ЖИ
Табиғаты мен болашағы

Маргарет А. Боден

OXFORD
UNIVERCITY PRESS

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Great Clarendon көшесі, Oxford, OX26DP,
United Kingdom
Оксфорд университетінің Oxford University Press баспасы.
Бұл бүкіл әлем бойынша жариялау арқылы университеттің зерттеу, стипендия және білім беру саласындағы
озық тәжірибесіне қол жеткізуге ықпал етеді. Ұлыбританияда және басқа елдерде Oxford University Press
баспасының тіркелген сауда белгісі
Автордың моральдық құқықтары бекітілді
2016 жылы жарияланған бірінші басылым
1 басылым
Барлық құқықтар қорғалған. Бұл жарияланымның ешқандай бөлігі Оксфорд университеті баспасының
алдын ала жазбаша рұқсатынсыз немесе заңға, лицензияға немесе репрография құқықтары жөніндегі тиісті
ұйыммен келісілген шарттарға сәйкес кез келген нысанда немесе кез келген құралдармен қайта шығаруға,
іздеу жүйесінде сақтауға немесе беруге болмайды. Жоғарыда баяндалғанның шеңберінен шығатын
жағдайларға қатысты сұраныстарды құқық департаментіне, Оксфорд университетінің баспасына жоғарыда
көрсетілген мекен-жай бойынша жіберу керек.You must not circulate this work in any other form
and you must impose this same condition on any acquirer
Кез келген басқа нысанда осы жұмысты таратуға құқығыңыз жоқ, және кез келген сатып алушы үшін осы
шарттар сақталады
Америка Құрама Штаттарында Оксфорд университетінің баспасында басып шығарылды
198 Madison Avenue, New York, NY 10016Америка Құрама Штаттары
Басылым мәліметтеріндегі Британдық кітапхананы каталогтау
Деректер сақталынды
Конгресс кітапханасының бақылау нөмірі
Деректер сақталынды
ISBN 978–0–19 –877798–4
ClaysLtd, StIvesplcҰлыбританияда басылып шығарылды

Байрон, Оскар, Лукас және Алинаға арналады

АЛҒЫС

Мен Фил Хаустс, Джереми Реффин, Анил Сет, Аарон Сломан және Блей
Уитби достарыма өте пайдалы кеңестері үшін алғыс айтамын (кез келген
қателік болса, ол, әрине, менікі). Сонымен қатар Лата Менонға түсінігі мен
шыдамдылығы үшін алғыс айтамын.

МАЗМҰНЫ

Суреттер тізімі
1

Жасанды интеллект деген не?

2

Қасиетті тор тәрізді жалпы интеллект

3

Тіл, шығармашылық, Эмоция

4

Жасанды нейрондық желілер

5

Роботтар және жасанды өмір

6

Шынында да бұл жасанды интеллект пе?

7

Ерекшелік (Сингулярлық)

Ескертулер
Пайдаланылған әдебиеттер
Индекс

Суреттер тізімі

1
2
3

Маймыл мен банан проблемасы: маймыл бананды қалай алады?
Таратылған жүйедегі жаһандық жұмыс аймағы
GW терминдері мен басқа да кең таралған ұғымдар арасындағы
ұқсастықтар

