επικαιρα και αλλα
Ἡ ὑποβοήθηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ εὐφυεῖς μηχανές.
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ὴ χρονιὰ ποὺ πέρασε, οἱ Ἑλβετοὶ πολῖτες κλήθηκαν νὰ ἀποφασίσουν ἂν κάθε κάτοικος τῆς χώρας θὰ δικαιοῦται μηνιαῖο εἰσόδημα, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐργασίας του. Τὸ ἐρώτημα,
ποὺ ἀπορρίφθηκε στὸ σχετικὸ δημοψήφισμα, προκαλεῖ τὸν
κοινὸ νοῦ, ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε τὰ πράγματα σήμερα.
Μολαταῦτα, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ πὼς ἴσως ἀποτελέσει
κοινὸ τόπο στὸ ἐγγὺς μέλλον, καὶ ὄχι μόνο γιὰ χῶρες μὲ τὸ
βιοτικὸ ἐπίπεδο τῆς Ἑλβετίας.
Τὸ τοπίο τῆς ἐργασίας μεταβάλλεται ραγδαῖα μὲ τὴν διαφαινόμενη εἴσοδο μηχανῶν μὲ τεχνητὴ νοημοσύνη («artificial
intelligence», AI) σὲ πάμπολλες θέσεις ἀπασχόλησης, οἱ
ὁποῖες παραδοσιακὰ καλύπτονται ἀπὸ ἀνθρώπους. Φαίνεται
πὼς ὁ τομέας τῶν λιανικῶν πωλήσεων μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ
σχεδὸν ἐξ’ ὁλοκλήρου σὲ τέτοιες μηχανὲς καί, πιθανότατα,
θὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ θὰ προκαλέσουν μεγάλη
ἀνεργία στὸ ἀνθρώπινο δυναμικό. Ἕνα σχετικὸ παράδειγμα
εἶναι ἡ πρόσφατη ἐγκαινίαση καταστήματος «super market»
στὶς Η.Π.Α., ὅπου δὲν ἐργάζονται πωλητὲς ἢ ταμίες, ἀφοῦ
ὅλες οἱ συναλλαγὲς ὁλοκληρώνονται μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ
συστήματος. Τὸ γεγονὸς πὼς ἰδιοκτήτης τοῦ πρωτοποριακοῦ
αὐτοῦ καταστήματος εἶναι ἡ ἑταιρεία μὲ τὴν πλέον δημοφιλῆ συσκευὴ ἀναζήτησης στὸ διαδίκτυο (Google) εἶναι κάθε
ἄλλο παρὰ τυχαῖο. Ἤδη ἕνα μεγάλο μέρος τῶν λιανικῶν
πωλήσεων σὲ χῶρες ὅπως οἱ Η.Π.Α. γίνονται μέσα ἀπὸ τὸ
διαδίκτυο. Οἱ ἐφαρμογὲς τῶν ΑΙ μηχανῶν δὲν σταματοῦν
βεβαίως στὰ ἔξυπνα «super market» ἢ στὰ αὐτοματοποιημένα βιβλιοπωλεῖα. Ἤδη ὑπάρχουν ἐφαρμογὲς ΑΙ μηχανῆς
οἰκιακῆς βοηθοῦ καὶ αὐτοκινούμενου ὀχήματος. Στὰ προγράμματα ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ μεγάλων κολλεγίων τοῦ ἐξωτερικοῦ συμπεριλαμβάνονται ἤδη συμβουλὲς
σχετικὲς μὲ τὴν ἐπιλογὴ ἀπασχόλησης, ποὺ προϋποθέτει τὸ
ἀναντικατάσταστο τῆς ἀνθρώπινης παρουσίας. Φοβᾶμαι
ὅμως, πὼς ἡ ἀντίληψή μας γιὰ τὸ ἀναντικατάστατο τῶν
ἀνθρώπων θὰ μεταβάλλεται παράλληλα μὲ τὴν ἐξέλιξη τῶν
εὐφυῶν μηχανῶν, ἀφήνοντας ὁλοένα καὶ λιγότερο χῶρο
στὴ δική μας παρουσία καὶ πρωτοβουλία.
