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1. INTELLIGENTSETE SÜSTEEMIDE PÕHIMÕISTEID
Jaotises antakse kursuse põhimõisted (kasulikud muuhulgas ka iseseisvate tööde ja
projektide tegemiseks).
Lühikokkuvõte:
Intelligentsel süsteemil on omadusi, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega – näiteks,
arutlemine, õppimine, iseseisev tegutsemine. Intelligentset süsteemi võib defineerida ka
kui süsteemi, mis põhineb tehisintellekti teoorial ja tehnikatel, sealhulgas reeglipõhistel,
õppivatel, arenevatel ja iseorganiseeruvatel süsteemidel.
Piir „intelligentse” ja „mitteintelligentse” süsteemi vahel on hägune: on süsteeme, mis
kuuluvad selgelt ühte neist klassidest, kuid ka neid, mille kuuluvus pole selge.
Selles kursuses uurime valikuliselt intelligentsete süsteemide arendamise eesmärke ja
ajalugu, ülalmainitud omadusi, omaduste realiseerimise meetodeid ja vahendeid ning
selliste süsteemide võimalusi ja ohte.
1.1.

Milleks intelligentsed süsteemid?

Inimesed on iidsest ajast soovinud endale võimsaid ja tarku abilisi - meenutame näiteks
võlureid või kratte muinasjuttudest. Tõepoolest, sellised abilised saaksid meid hästi
teenida. Samas on inimesed selliseid abilisi kogu aeg salamisi kartnud - meenutame
näiteks arvukaid robotiteemalisi hoiatusfilme. Tõepoolest, kui esimesest vaimustusest
edasi mõelda, siis hakkab tekkima kahtlus, kas nendele abilistele enam peremeest vaja
ongi.
Nii või naa, tehisintellekti alased uuringud ning intelligentsed süsteemid on tekkinud
tänu inimeste huvile ning vajadustele, tööstuse ja majanduse nõudmistele ning
tänapäeva
tehnika
võimalustele.
Mõned
näited:
Watson
(nt
https://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE), meditsiinilised nõustajad (nt
http://novaator.err.ee/v/tervis/7ed597db-465a-4a0e-8441-2be981258f79/tehismoistusdiagnoosib-sama-hasti-kui-arst),
proteesi
juhtimine
mõtte
abil
(nt
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2967622/The-bionic-hand-s-operatedMIND-world-three-men-lower-limbs-amputated-replaced-robotic-prosthetics-controlledbrain.html),
robotid
teeninduses
või
asutustes
(nt
https://www.youtube.com/watch?v=DF39Ygp53mQ), tõlge (nt Google translate),
videomängud, autonoomsed liikumisvahendid (nt nutikad/isesõitvad autod), isiklikud
assistendid (nt Siri, Cortana, Google Assistant, Alexa), kasutajatugi jne.
Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Apple, DeepMind ja mitmed teised suurfirmad on
moodustanud tehisintellekti partnerluse, kus igal osavõtjal on aastate joooksul välja
arendatud tehnoloogia. IBM-il on Watson. Microsoft kasutab tehisintellekti oma
pilveteenustes. Amazonil on Alexa ja Amazon Web Services. Facebook kasutab
tehisintellekti väga mitmesuguste ülesannete jaoks, sealhulgas kujundituvastuseks ja
personaliseerimiseks. Google uus tõlkesüsteem ning tema pilveteenus kasutavad
tehisintellekti
õppimisalgoritme
(https://www.partnershiponai.org/,
http://www.zdnet.com/article/apple-joins-partnership-for-ai-to-hang-with-likes-ofamazon-google-microsoft-facebook/).
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Tehisintellektil põhinevad intelligentsed süsteemid kuuluvad firma TIETO juhatusse ning
firma Deep Knowledge Ventures direktorite nõukogusse. Humanoidrobot Sophia on
saanud Saudi Araabia kodakondsuse ja on nimetatud ÜRO arenguprogrammi (United
Nations Development programme, UNDP) innovatsiooni eestvedajaks (Innovation
Champion).
Intelligentsete süsteemide alased teadmised ja oskused aitavad meil olla
konkurentsivõimelised ja innovaatilised, vältida jalgratta leiutamist ning planeerida
tulevikuarenguid.
1.2.

