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Sztuczna inteligencja to dziedzina zajmuj¡ca si¦ (w jednym z uj¦¢) wyja±nianiem dziaªa« jed-

nostek inteligentnych z wykorzystaniem modeli komputerowych. W historii znacz¡c¡ rol¦ odegraªy

dwie postaci SI: symboliczna opieraj¡ca si¦ na poj¦ciu komputera cyfrowego oraz koneksjoni-

styczna wykorzystuj¡ca sztuczne sieci neuronowe. Wykªad ma przybli»y¢ te dwa podej±cia do SI,

ich kluczowe poj¦cia, osi¡gni¦cia, sªabo±ci oraz rol¦, jak¡ odegraªy w kognitywistyce.

Szczególne miejsce w naszych rozwa»aniach zajmie agent rozumiany jako jednostka odbieraj¡ca

informacje ze ±wiata i dziaªaj¡ca w nim oraz wyposa»ona w pewn¡ wewn¦trzn¡ struktur¦. W trakcie

wykªadu przedstawiony zostanie �przepis� na sztuczny podmiot poznawczy (agenta):

• Jak sztuczny podmiot orientuje si¦ w swoim �±wiecie�? - percepcja i dziaªanie

• Jakimi metodami posªuguje si¦ agent? - rozwi¡zywanie problemów, przeszukiwanie przestrzeni problemowej

• Co agent mo»e (a co musi) wiedzie¢? - reprezentacja wiedzy, operacje na bazie wiedzy, ontologia agenta i

in»ynieria ontologiczna

• Czego agencik si¦ nie nauczy tego agent nie b¦dzie umiaª? - autonomia agenta i adaptacja w nieznanych

±rodowiskach; uczenie si¦ w systemach symbolicznych i sieciach neuronowych; algorytmy genetyczne

• Granice mojego j¦zyka s¡ granicami mojego ±wiata? - przetwarzanie j¦zyka naturalnego, przekªad maszy-

nowy, problemy z semantyk¡ i wieloznaczno±ci¡

• Czy agenci mog¡ wspóªpracowa¢ ze sob¡? - komunikacja, systemy wieloagentowe i poznanie rozproszone

• Jak agent staje si¦ fachowcem? - systemy eksperckie, próba stworzenia �zdroworozs¡dkowego eksperta� -

superekspert CYC

• Kiedy agent staje si¦ podmiotem poznawczym? - architektury poznawcze (modele umysªu i zdolno±ci po-

znawczych): ACT-R, Soar, SNePS

Wykªad zako«cz¡ uwagi po±wi¦cone �lozo�cznym problemom sztucznej inteligencji, a w szczególno±ci statusowi jaki

przysªuguje tworzonym w jej ramach sztucznym agentom oraz konsekwencjom bada« nad SI dla teorii umysªu.

Szczegóªowe informacje, materiaªy pomocnicze (w tym bie»¡ce prezentacje) oraz wybran¡ bibliogra�¦ znajdziecie

Pa«stwo na stronie internetowej: http://konderak.eu