Οἱ ἐξελίξεις στὸν τομέα τῶν ἐφαρμογῶν τεχνητῆς νοημοσύνης δὲν ἀφήνουν ἀνεπηρέαστο τὸν εὐαίσθητο κλάδο προαγωγῆς τῆς ὑγείας. Διαπιστώνεται, πὼς οἱ ΑΙ μηχανὲς μποροῦν ἤδη νὰ λειτουργήσουν ἐξ’ ἴσου καλά, ἂν ὄχι καλύτερα,
ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο δυναμικό, ἐκπληρώνοντας ἐπιτεύγματα
στὴν ἰατρικὴ καὶ εἰδικότερα στὴν καρδιολογία. Προϋπόθεση
γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν μηχανῶν εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων,
καὶ στὴν καρδιολογία ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἐκτεταμένες βάσεις
δεδομένων. Στὴν ἀρρυθμιολογία, γιὰ παράδειγμα, ἐρευνητὲς

τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στάνφορντ χρησιμοποίησαν τὶς καταγραφὲς ἀπὸ τὴν ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ παρακολούθηση
δεκάδων χιλιάδων ἀσθενῶν, οἰκοδομώντας ἀλγόριθμους
ἱκανοὺς νὰ ἀναγνωρίζουν 14 διαφορετικοὺς τύπους ἀρρυθμίας. Ἡ προσέγγιση ἦταν ἀρκετὰ φιλόδοξη, ἀφοῦ στόχευε
στὴν ἀναγνώριση μικρῶν διαφορῶν, ὅπως γιὰ παράδειγμα,
τὴ διάκριση μεταξὺ λιγότερο καὶ περισσότερο σημαντικοῦ
κολποκοιλιακοῦ ἀποκλεισμοῦ δεύτερου βαθμοῦ – μιὰ διάκριση ποὺ κάποτε δὲν εἶναι εὔκολη καὶ γιὰ καρδιολόγους,
καὶ καθορίζει ἂν ὁ ἀσθενὴς χρειάζεται τοποθέτηση βηματοδότη. Ἡ διάγνωση τῆς ΑΙ μηχανῆς συγκρίθηκε μὲ ἐκεῖνες
ἕξι ἔμπειρων καρδιολόγων σὲ 300 ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς
καταγραφὲς καὶ φάνηκε πὼς δὲν ὑστερεῖ. Σὲ πολλὲς μάλιστα περιπτώσεις κάποιοι, οἱ πλέον ἐπιτυχεῖς, ἀλγόριθμοι, μὲ
τοὺς ὁποίους ἐφοδιάστηκαν οἱ εὐφυεῖς μηχανὲς ἀνίχνευσης
ἀρρυθμιῶν, ὁδήγησαν σὲ ἀκριβέστερη διάγνωση – σὲ σύγκριση πάντα μὲ τὴν τελικὴ γνωμάτευση, ἀποτέλεσμα συγκερασμοῦ τῶν ἀπόψεων τῶν ἰατρῶν (Pranav Rajpurkar et. al.
“Cardiologist-Level Arrhythmia Detection with Convolutional
Neural Networks”, arXiv:1707.01836).