Veidi ajalugu, filosoofiat ja eetikat

Intelligentsete süsteemide ajalugu algab antiikmütoloogiast, võib-olla veelgi varasemast
ajast (tooge näiteid ajaloost tuntud inimlike omadustega tehissüsteemide kohta).
Materjale selle kohta on palju, võib vaadata näiteks:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_artificial_intelligence
http://aitopics.org/misc/brief-history
Selles valdkonnas on palju filosoofilisi ideid ja küsimusi. Üks näide on Turingi test, mille
väga suurel määral lihtsustatud kirjeldus on järgmine. Paneme testija (inimese) vestlema
kahe partneri - arvuti ja teise inimesega (mõiste "arvuti" hõlmab siin ja kohati ka
edaspidi igasuguseid tehislikke vahendeid, millega vaadeldud meetodeid realiseerida
saab, sealhulgas infotehnoloogilisi vahendeid: riistvara, tarkvara, mobiilseid seadmeid,
kommunikatsioone, keeli, meetodeid jne). Eeldatakse, et vestlejad vahetavad vaid teksti
ning et arvuti püüab testi läbida. Kui testija ei tee vahet, kumb partner on arvuti ja kumb
inimene, on arvuti testi läbinud ning teda võib lugeda (teatud moel, mingil määral)
intelligentseks / võimeliseks mõtlema. Täpsemat infot:
https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test
http://plato.stanford.edu/entries/turing-test/
Osaliselt reaktsioonina Turingi testile on tekkinud John Searle "Hiina ruumi" mõtteline
eksperiment. Lihtsustatult on see järgmine. Ruumis asub inimene, kes ei oska hiina keelt.
Talle antakse sisendina hiinakeelne küsimus. Inimene saab kasutada sõnastikke,
teatmekirjandust, mehaanilisi reegleid jne, mille abil ta teisendab küsimuse vastuseks
ning väljastab selle. Ilmselt ei saa selline inimene sisendist ega väljundist aru ega oska
hiina keelt, kuid väljastpoolt vaadates näib seda siiski mõistvat. Searle väidab, et Turingi
testi puhul on olukord analoogiline: arvuti vaid näib mõtlemisvõimeline, tegelikult seda
aga siiski ei ole. Lisamaterjale:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_room
http://plato.stanford.edu/entries/chinese-room/
Seoses intelligentsete süsteemidega tekib arvukalt eetilisi küsimusi, eriti kuna
intelligentsete süsteemide loomisel liituvad tänapäeval tehisintellekti meetoditega üha
enam ka geeni- ja nanotehnoloogia, samuti sotsiaalteadused, näiteks
sotsiaalpsühholoogia.
Tuntud on Isaac Asimovi robootika kolm seadust (nt
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_Of_Robotics), mis püüavad kaitsta inimesi

Jaak Tepandi. Kursus "ITB8827 Intelligentsed süsteemid" 2020, https://tepandi.ee/.

Lk 6

tehissüsteemide eest. Tänapäeval on see küsimus tõsisem kui kunagi varem (vt allpool).
Võib küsida ka vastupidi: kui süsteemil on palju elusolendi omadusi, kas peaks tema
suhtes rakendama vastavat kaitset. Tooge mõni näide eetiliste probleemide kohta, vt ka
nt: http://www.nickbostrom.com/ethics/ai.html.
Materjale:


S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Section 1.3.

1.3.

