пры све ча ным раз вiц цю i вы ка ры стан ню штуч на га iн тэ ле кту. 

Ча му на спе ла та кая не аб ход насць?

У НО ВАЙ РЭ ЧА IС НАС ЦIУ НО ВАЙ РЭ ЧА IС НАС ЦI
Што пры ня се штуч ны iн тэ лект?
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