
  

Elementy kognitywistyki II:

Sztuczna inteligencja

WYKŁAD X:

Sztuczny neuron



  

Koneksjonizm: wprowadzenie

1943: Warren McCulloch, Walter Pitts: ogólna teoria 
przetwarzania informacji oparta na sieciach binarnych 
przełączników (elementów decyzyjnych), szumnie 
określanych jako „neurony”
Sieci takie są zdolne do takich obliczeń, do jakich są zdolne 
komputer cyfrowy czy maszyna Turinga
Mózg: 10 bln neuronów; każdy powiązany z ok. 10 000 innych 
neuronów:
 kanały wejścia-wyjścia (dendryty i aksony)
 suma wejść elektrycznych musi być dostatecznie duża, by 
aktywować neuron
 neuron „odpala” lub nie (brak stopniowalności)



  

Koneksjonizm: wprowadzenie

Perceptron – matematyczny model biologicznego neuronu
 sygnały elektryczne reprezentowane przez wartości 
liczbowe
 sygnały elektryczne są modulowane w synapsach – w 
perceptronie wartości wejściowe są mnożone przez „wagi”
 jednostki czerpią aktywacje ze środowiska (jednostki 
wejściowe) lub od innych jednostek (jednostki ukryte)
 każda jednostka znajduje się pewnym  stanie aktywacji 
(pozytywnej, zero, negatywnej)
 jednostka oblicza aktywację, jeśli ta przekracza pewien próg, 
jednostka przesyła aktywację dalej



  

Koneksjonizm: wprowadzenie



  

Jednostki i aktywacje

 Aktywacja sieciowa: suma wartości wejść;
 Net=Sum(wejście*waga)

 aktywacja neuronu: kombinacja aktywacji sieciowej i 
aktualnej, przesyłana jest dalej jako aktywacja wyjściowa
 programowanie sieci neuronowej: 

 ustalanie jej reguł aktywacji, 
 progu (o ile istnieje) oraz 
 określenie wag połączeń

 każde połączenie jest ukierunkowane, przenosi pobudzenie 
lub wyhamowanie (inhibicję)
 każde połączenie związane jest z pewną wagą (wartość 
liczbowa, dodatnia lub ujemna)



  

Jednostki i aktywacje

 



  

Programowanie i obliczanie

 N = (0.7*0.3) + (1.0*0.5) = 0.71 (aktywacja sieciowa C)
Przykład 2
programowanie sieci:
wagi połączeń: A-C=0.1, A-D=0.3, B-C=0.2, 
B-D=0.4
aktywacja: N = sumie zważonych wejść; 
aktywacja sieciowa=aktywacji bieżącej
obliczanie:
wejście: A – 1, B - 1
N

A
=1, N

B
=1

N
C
=1*0.1 + 1* 0.2 = 0.3

Programowanie i obliczanie



  

McClelland, 1981:
lokalistyczne reprezentacje w sieci interaktywnej aktywacji i 
współzawodnictwa
 umożliwia reprezentację ogólnych informacji bez ogólnych 
reguł
 system przechowuje specyficzne informacje (o 
egzemplarzach obiektów i własności)
 obliczenia dzięki aktywacji rozprzestrzenianej pomiędzy 
egzemplarzami i reprezentacjami ich własności
 własności mogą wzmacniać się nawzajem (wspierane przez 
dużą liczbę przypadków) lub mogą współzawodniczyć (gdy się 
wykluczają)

Jets and Sharks



  

Jets and Sharks



  

24 jednostki, 7 grup,
każda jednostka ma spoczynkowy poziom aktywacji <0
zasada przekazywania aktywacji: sumuj pobudzające i hamujące 
aktywacje, następnie przekazuj wynik w sposób ciągły
powiązania reprezentują wiedzę, jaką sieć ma  o własnościach 
określonych indywiduów (nazwa, zawód, wiek...)
w obrębie grupy między jednostkami pojawiają się wzajemnie 
hamujące powiązania (nie można mieć więcej niż jednej własności 
z danej grupy)
 na początku każda jednostka znajduje się w spoczynkowym 
stanie aktywacji
 start: wybieramy węzeł i dostarczamy mu aktywacji
 sieć oblicza aktywując jedne jednostki, hamując inne
 sieć dąży do stanu równowagi – koniec cyklu obliczeniowego
 wyjście: pobudzone (aktywne) jednostki 

Jets and Sharks



  

sieć może:
1. odzyskać specyficzne informacje dotyczące wybranych 
egzemplarzy
2. odzyskiwać ogólne tendencje dotyczące klas obiektów
3. uzupełniać możliwe wartości domyślne
Typowość (po 200 cyklach):
Próba: Jet
Wiek: lata 20te: 0.663
wykształcenie: JH 0.663
stan cywilny: kawaler 0.663
zajęcie: 
- dealer narkotyków: 0.334
- włamywacz: 0.334
- bukmacher: 0.334
Sieć wyliczyła prototypowego członka gangu Jets (wyjątek: Lance)

Jets and Sharks



  

Wartości domyślne (po 400 cyklach):
Nazwa: Lance: 0.799
Gang: Jets: 0.710
Wiek: lata 20te: 0.667
wykształcenie: JH 0.704
stan cywilny: 
- żonaty 0.552
- rozwiedziony: 0.347
zajęcie: 
- włamywacz: 0.641
Sieć wykorzystała informacje o zajęciu jednostek podobnych do 
Lance'a, by określić jego zawód

Jets and Sharks



  

Własności sieci:
 ma określoną architekturę
 zawiera pewnego rodzaju reprezentacje
 sieć ma metodę obliczania
 sieć jest zaprogramowana
 sieć się nie uczy, nie jest trenowana

Jets and Sharks
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