Ἕνας ἄλλος τομέας, ὅπου οἱ ἐντυπωσιακὲς ὑπολογιστικὲς δυνατότητες τῶν ΑΙ μηχανῶν μποροῦν νὰ ξεπεράσουν τὶς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ πρόβλεψη ἑνὸς
καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου, μὲ στόχο τὴν πρόληψή του. Οἱ
ὁδηγίες τόσο τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὅσο καὶ τῆς Ἀμερικάνικης Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας δημοσιεύουν ἀνανεούμενες ὁδηγίες,
ποὺ κατευθύνουν ἐμᾶς τοὺς καρδιολόγους στὴν πρόληψη
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ἑνὸς καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου (ἔμφραγμα, ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο). Οἱ ὁδηγίες αὐτὲς βασίζονται στὸν ὑπολογισμὸ
τῆς δεκαετοῦς πιθανότητας κάθε ἀνθρώπου νὰ ὑποστεῖ ἕνα
θανατηφόρο ἐπεισόδιο καὶ ὑπολογίζονται ἀπὸ στατιστικὲς
ποὺ συνυπολογίζουν μιὰ σειρὰ ἀπὸ γνωστοὺς παράγοντες
κινδύνου, ὅπως τὸ σάκχαρο, τὴν ὑψηλὴ πίεση, τὸ ἐπίπεδο τῆς
χοληστερόλης, τὸ κάπνισμα καὶ οὕτω καθεξῆς. Ὅπως ἴσως
καταλαβαίνετε, οἱ ἀλγόριθμοι εὐφυῶν μηχανῶν μποροῦν νὰ
συνυπολογίσουν πολὺ περισσότερους παράγοντες ταυτόχρονα, μὲ ἀποτέλεσμα καλύτερη πρόβλεψη καὶ ἄρα ἐπιτυχέστερη παρέμβαση, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πρόληψη. Σχετικὴ μελέτη
χρησιμοποίησε τέσσερις διαφορετικοὺς ἀλγόριθμους βασισμένη στοὺς ἠλεκτρονικοὺς φακέλλους 378.256 ἀσθενῶν
στὸ σύστημα ὑγείας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου (National
Health System, NHS). Οἱ ΑΙ μηχανὲς ἀνέλυσαν αὐτὸν τὸν
τεράστιο ὄγκο δεδομένων καὶ δημιούργησαν τὶς παραμέτρους, μὲ τὶς ὁποῖες ἐκτιμοῦν τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο γιὰ
τὸ συγκεκριμένο πληθυσμό, συμπεριλαμβάνοντας εἰκοσιδύο
παραμέτρους περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὶς ὁδηγίες τῆς Ἀμερικάνικης Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.
Στὴ συνέχεια ἐφάρμοσαν τὴν ἀποκτημένη γνώση τους στὰ
δεδομένα 83.000 Βρεττανῶν μὲ ἀρχεῖα τὸ 2005, ἐπιδιώκοντας
νὰ προσδιορίσουν ποιοὶ θὰ εἶχαν κάποιο καρδιαγγειακὸ ἐπεισόδιο (ἔμφραγμα ἢ ἐγκεφαλικὸ) μέχρι τὸ 2015. Καὶ οἱ τέσσερις
ὡς ἄνω διαφορετικοὶ ἀλγόριθμοι ποὺ δοκιμάστηκαν εἶχαν
ὑψηλότερη προβλεπτικὴ ἱκανότητα ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ὁδηγίες,
τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦμε οἱ καρδιολόγοι. Ὁ ἐπιτυχέστερος
ἀλγόριθμος, αὐτὸς τῶν νευρωνικῶν κυκλωμάτων («neural
networks»), προέβλεψε 7,6% περισσότερα ἀπὸ τὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια, ποὺ ὄντως προέκυψαν, συγκρινόμενος
μὲ τὴ συνήθη μέθοδο, μειώνοντας ταυτοχρόνως κατά τι
(1,6%) τὶς ψευδῶς θετικὲς προβλέψεις. Τί πρακτικὴ ἀξία ἔχει
αὐτὴ ἡ ἀκριβέστερη πρόβλεψη; Στοὺς 83.000 Βρεττανοὺς ποὺ
ἐξετάστηκαν, σημαίνει 335 ἀνθρώπους ποὺ μποροῦσαν νὰ
σωθοῦν μὲ κατάλληλη ἀγωγή, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἀξιολογήθηκε
ὀρθότερα ὁ δεκαετὴς καρδιαγγειακός τους κίνδυνος (Hutson,
Matthew. “Self-taught artificial intelligence beats doctors at
predicting heart attacks,” Science Magazine, April 14 2017).
