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Kaj je umetna inteligenca?
• Umetna inteligenca je veja računalništva, ki se dotika filozofije in ima
za cilj narediti računalnik podoben človeku
• …doslej se to dogaja le po omejenih lastnostih človeka kot so govor, vid,
učenje, sklepanje, gibanje in morda še kaj
• Rezultati so vzpodbudni, vendar se še daleč od pravih sposobnosti človeka,
predvsem tam kjer je to res težko
• …nekateri rezultati so pa boljši od človeka, vendar v zelo omejenih scenarijih

• Umetna inteligenca pretežno uporablja logiko in statistične metode
• …oba mehanizma sta dobra za opisovanje narave in kompleksnih procesov

Kaj je zavest?
• Slovenščina lepo pojasni – zavest je nekaj, kar je
“za vestjo”
• Vest naj bi bila nekaj, kar ocenjuje moralne norme v
svetu, kaj je prav in kaj ni
• Zavest je pa je nekaj, kar je za vestjo, kar opazuje,
razume in doživlja svet in samo sebe

• Zelo pomembna lastnost zavesti je
“samozavedanje”, torej, da se zaveda same sebe
• …te lastnosti stroji nimajo, razen v posebnih primerih,
ko to imenujemo “povratna zanka”

Kako slovarji definirajo “zavest”?

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=zavest&hs=1

https://www.merriam-webster.com/dictionary/consciousness

Kaj počnemo v znanost?

(in umetna inteligenca je samo del znanosti)
• Narava je organizirana v strukture, ki so si zelo podobne
• …strukture izgledajo kot kristali

• Znanost skuša ugotoviti, kakšne so strukture v naravi
• …ne odkriva nič novega, samo skuša razumeti, kar že obstaja

Kako v znanosti opisujemo naravo?
• V znanosti smo si izmislili jezike s katerimi bolj ali manj
dobro opisujemo strukture, ki jih najdemo v naravi
• …običajno so to matematične formule
• …če te matematične formule narišemo, izgledajo podobno
kot strukture in pojavi v naravi
• Najpogosteje v znanosti uporabljamo logiko in algebro, ki
vsebujeta gradnike, s katerimi opišemo strukture iz narave

Kaj dandanes
umetna inteligenca
zmore?
• Umetna inteligenca je zbirka bolj ali manj preprostih gradnikov (lego kock),
ki jih zlagamo v bolj komplicirane strukture
• …take strukture rešujejo naše probleme

• Primeri problemov, ki jih znamo danes reševati, kjer z algoritmi
ugotavljamo strukture v podatkih:
•
•
•
•

Prepoznavanje govora
Prepoznavanje objektov ali obrazov na sliki
Strojno prevajanje
Enostavno učenje iz podatkov

• Nikakor pa umetna inteligenca ne zna npr.:

• Razumeti besedila, ker ima jezik prekompleksno strukturo
• Računalniki še ne znajo opazovati in se učiti iz lastnih izkušenj

Umetna inteligenca
in zahtevnost nalog
• Zakaj se otroci igrajo?

• …ker je zunanji svet prezahteven, da bi ga obvladovali
• Otrokom damo igre, ker potrebujejo manj zahtevne senzorje in
imajo omejen svet o katerem je potrebno razmišljati
• Z odraščanjem igre postajajo bolj komplicirane…
• …na neki točki se otroci nehajo igrati in takrat po navadi zaživijo
realno življenje

• Podobno je z umetno inteligenco

• …računalnikom dajemo enostavnejše naloge, ki so obvladljive in
kjer se računalniki še znajdejo
• Računalniki še niso tako dorasli, da bi jih spustili v realno življenje

Kaj torej ločuje človeka od računalnika?
• Človek in računalnik zaznavata okolje in se na osnovi zaznav odločata
• Razlika je, da ima človek veliko več in bolj kompleksnih senzorjev za zaznavo
• v tem vidiku, ga računalnik še dolgo ne bo prehitel

• Računalnik pa je v tem, kar dela, veliko bolj precizen kot človek in za množico nalog
veliko hitrejši
• Zakaj? …ker je bil računalnik v osnovi narejen kot orodje za človeka

• Zakaj se potem sploh sprašujemo, ali bo računalnik kdaj boljši od človeka?

