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Силно направление в ИИ

Terminator 2 - © Carolco Pictures



  

Универсален изкуствен разум?
● Решава всякакви проблеми!
● Приспособява се и разпознава

задачите без човешка намеса.
● Самоусъвършенства се и

сам променя начина по който
работи.

● ИР, Мислеща Машина – Т. Арнаудов
● Artificial General Intelligence - Ben Goertzel
● Universal AI - Marcus Hutter
● Gödel machine – Jurgen Schmidhuber



  

И „Слабият“ ИИ е бил „силен“ като млад
● Учените през 50-те са вярвали, че скоро ще 

създадат универсален ИИ, без да съзнават 
наивността на подхода им тогава.

- Примитивни символни логически методи
- Няма архитектура
- Много високо ниво без основа
- Комбинаторен взрив
- Немащабируемост



  

Личности в УИР
● Raymond Kurzweil, Hans Moravec, Kevin Warwick
● Jeff Hawkins
● Ben Goertzel
● Marcus Hutter
● Jurgen Schmidhuber
● Hugo de Garis
● Tomaso Poggio
● Boris Kazachenko
● Todor Arnaudov



  

Технологична сингулярност
● Сингулярност (Singularity) – точка, в която 

стойността на непрекъсната функция става 
практически безкрайна, след експоненциално
нарастване.

● Във физиката – гравитацията в черна дупки.
● В технологиите – закон на Мур и др.



  

Технологична сингулярност
1945 ~ 50 mm - електронни лампи
1950 ~ 10 mm  - транзистори
1960 - първи комерсиални интегрални схеми

1971 ~ 10 um (0.01 mm) - Intel 4004 - 2250 транзистора 
1989  ~ 1 um- (0.001 mm) -  Intel 486 - 1.2 млн.

 2008 ~ 0.045 um (45 nm) Intel Core i7  -  731 млн. 
 2010 ~ 0.032 um (32 nm) Intel  Core i9    -  1+ млрд.
 2010 ~ 0.040 um (40 nm) nVidia GT200  -  3 млрд.

 2030 ~ ???



  

Технологична сингулярност
...90 nm, 65 nm, 45 nm, 32 nm, 22 nm, 16 nm,
11 nm, 9 nm... ?
(атом: 0.1- 0.3 nm)

● 2015 – 11 nm по планове на Intel и nVidia
● IBM твърдят, че могат да свалят < 9 nm

                                    
                                    А после?!



  

Краят на миниатюризацията
~ nm ...

Electronics R.I.P. - КВАНТОВИ ЕФЕКТИ!!!
   Законите на електрониката вече не важат!

● Обемни интегрални схеми.
● По-големи по площ чипове.
● Повече чипове в една система.
● Компютрите ще нарастват по размери, за да 

увеличат мощта си - домашни суперкомпютри.
● Масово водно охлаждане и течен азот?



  

Квантови компютри?
● Не са подходящи за всякакви задачи.
● Подходящи за вероятностни алгоритми,  

криптиране?
  
                                  ?
                      Не се знае още...



  

Нанотехнологии
Молекулярна биология

Точни модели на процесите в живите 
организми

Генно инженерство
Технологии срещу стареенето

Очни протези, мозъчни импланти, киборзи
Синтетични органи

Nanoscale: Robot Arm Places Atoms 
and Molecules With 100% Accuracy - 
January 12, 2010



  

Киборзите са вече тук!

Роботът се управлява от
300 хил. неврона от мозък 
на плъх и се учи сам да 
избягва препятствия.

Шимпанзе управлява 
роботизирана ръка с 
мисълта, чрез безжичен 
мозъчен имплант.



  

Ред е на мислещите машини

?



  

Мислещите машини:
● Цялостен самостоятелен ум и двигател, а 

не машинка, която изпълнява команда, като 
натиснеш копчето.

● Съвършената ММ променя собствения си код и 
дизайн.

● “Душата” й е информационна, нематериална и не 
е обвързана към едно тяло - може да съществува 
вечно на различни носители и в различна форма.

● Една “личност” може да се използва като основа 
на друга мислеща машина и да се клонира.



  

А ако...?



  

Етика за роботи?
Трите закони на роботиката на Азимов

● 1. Роботът не може да нарани човешко същество, 
или с бездействието си да допусне да пострада 
човек.

● 2. Роботът трябва да спазва човешките заповеди, 
освен ако не нарушават Първия закон.

● 3. Роботът трябва да се грижи за собственото си 
оцеляване, освен ако това не противоречи с Първия 
и Втория закони.

Наивно!



  

Приятелски настрени машини
● Изкуственият разум по начало да бъде проектиран 

да бъде приятелски настроен. Възможно ли е?
● Съвършените ММ се самоусъвършенстват и 

променят начина по който работят, но – контролна 
част, която е фиксирана и следи за „морала“?