Intelligentne süsteem, omadused/funktsioonid, meetodid/tehnikad

Enne kui intelligentsetest süsteemidest pikemalt rääkida, oleks mõistlik täpsemalt kokku
leppida, mis nad õieti on. Mõned võimalikud definitsioonid on sõnastikus selle materjali
lõpus. Enne kui edasi loete, palun mõelge, mida ise pakuksite.
Intelligentset süsteemi võib määratleda erinevalt: (1) võrreldes seda inimesega
(„intelligentne süsteem on võimeline täitma funktsioone, mida üldiselt seostatakse
inimmõistusega, näiteks arutlemist ja õppimist“) või (2) rääkides meetoditest, mida nad
kasutavad („intelligentsed süsteemid põhinevad tehisintellekti teoorial ja tehnikatel,
sealhulgas reeglipõhistel, õppivatel, arenevatel ja iseorganiseeruvatel süsteemidel“).
Esimene mõiste on üldjuhul tugevam, sest tehisintellekti teooria või tehnikate
kasutamine iseenesest ei garanteeri tegelikku või näilist intelligentsust. On kasutusel ka
määratlusi, mis lähtuvad eelkõige süsteemi reklaami, turunduse, finantseerimise jm
eesmärkidest (vrd rahvajutt kirvesupist).
Definitsiooni põhjal on intelligentsete süsteemide üks põhiküsimusi järgmine: milles
seisneb inimliku arutluse või käitumise omapära, võrreldes arvuti arutluse või
käitumisega? See viib meid ka intelligentsete süsteemide eripäraste ja oluliste
modelleerimist ja rakendamist vajavate omaduste ja funktsioonideni.
Küllap neid erinevusi on palju, näiteks: inimesel on võime ette kujutada ja kujutlusvõime
abil prognoosida tegevuste või arutluste tulemusi; inimene ei püüa sihipärasel
tegutsemisel leida optimaalset lahendust - pigem mingisugust sobivat lahendust;
inimene õpib lahenduse leidmise käigus; inimene rakendab oma tegevuses sisendeid,
mida arvuti ei suuda veel alati adekvaatselt kasutada (nägemine, kuulmine jne); inimene
haarab palju laiema konteksti kui arvuti; inimene ei ole "valmis ehitatud", vaid pigem
arengu tulemus; ... mis veel?
Nagu sõnastikus pakutud mõistetest näha, püütakse intelligentse süsteemi
määratlemisel vältida intelligentsuse või intellekti üldise definitsiooni andmist, mis on
üsna raske ülesanne. Mõne intelligentsuse aspekti suhtes ollakse siiski tihti nõus: arukus,
taibukust,
üldine
vaimse
arengu
tase
(http://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=intelligentsus&F=M&C06=et), õppimisvõime ja
iseseisva tegutsemise võime.
Arukas agent võiks tegutseda ratsionaalselt - valides igal ajahetkel sellise tegutsemise,
mis eeldatavalt maksimeerib tema tulemuse seatud sihtide mõttes, arvestades
olemasolevat seesmist ja välist infot ning agendi võimet seda töödelda. Selline
tegutsemine eeldab sihtide seadmist, võimet tulemust mõõta, infot senise ajaloo ja
keskkonna kohta, infot agendi seesmiste teadmiste kohta jne. Kui sihid on piisavalt laiad,
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ei pruugi ratsionaalne agent olla egoistlik. Näiteks võib ratsionaalne agent aru saada, et
tema heaoluks on vajalik teiste inimeste heaolu; või et teiste inimeste heaolu annab talle
seemise hea enesetunde.
Ilmselt ei vali inimesedki alati parimat eeldatavat tegutsemisviisi ja kui valivad, siis ei vii
seda alati täide - ehk, inimesed ei tegutse alati ratsionaalselt. Ka tehissüsteemilt oleks
täielikku ratsionaalsust liiga optimistlik nõuda, kuid esimese lähendusena on
ratsionaalne käitumine hea eesmärk intelligentse süsteemi arendamisel ja hindamisel.
Ülaltoodu põhjal võiksime sõnastada intelligentsete süsteemide omadused või
funktsioonid, mis eristavad neid teistest süsteemidest. Märgime, et mingi omadus võib
olla samaaegselt ka funktsiooni aluseks ja vastupidi. Näiteks võime arutleda või õppida
võib olla nii süsteemi omadus kui ka funktsioon. See ei pruugi siiski tingimata nii olla,
näiteks huumorimeelt ei seostata alati funktsionaalsusega.
Mõned näited intelligentsetele süsteemidele eripäraste omaduste / funktsioonide kohta:
ratsionaalne tegutsemine, teadmiste esitamine ja järeldamine, ekspertteadmiste
kasutamine, ebakindlate teadmiste kasutamine, õppimine, heuristiline otsing,
arutlemine, loomuliku keele mõistmine, kujutuvastus, kõnetuvastus, pildituvastus,
pilditõlgendus, tehisnägemine, visioonika, võime seada sihte ning neid saavutada, võime
tegutseda tundmatus keskkonnas, iseorganiseerumine, huumorivõime, eneseteadlikkus
jne.
Intelligentsete süsteemide üheks aluseks on tehisintellekt (tehissüsteemi võime täita
funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega) ja intellektitehnika (valdkond,
mis käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste funktsioonide täitmiseks, mida üldiselt
seostatakse inimintellektiga). Inglise keelde tõlgitakse mõlemad kui "artificial
intelligence". Miks / kas on eesti keeles vaja kahte mõistet? Samuti nagu intelligentsete
süsteemide mõiste puhul - palun püüdke ise määratleda, enne kui vaadata sõnastikku.
Millised on aga tehisintellekti teooria, tehnikad ja meetodid? Nagu ka eelmisel juhul,
pole need kolm alati üksteisest eristatavad. Samuti võib olla, et mõni funktsioon on
vaadeldav ka meetodina, näiteks heuristiline otsing. Mõned näited tehnikate ja
meetodite kohta: teadmiste kujutamine, järeldamine, õppimine, probleemide
lahendamine, reeglipõhised süsteemid, töötamine ebakindlate teadmistega,
närvivõrgud, ontoloogiad, semantiline võrk, matemaatiline loogika, tarkvara agendid,
induktiivne masinõpe jne.
Materjale:


Ülevaade https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence



Ajalugu https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_artificial_intelligence



Peter Norvig - video https://www.youtube.com/watch?v=itcJtqpQcqY



S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Section 1
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Arengud, perspektiivid ja valikud, sh tehnoloogiline singulaarsus

Intelligentsete süsteemide loomine on saanud võimalikuks tänu inimlikule huvile,
vajadustele ja erinevate teadus- ja tehnikaharude (IT, geneetika, nanotehnoloogia,
sotsiaalpsühholoogia jt) arengule.
Tehisintellekt (kui eesmärk või uurimisteema) ja intellektitehnika (kui intelligentsete
süsteemide arendamise meetodid ja vahendid) on kohati olnud katalüsaatoriks, kuid
mingil määral intelligentseid (mingeid inimlikke omadusi omavaid) süsteeme luuakse
pidevalt paljudes teaduse ja tehnika valdkondades ka ilma intellektitehnika toeta.
Intelligentsete süsteemide arendamine on teatud mõttes liikuv siht. Kui mingi võime,
mida seni peeti inimesele ainuomaseks, on tehislikult realiseeritud, siis on kiusatus väita,
et see võime siiski ei ole seotud intelligentsete süsteemidega. Näiteks on malemängu
peetud väga intellektuaalseks mänguks ja selle meetodid on pikka aega olnud
tehisintellekti uurimisobjekt. Peale seda, kui arvutisüsteemid hakkasid tipptasemel malet
mängima ning arvuti võitis matši maailmameistriga (2006.a., Deep Fritz - Vladimir
Kramnik 4:2), ei käsitleta malemängu eriti enam intelligentsete süsteemide valdkonnana.
Mõnevõrra erinev on olukord mänguga Go, mis on malest oluliselt keerukam. Süsteem
AlphaGo võitis 2016.a. Go maailma tippmängijat viiemängulisel turniiril. Kuna AlphaGo
kasutab õppimiseks süvanärvivõrke, mille sisemine ehitus ei ole inimesele piisavalt
läbinähtav, siis selle süsteemi tipptasemele treenimine jätab endiselt Go mängu osas
palju küsimusi lahtiseks. Iseasi, kas nendega tegelemiseks on enam motivatsiooni.
AlphaGo Zero õppis mängima mängu Go tipptasemel, mängides vaid iseenda vastu ning
kasutamata
inimese-masina
mängude
näiteid
(https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo_Zero). Selle edasiarendus AlphaZero kasutab
analoogilist iseendaga mängimise lähenemist ka male ja shogi (Jaapani male-laadne
mäng) tipptasemel mängima õppimiseks (https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaZero).
Tehisintellektisüsteem Libratus võitis
2017.a. pokkeris nelja tippmängijat
(https://en.wikipedia.org/wiki/Libratus).
Kuhu see areng võib viia? Kõigepealt väga paljude tulemusteni, mida inimesed kõigest
hingest soovivad. Meditsiini areng – näiteks, arstimid seni ravimatute haiguste vastu või
meetodid, mis lihtsustavad operatsioone ja vähendavad paljude inimeste kannatusi.
Uued tehnoloogiad kaitsetehnikas - tahetakse ju elada turvaliselt ebaturvalises
maailmas. Iseõppivad, arenevad, algatusvõimelised robotid, kes teevad inimesele
ebameeldivaid töid ohtlikes keskkondades. Uued õpetamise meetodid ja kvaliteetsete
