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Dane – informacja – wiedza – inteligencja – automatyzacja myślenia



Jak to się zaczęło?

\begin{block}{Beginning of AI: 1956}

We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried 
out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New 
Hampshire.

The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of 
learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely 
described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be 
made to find how to make machines use language, form abstractions and 
concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve 
themselves.

- Dartmouth AI Project Proposal; J. McCarthy et al.; Aug. 31, 1955.

\end{block}



System ekspercki --- jak to działa?



 Systemy regułowe, ale i inne...

 Systemy doradcze,

 Systemy wspomagania decyzji (DSS),

 Systemy inteligentne,

 Systemy z bazą wiedzy,

 Semantic web,

 Systemy dialogowe.

Systemy eksperckie:



Problemy do rozwiązania:

• Reprezentacja wiedzy,

• Typy reguł,

• Modele wnioskowania,

• Akwizycja wiedzy,

• Interfejs użytkownika,

• Kompletność i poprawność bazy wiedzy.



Reprezentacja wiedzy

• Nowe metody logiczne:
• logiki opisowe (Description Logics),

• ontologie (taksonomie, własności, asercje),

• logiki rozmyte, przybliżone, modalne.

• Sieci semantyczne:
• graficzna reprezentacja wiedzy.

• Metody oparte na grafach:
• multigrafy, hipergrafy,

• grafy granularne, 

• grafy wielkie.



Semantyczna reprezentacja wiedzy

• Taksonomie; zrozumienie istoty obiektu.

• Zróżnicowane typy zależności; role

• Formy zapisu: tekst, obraz, dźwięk,...

• Fuzja danych, fuzja wiedzy,

• Efekt synergii.



Semantyczna reprezentacja wiedzy – system rozumie użytkownika



Nowe typy reguł



Modele wnioskowania

• Klasyczne wnioskowanie regułowe (dedukcja, abdukcja),

• Wnioskowanie przez analogię, Case-Based Reasoning,

• Wnioskowanie przez indukcję – systemy uczące się,

• Wnioskowanie przybliżone: systemy rozmyte, przybliżone,

• Wnioskowanie przy ograniczeniach; Constraint Logic,

• Automatyczne planowanie,

• Paradygmaty poszukiwania rozwiązania,

• Modele inteligencji obliczeniowej (NN, bio-inspired, swarm).



Akwizycja wiedzy

• Obserwacja zachowań użytkownika,

• Analiza otoczenia (ambient intelligence),

• Statyczna analiza obrazu,

• Dynamiczna analiza obrazu – scenariusze,

• Analiza dźwięku (Birdsmond),

• Systemy wieloagentowe, systemy rozproszone,

• Zasysanie wiedzy z sieci.



Interfejs użytkownika



Interfejs użytkownika



Interfejs użytkownika



Klasyczne obszary zastosowań
 - Diagnostyka techniczna,

 - Diagnostyka medyczna,

 - Konfiguracja systemów,

 - Monitorowanie procesów,

 - Rozpoznawanie i klasyfikacja,

 - Doradztwo administracyjne I finansowe,

 - Sterowanie, monitorowanie, zarządzanie procesami,

 - Doradztwo bankowe,



Nowe, perspektywiczne obszary zastosowań systemów eksperckich

  Systemy nawigacji, planowanie podróży,

  Pojazdy samobieżne (driveless cars),

 Systemy bezpieczeństwa,

 Monitorowanie środowiska naturalnego,

 Monitorowanie osób (starszych, chorych); medycyna domowa,

 Monitorowanie obywateli,

 Systemy rekomendujące,

 Business Intelligence, Business Rules,

 Zarządzanie wiedzą.



Inteligentna, aktywna nawigacja – planowanie wariantowe



Porównanie funkcjonalności dostępnych systemów nawigacji



Automatyczne samobieżne pojazdy



Bezpieczeństwo – GIS, ontologie, fuzja wiedzy, reguły, agregacja,...



Schemat systemu monitorowania bezpieczeństwa



Diagnostyka medyczna – medycyna domowa



Systemy rekomendujące





Kierunki rozwoju
 Różnorodne typy systemów eksperckich
 Róznorodne problemy do rozwiązania
 Integracja wiedzy, rodzaje wiedzy,
 Sposoby wnioskowania,
 Obszary zastosowań,
 Perspektywy – realnie nieograniczone.



DUŻE bazy wiedzy - CYC
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