● Всяко велико откритие може да се използва и за 
зло.

● ММ ще са най-близките до хората по способности, 
ще могат да са личности и да имат собствена воля, 
но телата им могат да се контролират и отвън.

● Хората също са опасни и непредсказуеми!



  

Singularity Institute



  

Какво е душа?
● Вечна висша същност, безсмъртна … ???
● Екстраполиран модел на 

същество/система. Въображаема вселена 
(симулация, модел), чрез която разумът си 
представя някого, в частност себе си, като 
едно цяло. – Т. Арнаудов.

● Патернисти - Бен Гьорцел
● „200-годишният човек“, Айзък Азимов
● „Истината“, Тодор Арнаудов 2002



  

Какво е съзнание?
● Нещо което се появява, когато разумът създаде “устойчив 

вседържец.” - виртуална “операционна система” на мозъка, 
която може да запазва спомени за събития. - Т.Арнаудов.
(Определено ниво на когнитивни способности.)

● Способност за самореференция.
● Qualia – усещане. Трудно за обяснение/фалсифициране.
● Патернисти - Бен Гьорцел. (Патернистка философия на 

ума)
● Ефект който се получава между синапсите на невроните?
● Може ли да се сподели? Може ли да се докаже?
● ?????



  

Трансхуманизъм
● Това което прави от човека човек е отвъд биологията.
● Човек може да съществува в друга, по-съвършена 

форма.
● „200-годишният човек“, Айзък Азимов
● „The Last Question“, Isaac Asimov 1956 

http://www.multivax.com/last_question.html
● „Истината“, Тодор Арнаудов 2002
● Една “личност” може да се използва като основа на 

друга мислеща машина
● Какво става със съзнанието и душата?
● ???

http://www.multivax.com/last_question.html


  

Парадокси на човешкия мозък
       
   Универсален или специализиран?

● „Мозъкът помни тера-екза-пета байта 
информация...“

● „Мозъкът има изчислителна мощ равносилна 
на квинтильони, минтильони...“

● Можете ли да запомните 11 случайни цифри?
● Да умножите на ум 854*697?



  

Хибридите са по-приспособими
Мозъкът може да работи като 
универсална изчислителна машина, но е 
изключително бавен и неефективен.

Свръх разум = 
= универсален разум +
+ универсален компютър.



  

Буквална симулация на мозъка
● Биологично/химично максимално точни 

модели на нервните клетки, процесите в тях, 
връзките между тях. 

● IBM – твърдят, че са симулирали кората на мозъка на котка 
с 1 милиард неврона и 10 трилиона връзки.

● Blue Brain на Технологичния институт на Лозана – 
неокортексен стълб от мозък на плъх, 10 хиляди 
неврона, се самоорганзизира. Твърдят, че моделът на 
IBM не е стигнал дори интелигентността на мравка.

● Blue Brain - твърдят, че до 10 години могат да симулират 
целия мозък на човек...

● Доколко точен ще е моделът и ще има ли изчисл. мощ?



  

Връзки
● Singularity Summit - http://www.singularitysummit.com/
● Технологии срещу стареенето - Aubrey de Grey - Strategies for Engineered 

Negligible Senescence by .  (Стратегии за преборване със стареенето)
● Технологии срещу стареенето - Aubrey de Grey - Ending Aging: The 

Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse Human Aging in Our Lifetime
● „Истината“ - повест от Тодор Арнаудов, http://eim.hit.bg/razum, 

http://research.twenkid.com/razum 
● http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3513&p=2
● Blue Brain Project - http://bluebrain.epfl.ch/
● Човекът и Мислещата Машина - Анализ на възможността да се 

създаде Мислеща машина и някои недостатъци на човека и 
органичната материя пред нея – Тодор Арнаудов, сп. „Свещеният 
сметач“, 11/2001 http://eim.hit.bg/eimworld13/izint_13.html 

http://eim.hit.bg/razum
http://research.twenkid.com/razum
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3513&p=2
http://bluebrain.epfl.ch/
http://eim.hit.bg/eimworld13/izint_13.html


  

Връзки
Monkey Prostetic Arm - http://www.youtube.com/watch?v=iys5wvQD72Y&feature=related 
Monkey Prostetic Arm - http://www.youtube.com/watch?v=jOkpn0BN2HE 
Monkey Prostetic Arm - http://www.youtube.com/watch?v=7-cpcoIJbOU 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7559150.stm 

Rat Brain Cyborg - http://www.youtube.com/watch?v=1QPiF4-iu6g&NR=1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brain%E2%80%93computer_interface 

http://www.kevinwarwick.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=iys5wvQD72Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jOkpn0BN2HE
http://www.youtube.com/watch?v=7-cpcoIJbOU
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7559150.stm
http://www.youtube.com/watch?v=1QPiF4-iu6g&NR=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain%E2%80%93computer_interface
http://www.kevinwarwick.com/
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