Οἱ εὐφυεῖς μηχανὲς μποροῦν νὰ πολλαπλασιάσουν τὶς
ἀνθρώπινες δυνατότητες, ἀφοῦ στὸ ἐγγὺς μέλλον προβλέπεται νὰ δουλεύουμε δίπλα τους, ἔχοντάς τους παραστάτες
ἀπὸ τὶς ἁπλούστερες, μηχανικές, ἕως τὶς πλέον πολύπλοκες
ἐργασίες. Μία κρίσιμη παράμετρος εἶναι ἐὰν αὐτὲς οἱ μηχανὲς μπορέσουν νὰ ἀποκτήσουν γενικὴ νοημοσύνη, νὰ
μποροῦν, δηλαδή, νὰ χρησιμοποιοῦν τὴ γνώση ποὺ ἀπέκτησαν ἀπὸ προηγούμενα προβλήματα, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς
διεργασίες ποὺ ἐπέλεξαν γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ λύση τους σὲ ἕνα
νέο πρόβλημα. Νὰ μποροῦν, γιὰ παράδειγμα, νὰ χρησιμοποιοῦν τὴ λογικὴ τῆς γαλλικῆς γλώσσας, τὴν ὁποία ἔμαθαν,
στὴν ἐκμάθηση τῆς ἰταλικῆς. Οἱ ἐπιστήμονες προσπαθοῦν νὰ
βροῦν τοὺς τρόπους κατάκτησης τῆς γενικῆς νοημοσύνης,
ἡ ὁποία θεωρεῖται πὼς θὰ πολλαπλασιάσει τὶς δυνατότητες
τῶν ΑΙ μηχανῶν, περιορίζοντας τὴν ἀνάγκη ἀνθρώπινης
ἐργασίας. Κι ἐδῶ συναντᾶμε τὸ παράδοξο τοῦ ἑλβετικοῦ
δημοψηφίσματος. Προηγούμενες τεχνολογικὲς ἀνακαλύψεις κατέστρεψαν πολλὲς θέσεις ἐργασίας, δημιουργώντας
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παράλληλα νέες. Ἡ ἀντίδραση τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχαναν
τὴν ἐργασία τους (ὑφάντριες, λιμενεργάτες κ.λπ.) ἔπαιρνε
κάποτε ἰδιαίτερα καταστροφικὴ μορφή, ὅπως τὸ κίνημα τῶν
λουδιτῶν ποὺ κατέστρεφε τὶς μηχανὲς στὴν Ἀγγλία τὴν ἐποχὴ
τῆς πρώτης βιομηχανικῆς ἐπανάστασης, ἀλλὰ ξεπερνιόταν
ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις, ἐπειδὴ οἱ νέες θέσεις ἐργασίας ἀναπλήρωναν τὶς παλαιὲς καὶ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο ἀνέβαινε γιὰ ὅλους.
Ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἀναλυτές, ποὺ ὑποθέτουν πὼς ἐπίσης
θὰ συμβεῖ τὸ ἴδιο, μὲ προϋπόθεση τὴ συνειδητοποίηση πὼς
οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ μέλλοντος ἴσως χρειαστεῖ νὰ ἀλλάξουν
δεξιότητες καὶ τύπο ἐργασίας, ὥστε νὰ μὴν μείνουν ἄνεργοι.
Οἱ περισσότεροι ὅμως ἐκτιμοῦν, πὼς ἐνδεχόμενη περαιτέρω
τεχνολογικὴ ἐξέλιξη, μὲ παράλληλη ἐπέκταση τῶν ΑΙ μηχανῶν
θὰ ὁδηγήσει σὲ τέτοιες ἐργασιακὲς μεταβολές, ποὺ θὰ εἶναι
ἀδύνατη ἡ πλήρης ἀπορρόφηση τῶν ἀνθρώπων σὲ παραγωγικὴ ἀπασχόληση. Τὸ εὐνοϊκὸ σενάριο, σὲ αὐτὴν τὴν
περίπτωση, εἶναι νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸν ἐλεύθερο χρόνο
ποὺ θὰ δημιουργήσει ἡ ἐργασία τῶν μηχανῶν καὶ ὁ παραγόμενος πλοῦτος νὰ ἐπαρκεῖ, ὥστε νὰ παρέχουμε τὰ ἐλάχιστα
ἀπαραίτητα πρὸς τὸ ζῆν σὲ ὅλους, εἴτε ἐργάζονται εἴτε ὄχι.
Ὑπάρχουν καὶ ἀρνητικὰ σενάρια, ἀλλὰ στὸ χέρι μας εἶναι ἡ
ἐπανάσταση τῶν ΑΙ μηχανῶν νὰ προωθήσει κατά τι περαιτέρω τὴ συνολικὴ ἀνθρώπινη εὐημερία, ὅπως συνέβη μὲ τὶς
προηγούμενες τεχνολογικὲς ἐξελίξεις. 

