
  

Курс по Универсален изкуствен разум на
Тодор Арнаудов

tiger :- mammal,  
         carnivore,      
verify(has_tawny_color),    
verify(has_black_stripes).

IF ... THEN ...
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Какво е „изкуствен интелект“?
● Наука за създаване на  системи, които 

решават задачи, за които се приема, че 
изискват човешка интелигентност.

● Система, която преследва цели и е 
способна да решава нови задачи, за които 
не е била програмирана.
Съществуват огромен брой 
определения!

● Възможно ли е въобще?



  

Какво е „изкуствен интелект“?
● ?......
● „A-Collection-of-Definitions-of-Intelligence“, 

Shane Legg, Marcus Hutter, 10/2006
http://www.vetta.org/documents/A-Collection-of-Definitions-of-Intelligence.pdf

http://www.vetta.org/documents/A-Collection-of-Definitions-of-Intelligence.pdf


  

Скептици – Августа Ада Байрон
● „Първият програмист“ - 1840-те...

Аналитичната машина няма претенции да 
създава каквото и да било. Тя може да прави 
само това, което знаем как да й наредим.  (по 
Toole, 1992)



  

Оптимисти – Алън Тюринг
● Задочен отговор на Ада, 100 години по-късно

Важна особеност на обучаващата се машина 
е, че учителят й често в голяма степен ще 
бъде невеж относно процесите, които 
протичат в нея, въпреки че ще може да 
предвижда поведението й в определена 
степен. (...) В тази светлина, позицията, че 
„машината може да прави само това, което 
знаем как да й наредим“, изглежда странна и 
нелепа.

● Зародиш на разум – машина „дете“



  

Скептици - Китайската стая
● Searle (философ) - Компютърът „само обработва 

символи“/данни и избира от символи - не може да бъде 
оригинален и не може да разбира.

● Машината може да генерира поведение, което изглежда 
разумно, но „всъщност да не е“, а да е „просто 
механично и алгоритмично“.  А при човека?

● Клетките мислят ли? Невроните в мозъка мислят ли? 
Молекулите? Атомите?...

● Човешкото външно поведение също може да се сведе 
до символи (координати на частите от тялото с 
достатъчно висока точност; физическа симулация)
Цялото е повече от простата сума на частите.



  

1950-те години
● Алън Тюринг – Тест на Тюринг, „Може ли машината 

да мисли?“ (наивен), „100 хил. събирания/сек за 
човешко ниво на интелигентост...“

● 1954 – Обработка на естествен език – руско-
английски машинен превод, дума по дума от 
речник.

● 1955 - Дартмутска конференция (Dartmouth) John 
McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude 
Shannon

● 1955 - Терминът „Artificial Intelligence“
● 1957. Невронни мрежи - PERCEPTRON



  

1950-те
● 1957 – GPS, General Problem Solver (Общ Решавач 

на задачи) - „Доказвач на теореми“ Herbert Simon, 
J.C. Shaw, Allen Newell
Логическо изчерпване на варианти. Въпреки 
претенциите за универсалност, работи само за 
елементарни задачи, които лесно се формализират 
като „Ханойските кули“.   

● Наследник на GPS е когнитивната
архитектура SOAR.

Комбинаторен взрив!



  

1960-те години
● Невронните мрежи „перцептрони“ учат само 

линейни зависимости...
● Машинният превод удря на камък.
● 1966 – САЩ - Доклад на ALPAC за провала в 

машинния превод, финансирането е спряно.
(Подходът и до днес е в грешна посока, според Т. 
Арнаудов и др. учени от УИР, макар че има напредък.)

● 1973 – Доклад на Lighthill във Великобритания 
-  отрязване на финансирането.

● Идва „зима“ в изкуствения интелект.



  

Епизод SHRDLU – Нова надежда
● 1968-1970 – MIT. SHRDLU, „Block World“ , Terry 

Winograd. NLU - Natural Language Understanding.
                Person: Pick up a big red block.

 Computer: OK.
 Person: Grasp the pyramid.
 Computer: I don't understand which pyramid you mean.
 Person (changing their mind): Find a block which is taller than
 the one  you are holding and put it into the box.

 Computer: By "it", I assume you mean the block which is taller
 than the  one I am holding.
 Computer: OK. 
 Person: What does the box contain?
 Computer: The blue pyramid and the blue block.
 Person: What is the pyramid supported by?
 Computer: The box.



  

Реалността отвръща на удара...
● Подходът на SHRDLU за семантичен анализ 

работи само при силно опростена граматика. 
Не може да се мащабира за по-сложен език.