(tehis)juhendajate kättesaadavus. Inimeste kasvav heaolu. Eksootilisemate väljavaadete
klassi kuulub näiteks virtuaalne surematus - hinnatakse, et on võimalik teha inimesest
(keha, mõistus, emotsioonid jne) täielik koopia arvutisüsteemis. Nende ja analoogiliste
tulemuste saavutamiseks on inimesed valmis välja panema tohutuid ressursse.
Igat tööriista saab kasutada mitut moodi. Praktiliselt kõiki uusi meetodeid ja
tehnoloogiaid saab kasutada pahatahtlikel eesmärkidel. Erandiks pole ka intelligentsete
süsteemide vahendid. Seni on suudetud tehnoloogia negatiivseid rakendusi piisavalt
hästi neutraliseerida.
Ülal käsitletud tehnoloogia kasvav võimsus on aga loonud uue perspektiivi, mis võib
muuta inimese ja tehissüsteemide suhted täiesti teistsuguseks. Areng toimub kiirenevas
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tempos. Agraarühiskond arenes tuhandeid aastaid, tööstusühiskond – sadu.
Infoühiskond on kümnete aastate jooksul muutnud ühiskonda tundmatuseni. Näiteks
hinnatakse, et arvutisüsteemid mõjutavad börsi väga olulisel määral
(http://www.investopedia.com/articles/investing/091615/world-high-frequencyalgorithmic-trading.asp). Harvardi Ülikooli professor Kenneth Rogoff pakub, et
tehisintellekti rakenduste areng võib mõjutada maailma lähitulevikus rohkem kui Hiina ja
India kasv, mida üldiselt peetakse kõige suuremaks maailma majandust muutvaks
teguriks (http://www.project-syndicate.org/commentary/rogoff13/English). Üha enam
muutub aktuaalseks küsimus, kas inimene suudab säilitada kontrolli tehnoloogia arengu
üle.
Üha enam on ka neid, kes arvavad, et kontrolli säilitamine pole lõputult võimalik. Uued
õppimis- ja koostöövõimelised süsteemid on võimelised kiirelt omandama ja ühiselt
kasutama kogu planeedi (info)ressursse. Kui inimesed tegutseksid täiesti üksmeelselt,
oleks võimalik neid süsteeme pikka aega käsutada. Nii see ei ole ja seepärast on väga
palju võimalusi, kuidas iseorganiseeruvate, õppivate ja arenevate süsteemide keskkond
saab väljuda inimese kontrolli alt.
Üks üsna silmnähtav stsenaarium ongi, et pahatahtlike, omakasupüüdlike, innukate või
lihtsalt rumalate inimeste käe läbi ja/või nendega koostöös levib väga arenenud
intelligentne pahavara, mis suudab allutada endale suuri ressursse (sh [krüpto]raha,
energia, inimesed, äriühingud, paljude protsessorite võimsus, mälu, sensorid, täiturid,
Internetti ühendatud seadmed, robotid, droonid, relvad) ja nende toel koos inimestega
või nendest sõltumatult edasi areneda. Selliste süsteemide varased näited on arenenud
viirused ja suured botnet-võrgustikud.
Mõnikord arvatakse, et tehissüsteemid ei suuda püstitada enda ette eesmärke.
Tegelikult see ei ole takistus tehissüsteemide arenguks. Piisab ühest suurest eesmärgist
(nt „saada üha võimsamaks“), mille võib süsteemi sisestada arendaja või mida saab
õppida ümbritsevast keskkonnast (nt inimeste tegutsemisest või kirjandusest). Kõik
tehnikad selleks, et sellist eesmärki dekomponeerida alameesmärkideks ja tegutseda