• …predvsem zato, ker smo kot ljudje pogosto presenečeni, da računalnik zna opravljati
naloge, ki jih prej ni znal – posledica je, da računalniku pripisujemo sposobnosti, ki jih
nima in jih verjetno še zelo dolgo ne bo imel
• Resnica je, da ljudje opravljamo precej enostavnih nalog in take naloge so običajno
primerne za računalnik
• …za bolj kompleksne naloge, pa računalnik samo pomaga in je za človeka samo
orodje (približno tako kot očala, da bolje vidimo … ali kladivo, da bolje zabijemo)

Kako preučujemo možgane s stroji?
• Možgane lahko opazujemo s stroji

• …slika, ki jo vidimo je zelo groba in ne razločimo zelo podrobno, kaj
se v resnici dogaja v možganih
• Z današnjo tehnologijo lahko samo vidimo, da možgani delujejo po
nekih približno urejenih pravilih, dosti več pa ne vidimo

Kako preučujemo možgane
skozi obnašanje človeka?

• Delovanje možganov pa tudi opazujemo skozi
obnašanje človeka in družbe

• …s tem se ukvarjajo psihologi in sociologi
• Ker je so strukture v naravi samopodobne, lahko
izkoriščamo to dejstvo, da sklepamo, kaj bi se lahko
dogajalo v možganih

Kako opazujemo družbo?
• Podobno kot lahko opazujemo možgane, lahko
opazujemo tudi družbo
• …kot nekakšno metaforo za svetovne možgane

• Družbo lahko opazujemo precej podrobneje
kot možgane
• Obnašanje družbe je v mnogočem podobno kot
obnašanje možganov

• Prikaz delovanja opazovanja dogajanja v svetu:
• Novice v svetu: http://eventregistry.org/
• Internet: http://www.internetlivestats.com/
• Twitter (primer ob viharju)

• https://www.youtube.com/watch?v=Q3tIfvF3sOc

Kako se računalniki učijo?
• Strojno učenje (angl. “machine learning”) je ena
osrednjih tematik umetne inteligence

• …s tem se ukvarjamo približno 30 let
• …napredek je precejšen, vendar še vedno majhen proti
sposobnostim človeka

• Zakaj?

• …ker človek zajema informacije na toliko nivojih in iz toliko
znanih in neznanih senzorjev, da računalnik tega še zdaleč
ne zmore

• Pristopov k strojnemu učenju je precej

• …popularne so nevronske mreže, ki simulirajo delovanje
možganov

Nevronske mreže
(približek delovanja možganov)
• Nevronske mreže so zbirka algoritmov, ki jih
uporablja umetna inteligenca, ki simulirajo
delovanje možganov za “strojno učenje”
• Sestavljene so iz nevronov, ki so povezani s sinapsami

• Nevronske mreže so sestavljene iz množice zelo
enostavnih elementov, ki skupaj rešujejo
relativno kompleksne naloge
• Prikaz delovanja nevronskih mrež:
http://playground.tensorflow.org

Torej…
Ali umetna inteligenca lahko pridobi zavest?
• Verjetno se moramo vprašati:
• Ali lahko računalniki s pomočjo umetne inteligence pridobijo zavest, kot jo
ima človek?
• …in za katero definicijo pojma “zavest”?

• Odgovor je preprost:
• če je človek stroj, potem bomo verjetno znali sčasoma narediti tudi podoben
ali morda celo boljši stroj…
• …če pa človek ni stroj, potem pa verjetno podobne zavesti ne bomo mogli
narediti.
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Torej, še enkrat…
Ali umetna inteligenca lahko pridobi zavest?
• Smo še zelo daleč od tega odgovora…

• …trenutno računalniki znajo dobro računati, pošiljati in shranjevati
podatke, meriti nekatere stvari v naravi itd.
• …predvsem računalniki ne znajo zaznavati, kar zaznava človek in to jih
bistveno ločuje od človeka
• …in, ne vemo prav zares, kaj še ne vemo o človeku, da bi ga lahko
primerjali z računalnikom
• …zelo veliko pa še manjka do tega, da bi računalnik lahko primerjali s
človekom v realnem življenju

• Dobro se bi bilo pa tudi zmeniti, kaj je to “zavest”
• …v literaturi ta pojem definira vsak malo drugače