● Разрешаването на многозначности в свободен 
текст (Word-sense disambiguation) – основен 
проблем в машинния превод) - елипси, 
метафори, многозначни думи, многозначен 
синтаксис.

● Може би е нужна е „ИИ-пълна“ машина – 
трябва да разбира смисъла на текста.



  

1970-те – фреймове 

Oт когнитивната архитектура на 
Бойчо Кокинов DUAL.

● 1972 -  Micro-worlds -  Papert, Minsky
● 1972 - Problem-spaces – Newell, Simon
● 1974. - Frames - Minsky

Как от един фрейм плавно се създават 
други? Как да се създадат основни общи 
фреймове? Много ръчни описания.



  

80-те - Компютър от пето поколение
● 1-во - лампи
● 2-ро - транзистори
● 3-то – интегрални схеми с ниска интеграция
● 4-то – интегрални схеми с висока интеграция (процесори)
● 5-то – Япония – паралелни изчисления, знания
● LISP-машини; обработка на знания (подобно на 

днешното OWL – Web Ontology Language)
●  ПРОВАЛ! $400 млн. (1992) – слаби и неефективни 

резултати
● Но - „училище“ за днешните японски учени и наука.



  

Еволюцията на Asimo



  

Японски роботи



  

Роботите нямат УИР!

Котката пианист има универсален разум!



  

1 MIPS 
● 1960-те – много пари, най-бързи машини 

до 1 милион операции/сек
● 1970-те - намалял ентусиазъм – 

минимашини, пак 1 MIPS
● 1980-те – евтини персонални компютри - 1 

MIPS
● 1990-те и до днес – ИИ се събужда с 

растежа на достъпната компютърна мощ?



  

80-те – Експертни системи
● Prolog, бази знания, LISP, LISP-машини
● Медицински диагнози, диагнози на повреди
● Cyc (OpenCyc) [сайк] - „здрав разум“, описан 

чрез  стотици хиляди отделни твърдения.
„Кучетата лаят“, „Джони лае“, „Пуделът е порода 
куче“.
„Хамалогичен ИИ?“

Днес oще: Анотиране, категории,ключови думи в Уеб 
Хитро използване на „безплатна работна ръка“ за
добавяне на семантична информация.



  

70-те - 80-те - Когнитивна наука
● Cognitive Science
● Как мозъкът представя и обработва 

информацията. 
● Терминът е използван в доклада на Lighthill за 

провала на ИИ във Великобритания.
● Интердисциплинарна наука –  психология, 

неврология, лингвистика,  философия, 
социология, антропология, дидактика, 
математика, информатика ...



  

80-те - Когнитивни архитектури 
● Психология – декларативна памет, процедурна памет, 

краткотрайна памет, ... сценарии; фреймове
● SOAR – 1983-1987 до днес – символна обработка
● DUAL - НБУ - Б. Кокинов и А. Петров. LISP, 

Смесен подход, символно-конекционистки
Микро-фреймове, разпространяваща се активация...  
http://alexpetrov.com/proj/dual/

● Архитектура на разум - добра идея!

Претендират, че са универсални, но засега 
тези явно не работят толкова универсално...

http://alexpetrov.com/proj/dual/


  

SOAR

● Символно. Продукционни правила IF ... THEN ...
● Нови версии. Но на много високо ниво.

sp {objects*propose*add-value-to-
sum

(state <s> ^objects <objs>)
(<objs> ^object <obj>)
(<obj> ^value <val>

-^added-to-sum *yes*)

sp {o-support
   (state ^operator)
   (^name set-color)
   -->
   (^color red)}



  

80-те – Мултиагентни системи
● 1986 – Мински, „Society of mind“ - „Обществото 

на разума“, предложение за мултиагентен 
подход. Добра идея.

● Разумът и поведението възникват от 
взаимодействието между частите, вместо 
разум, който е описан със стерилна програма, 
която проверявa IF...THEN (като в SOAR).

● DUAL използва мултиагентен подход и 
използва фреймове, които обаче се описват 
ръчно.



  

Шах
● 1950-те – първи опити с електронни компютри
● 1980 - наградата на Edward Fredkin – $100,000 за машина, която 

победи действащия световен шампион
● 1983 – Belle – Mайстор.
● 1988 – Deep Thought - Гросмайстор
● 1994 – Chess Genius побеждава световния шампион Гари 

Каспаров в блиц-партия
● 1997- Deep Blue побеждава Каспаров в класически шах. 

(Каспаров има съмнения за човешка намеса.)

