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Architektury poznawcze

Architektura poznawcza jako teoria poznania ludzkiego
Anderson (1993): Architektura p. to stosunkowo pełna propozycja 
dotycząca struktury ludzkiego poznania
Newell: ustalona (lub nieznacznie się zmieniająca) struktura tworząca 
ramy dla procesów realizacji zadań poznawczych lub uczenia się
Pylyshyn: Funkcjonalna architektura obejmująca podstawowe 
operacje, jakich dostarcza biologiczny substrat, dzięki którym m.in. 
przechowujemy, odzyskujemy symbole i przekształcamy je.
Elementy architektury:
 Struktura
 Funkcja
Anderson (2007) AP to specyfikacja struktury mózgu na takim poziomie 
abstrakcji, który wyjaśnia w jaki sposób mózg realizuje funkcje mózgu



  

Alternatywy?

Na skróty 1: psychologia oparta o klasyczne przetwarzanie 
informacji (ignorujemy mózg)
 nieprawdopodobne biologicznie
 rozwijane do czasu pojawienia się koneksjonizmu
 wsparcie ze strony neuroobrazowania
Na skróty 2: eliminatywny koneksjonizm (ignorujemy umysł)
 opis mózgu na odpowiednim poziomie abstrakcji
 ignoruje ograniczenia płynące z funkcji mentalnych
 cel: abstrakcyjny opis obliczeniowych własności mózgu
Rumelhart, McClelland: reguły bez reguł (i symboli)
Model oparty na „sprytnej sztuczce”
Na skróty 3: racjonalna analiza (ignoruj architekturę)
 i mózg i umysł muszą przetrwać w  świecie
 kluczowy termin: adaptacja



  

Architektury hybrydowe: ACT-R

Anderson, http://act-r.psy.cmu.edu/
teoria i architektura poznania; narzędzie do opisu umysłu
Poznanie wyłania się dzięki interakcji pewnej liczby niezależnych 
modułów
moduł wizualny: przechowuje reprezentacje np. równania 3x – 5 = 
7
m. stanów problemu (wyobrażeniowy): przechowuje reprezentacje 
mentalną modelu, np. przekształcony problem 3x=12
moduł sterujący (celu): śledzi bieżące intencje w procesie 
rozwiązywania problemu (np. próby algebraicznych transformacji)
moduł deklaratywny: odzyskuje niezbędne informacje z pamięci 
deklaratywnej (np. 7 + 5 = 12)
moduł manualny: programujący dane na wyjściu (x=4)

http://act-r.psy.cmu.edu/


  

Architektury hybrydowe: ACT-R



  

ACT-R: własności

 Każdy z modułów skojarzony jest z obszarem mózgowym
 ACT-R zawiera złożone teorie dotyczące procesów zachodzących 
w obrębie każdego z modułów
 Komunikacja między modułami dzięki niewielkich rozmiarów 
buforom skojarzonym z każdym z modułów
 Centralny system proceduralny rozpoznaje wzorce informacji w 
buforach i przesyła stosowne żądania do innych modułów; składają 
się na niego reguły zwane produkcjami, np.:
jeśli celem jest rozwiązanie równania [bufor celu]
oraz równanie przyjmuje postać: wyrażenie – liczba1 = liczba2 [bufor 
wizualny],
to napisz wyrażenie = liczba1 + liczba2 [m. manualny]
Same dane behawioralne: niedookreślenie teorii przez dane
Ograniczenia: dane pochodzące z neuroobrazowania



  

ACT-R: własności

produkcja w ACT-R



  

Symbole vs. powiązania

Symbole: 
 z odniesieniem do obiektów (Newell, Simon)
 Skąd znaczenie? (Harnad: problem ugruntowania symboli)
 Pozbawione znaczenia operacje na kształtach (Searle, Lakoff)
Stanowiska w dyskusji:
+symbole, -powiązania: klasyczne stanowisko symboliczne: 
Chomsky, Fodor, Newell, Simon
-symbole, +powiązania: eliminatywny koneksjonizm – eliminacja 
symboli w wyjaśnieniach umysłu
+symbole, + powiązania: obliczanie koneksjonistyczne 
zorganizowane by osiągnąć efekty „symboliczne”
-symbole, -powiązania: inne mechanizmy wyjaśniania umysłu lub 
odrzucenie możliwości wyjaśnienia umysłu



  

ACT-R jako hybryda
ACT-R wykorzystuje:
 poziom symboliczny (jak struktury mózgowe kodują wiedzę) i
 subsymboliczny: rola obliczania neuronowego w udostępnianiu tej 
wiedzy
Implementacja:
moduł deklaratywny: 
wiedza zakodowana w postaci porcji [chunks] wiedzy – struktury 
symboliczne (por. rys. poniżej); 
wybór odpowiedniej struktury: procesy neuronowe
moduł proceduralny: 
składa się z reguł produkcji o postaci symbolicznej;
wybór reguły produkcji: obliczanie na poziomie subsymbolicznym



  

Architektury raz jeszcze

Architektury:
 symboliczne
 koneksjonistyczne
 hybrydowe
poziomy architektur:
 Najniższy – język programowania
 Średni – strukturalne decyzje dotyczące schematów reprezentacji 
wiedzy i operacji na nich
 Najwyższy: założenia dotyczące celów, jakie ma realizować 
architektura poznawcza oraz struktura niezbędna do realizacji tych 
celów



  

Architektury symboliczne: SNePS

 implementacja LISP / Java
 poziom pośredni: modularna architektura symboliczna 
wykorzystująca propozycjonalne sieci semantyczne
 komunikacja z systemem: SNePSUL, SNePSLog, GINSENG
 poziom najwyższy: system modularny, an który składają się:
 moduł reprezentacyjny (baza wiedzy)
 moduł inferencyjny: SNIP (SNePS Inference Package)
 moduł modyfikacji bazy wiedzy SNeBR (SNePS Belief Revision)
 moduł odpowiadający za ramy obejmujące złożone działania oraz 
za realizację działań SNeRE (SNePS RAtional Engine)
 moduł „językowy” SNaLPS (SNePS Natural Language Processing 
System) wykorzystujący m.in. gramatykę GATN
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