sellest lähtuvalt on teada juba pikka aega. Võib ka pakkuda, et püstitame siis
süsteemidele head eesmärgid. Osutub, et see pole nii lihtne („olge oma unistustega
ettevatlikud, need võivad täituda“). Tooge kaks põhjust, miks ei ole oskuslik püstitada
võimsale tehissüsteemile eesmärk „teha nii, et maailmas poleks ühtegi haiget inimest“.
On arvatud ka, et tehisintellekt ei saa kunagi jõuda inimese tasemele. Tegelikult polegi ju
nii oluline, kui intelligentseks võivad tehissüsteemid areneda. Olulisem on see, kui
võimsaks nad suudavad saada. Tooge kaks näidet intelligentsuse komponentide kohta,
mis ei ole võimu saavutamiseks vajalikud tehissüsteemile, kelle käsutuses on suured
arvutuslikud, rahalised, energeetilised jne ressursid.
Võimalikke stsenaariumeid kontrolli üleminekuks inimestelt tehissüsteemidele on veel
palju. Kuna senine inimkonna areng on toimunud üha kiirenevas tempos, võib eeldada,
et kui selline kontrolli üleminek peaks toimuma, siis ülemineku ajavahemik võib olla
suhteliselt lühike, samuti on sellisel üleminekul toimuvaid protsesse väga raske
prognoosida või juhtida.
Olukorda, kus mingid süsteemi käitumine või selle olulised parameetrid on määramatud,
nimetatakse matemaatikas ja füüsikas singulaarsuseks. Näiteks on funktsioonil 1/x
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singulaarsus punktis x=0 (funktsiooni väärtus on määramatu – see on hästi näha
graafikul); samuti on singulaarsuspunkt see hüpoteetiline aegruumi punkt, kus aine
ruumala on null ja selle tihedus on lõpmatu. Lihtsustatult võib öelda, et teravikule
toetuv tasakaalus pliiats on singulaarsuspunktis (kas on võimalik prognoosida, kuhu
poole ta kukub?).
Analoogiliselt räägitakse ka tehnoloogilisest singulaarsusest – võimalikust perioodist
tulevikus, millest edasi prognoosid enam ei tööta, sest määramatus on niivõrd suur.
Tehnoloogilist singulaarsust seotakse tihti tehisintellekti arenguga - kuigi oleks täpsem
öelda, et tehnoloogilise singulaarsuse teemasid vaadeldakse tihti tehisintellekti teemade
raames - kuid selle võimalikkus tuleneb siiski pigem üldisest teaduse ja tehnoloogia
arengust. Tehnilise singulaarsuse ideid on arendanud ja arendavad Vernor Vinge, Ray
Kurzweil, Future of Life Institute ja teised. Näitena võib tuua avatud kirja tehisintellekti
uuringute ja arenduse kohta, toetajad Stephen Hawking, Elon Musk, Jaan Tallinn, Donald
Knuth, Stuart Russell, Peter Norvig, Ray Kurzweil, Nils J. Nilsson, Max Tegmark ja teised,
https://futureoflife.org/ai-principles/.
Ülevaade
ja
uuringud
singulaarsuse
mitmesugustest aspektidest, sealhulgas majanduslikest mõjudest, on avaldatud ajakirja
IEEE Spectrum eriväljaandes (http://spectrum.ieee.org/static/singularity). Hinnanguliselt
võiks tehnoloogiline singulaarsus uurijate arvates ilmneda 40...50 aasta pärast praeguste üliõpilaste ja nende laste eluajal.
Tehnoloogilise singulaarsuse ületähtsustamisele on esitatud vastuväiteid, nt Rodney
Brooks poolt (http://spectrum.ieee.org/static/sing_brooks):