 Шахът лесно се формализира и не е универсален!
           Alpha-Beta Prunning, Minimax Algorithms



  

Deep Blue vs Плъх

Специализиран 
калкулатор            
 

Универсален разум с 
ограничени когнитивни 
ресурси



  

ИИ като търсене в дърво на решенията
● Търсене с връщане, търсене в ширина... Обхождане на 

графи... Проверка за достигане до целта
във всеки възел.

     Кой и как описва дървото на решенията?
● Шах – ходове, формално дефинирано
● Търсене на най-кратък път – ясно.

Но... КАК машината да се научи сама да създава 
дървета на решенията на всякакви задачи?
Как машината сама да формулира задачи?



  

Класическа логика. Prolog.
● parent(a, X) :- mother(a,X) || father(a,Y)

 f(X, Y, Z):- X>5, Z is X, !.
    f(X, Y, Z):- X<2, Z is Y, !.
    f(X, Y, Z):- Z is X + Y.
● Правила за извод. TRUE. FALSE.
● Бази данни – бази знания.
● Работа със списъци.
● Логически предикати.
● Високо ниво.



  

Размита логика (Fuzzy Logic)
● Частично вярно, частично невярно.
● Възраст <= 20 години => Млад = 1.0
● Възраст > 60 години => Млад = 0.0
● Млад = (60 – Възраст)/40.
● Градиент на истинност, степен на 

принадлежност към клас.
● Фотоапарати, камери, климатици.
● По-адаптивна от класическата, но все още 

- високо ниво.



  

Темпорални логики
.... 

● Логика във времето – не само дали израз е 
верен/неверен, но и дали се случва в точното 
време

● Две събития трябва да са паралелни, или 
второто точно след първото, или ако се случи 
второто, да не се е било случило първото ...

● Формална верификация на протоколи



  

Гу-гу-га-гова логика

       Мамо, аз с коя логика работя?Гуууу!

Мозъкът се самоорганизира чрез обработка на 
първична и конкретна сетивна информация!

Абстрактните логики са следствие!

източник

http://interesno.dn.ua/interesting-photo/interesting-photo-children/9-photo-interesting-children/829-foto-deti


  

Статистически подход
● 1956 - 1960 – Ray Solomonoff, алгоритмична 

вероятност и универсална индукция.
● 1963 - Raymond Kurzweil
● Машинно обучение – Марков, Колмогоров, 

Соломонов, Бейс.
     Вероятностна логика. Теорема на Бейс.

● Statistical Natural Language Processing 
(Обработка на естествен език) и др.
 Една от основите на Универсалния ИИ

    



  

Компютърна лингвистика 
(Обработка на естествен език)

● В началото – само с правила, ръчно описани
● По-късно – статистически и смесени методи
● Машинен превод (translate.google.com)
● Автоматично резюмиране
● Извличане/намиране на информация
● Разрешаване на многозначност
● Отговаряне на въпроси
● Machine translation, Summarization,Information 

Extraction/Retrieval, Word-Sense Disambiguation, 
Question Answering...



  

Диалогови агенти (чат-ботове)
● Conversational agents
● Тест на Тюринг
● Alice, Jabberbot, AIML
● За съжаление и до днес повечето нямат и 

капка мозък, а са само трикове - машината не 
си представя за какво се говори, а търси 
ключови думи и фрази и връща съответни.



  

Знания, онтологии семантичен уеб
● Метаданни, отношения между данни. 
● Онтологии – множества от елементи, техни 

свойства, отношения между елементите, 
събития които променят данните

● WordNet – синоними, антоними, част-от, ...
● Wikipedia като ресурс за изкуствен разум
● Freebase, DBpedia
● Семантичен уеб – XML, RDF, OWL - Resource 

Description Framework, Web Ontology Language
Твърде високо ниво. Стерилно. Статично.



  

Невронни мрежи
● Уж универсални, но засега не се получава.
● Threshold Logic Units (TLU)
● Граф без цикли от възли и

ребра(връзки) с различни
тегла. Вх/Из/Скрити слове.

входен вектор
  (i1, i2, ..., iN)

изходни класове
   (o1, o2, ... oM)



  

Невронни мрежи
● Обучава се с примери (напр. снимки), които 

се класифицират, като се променят теглата в 
графа.

● След това нова снимка се проверява – към 
кой клас принадлежи.

● Изчислително тежки, холистични, хаотични.
● Не могат да работят със събития и времеви 

отношения. Статични входни данни.



  

Рекурентни невронни мрежи
● Мрежи на Хопфийлд. Асоциативна памет.
● Има цикли в графа – биологично по-верни.
● Започват да работят с понятие за време и 

събития.
● Long Short-Term Memory (LSTM) – Jurgen 

Schmidhuber – представител на Силното 
направление, опити за универсален ИР.

