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Какво е Изкуствен Интелект?

Дефиниция на Тюринг:
 

„Ако зад завеса са скрити човек и машина и ако ние 
разговаряме с двамата и не можем да познаем, кой е човека и 

коя е машината, то тогава тази машина е Изкуствен Интелект.“





Какво е Изкуствен Интелект?

Чиста дефиниция (без образованието) :
 

„Изкуствен Интелект е тази програма, която в произволен свят 
би се справила не по зле от човек.“



Постановка на задачата
 

Дискретно време – всяка стъпка ще се състои от два момента.

Входът се описва от две функции (View и Score)
Изхода от една функция (Action)

si+2 = World(si, ai+1)
 

Функцията World не е детерминирана и не е тотална.

Некоректни ходове



Конкретен пример
 

Света, където машината играе играта морски шах

<движение по X, движение по Y, поставяне на кръстче>

движение по X:  {на ляво, на дясно,  на място}
движение по Y:  {на горе, на долу,  на място}
поставяне на кръстче: {постави кръстче,  не поставяй}



Събития без памет
 
 (представляват конюнкции от литерали за последните k стъпки)
 

Ще се помни колко пъти събитието е било истина.

Ще се помнят последните M1 момента, в които е било истина.

Ще има M2 интервала от време и за всеки интервал ще се помни, 
колко пъти твърдението е било истина в интервала. 



Зависимости с памет
 
 (представляват крайни автомати)
 

Преходите в тези крайни автомати представляват събития без памет 
(т.е. конюнкции от литерали). 



Алгоритми
 
 (представляват крайни автомати с инстукция коя стрелка да избереш 

когато имаш избор)
 



Състояния проверими с експеримент
 

 Примери за едностъпкови експерименти: 
„Ако пипна котлона ще се опаря“
„Ако хвърля зарчето ще се падне шестица.“

Пример за експеримент свързан с алгоритъм:
„Ако хвърлям зарчето последователно много пъти пет ще се падне преди 
шест“

Отворен експеримент:
horizontal(t)=left fi bad_move

Затворен експеримент:
horizontal(t)=left & vertical(t)=nowhere & put_cross(t)=no fi bad_move 



Многоагентен свят
 

 si+2 = World(si, ai+1)
 

si+2 = World_2(si, ai+1, opponenti+2)
 



Централизирано планиране
 

  