● Приложения: Разпознаване на ръчен почерк; робот, 
учещ с подкрепление в частично наблюдаема среда; 
композиция на музика и импровизация и др.



  

Йерархична темпорална памет
● HTM
● Джеф Хокинс
● Има подобия с рекурентна невронна 

мрежа, но е особена.
● Работи с време.
● Универсален ИР
● Виж по-нататък в лекциите!



  

Символен и конекционистки подход
● Символен - обработка на символи, формални 

логики, продукционни правила, схеми, 
сценарии, изрично дефинирани неща, по-
детерминирано и ясно за проследяване.

● Невронни мрежи и „подсимволен“ - тегла на 
ребра между възли, статистически, 
възникващо поведение. Трудно за 
проследяване.

● Хибриден – когн.арх. DUAL, Novamente.



  

Генетични алгоритми и програмиране
● Уж еволюционен подход, но хаотичен и случаен. 

(Виж по-нататък за по- конструктивни еволюционни 
подходи.)

● „Популации“ от решения. Поколения.
● Cross-over между „гените“ на „екземплярите“.
● Тестват се по опитен път, като „по-

приспособените“ оцеляват и предават „гените“ си 
на следващото поколение.

● Изкуствен живот (Artificial Life). Виж още клетъчни 
автомати.

● Хаос. Комбинаторен взрив.



  

Разпознаване на реч
● 1950-те – разпознаване на цифри
● Спектрален анализ на звука. (Мозъкът работи 

по подобен начин.) Бързо преобраз. на Фурие.

● Машинно обучение с примери.
● Скрити модели на Марков – важни за УИР.



  

Компютърно зрение

http://www.stat.ucla.edu/~zyyao/projects/action.htm 

http://www.stat.ucla.edu/~zyyao/projects/action.htm


  

Разпознаване на образи и лица
● Да се намери съответствие - входната снимка и набор 

известни снимки.
● Сравняване на фрагменти от снимката на различни 

места (изчисляване на разлика).
● Сравняване с понижена резолюция.
● Лица – разстояние между очите, форма на носа, 

форма на очите, разстояние между различни ключови 
точки.

● Рекурентни невронни мрежи.
● Проблеми – разпознаване в 3D, с очила.



  

Разпознаване на обекти. Анализ на сцени.
● Следене на обекти (Motion/Video Tracking)
● Видеокомпресия (MPEG4)
● Разпознаване на хора и коли в сцена 

(охранителни камери)
● Възстановяване на 3D-геометрия на обект 

от 2D-видео
● ...



  

DARPA Grand & Urban Challenge
● Коли, които се карат сами.

Победителят в Urban Challenge през 2007 използва йерархична 
управляваща система с многослойно планиране на задачите и 
движенията, генератор на поведение, възприятия,
моделиране на света и мехатроника.



  

Какво не е наред в обработката на 
естествен език [и слабия ИИ]?

● Системите са статични, изискват много ръчна намеса, 
не се развиват и мащабират.

● Специализирани „трикове“, а не универсални системи.
● Работят на високо символно ниво и нямат основа от 

първични възприятия и взаимодействия със средата.
● Невронните мрежи нямат цялостна архитектура, не се 

самоорганизират и са хаотични и тежки.
Липсва добра „физика“, която да позволи 
създаването на „двигател“, който да
се включи и да заработи от самосебе си. 
Инструменти, а не двигатели.

● http://artificial-mind.blogspot.com/2009/03/whats-wrong-with-natural-language.html

http://artificial-mind.blogspot.com/2009/03/whats-wrong-with-natural-language.html


  

Връзки
● Center for Image and Vision Science at UCLA (University of Californa, LA)

● Boston Dynamics Big Dog (new video March 2008) - 
http://www.youtube.com/watch?v=W1czBcnX1Ww

● Марвин Мински - http://web.media.mit.edu/~minsky/
● Докладът на ALPAC от 1966 г. 

http://www.hutchinsweb.me.uk/MTNI-14-1996.pdf
● Cyc - http://www.cyc.com/cyc/opencyc/overview
● Шах, човек срещу машина: http://www.google.bg/search?q=Human-

computer+chess+matches&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:bg:official&client=firefox-a 

http://civs.ucla.edu/old/index.html  

http://web.media.mit.edu/~minsky/
http://www.hutchinsweb.me.uk/MTNI-14-1996.pdf
http://www.cyc.com/cyc/opencyc/overview
http://civs.ucla.edu/old/index.html
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