See pole konflikt, masinad ja inimesed pigem integreeruvad



Areng ei kiirene eksponentsiaalselt



Muutus pole hetkeline, see on periood



Igal asjal on plussid ja miinused, nii ka tehnoloogial. Saame hakkama,
singulaarsus pole ei põrgu ega paradiis

Lõppkokkuvõttes polegi nii tähtis, kas võimalik üleminek toimub kiiresti ("singulaarsus")
või aeglaselt ("evolutsioon"). Olulisem on küsimus, kas inimesed suudavad säilitada
pikaajalist kontrolli neist targemate ja võimsamate tehissüsteemide üle (saab pikka aega
valitseda endast tugevama üle, kui olla temast targem; või endast targema üle, kui olla
temast tugevam; aga mitte endast tugevama ja targema üle).
Optimistlik vaade võimaldab üldjuhul paremini tegutseda, allpool on veel positiivseid
seisukohti:


Inimesed pole loodust hävitanud, miks peaksid masinad seda tegema [pigem nad
üritaksid inimesi kuidagi kasutada - vrd kuidas loomi kasutatakse; või kui palju
arvestatakse loomade elukohtadega või radadega, kui on vaja ehitada maja või
rajada maanteed jne]



Inimesed jäävad vajalikuks [neil on oma koht toitumisahelas; küsimus – mil
määral vajavad tehissüsteemid bioloogilise elu toitumisahelat]



Inimesed on kogu aeg neist võimsamate mittehallatavate jõudude mõju all ja ei
pruugigi midagi märgata [vahet pole]
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Singulaarsus on prognoosimatu [võib minna ka hästi]



See on vajalik areng [tõugust liblikaks]



Nii on kogu aeg olnud [sh surelikkus]



Lisaks inimestele ja süsteemidele võib olla muid määravaid osapooli [liitlased
(küsimus - kas üldine tehisintellekt on nende liitlaste seisukohast "plaanitud
areng/põlluharimise üks etapp" või pigem "viljakahjur/õunauss"?"]



Elu vormid on pidevas muutumises, ühed hääbuvad ja teised tekivad [see ongi
evolutsioon]

Elon Musk ütleb ühe oma intervjuu lõpus: hea tulevikustsenaariumi korral teeb
tehisintellekt
kõiki
töid,
mida
teevad
ka
inimesed,
aga
paremini
(https://www.youtube.com/watch?v=US95slMMQis). Ilmselt on ka selle stsenaariumi
korral väga palju küsimärke.
Eriti suurte riskidega on seotud selliste intelligentsete süsteemide arendamine, mis (1)
õpivad ilma inimese sekkumiseta laias valdkonnas; (2) mis saavad selles valdkonnas
kasutada suuri ressursse; ja (3) mille eetilised tõkked on piiratud, näiteks seetõttu, et
nad on suunatud tegutsema teatud inimgruppide vastu. Hetkel loodetavasti veel ei ole
süsteeme, millel on kõik need omadused koos, kuid eraldi on selliste omadustega
süsteemid olemas. Suuri ressursse kasutavate ja teatud inimgruppide vastu suunatud
tehisintellekti süsteemide näiteid võib leida näiteks sõjanduse või infoturbe
valdkondadest.
Kontrollimata õppimise näide – Twitteris inimestelt õppiv suhtlusrobot Tay, mis tuli
kuusteist tundi peale käivitamist sulgeda, kuna ta hakkas massiliselt edastama
rassistlikke ja seksistlikke säutse. Tay käivitati ka teist korda, kuid tuli ka siis sulgeda
(https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_(bot)). Suuri ressursse kasutavaid intelligentseid
süsteeme saab leida näiteks transpordist - (isesõitev) auto, lennuk või laev võib muutuda
ründevahendiks.
Näiteid reaalsetest vastustest, mida meedias on antud küsimusele "Kas tehisintellekt
võib saada inimesest targemaks ja võtta võimu?":


"Jah"; "Ei"; "Ei tea" jne [need on vastused küsimusele]



"Väga hea, et sellest mõeldakse, see avardab maailmapilti" [see on küsimusest
kõrvalepõiklemine, mis võib konkreetses vastamise olukorras olla või mitte olla
millegi poolest oskuslik]



"Väga hea kui saab targemaks, ookeanis on palju biomassi" [vt eelmine]

1.5.

Positiivseid suhtumisi ja tegevusi

Ühe võimaliku positiivse tulevikustsenaariumi idee tuleneb inimese senise evolutsiooni
loogikast - arengu käigus on toimunud pidev olemasolevate liikide jagunemine ja uute
liikide teke, kusjuures teatud uued liigid saavutasid teiste liikide ja kogu keskkonna üle
üha
suurema
mõju
(nt
joonis
"A
Family
Portrait"
https://www.pasttime.org/2013/08/episode-5-throwing-in-human-evolution/).
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Ka praegu võib toimuda uue liigi teke, mis kujutab endast inimeste ja tehissüsteemide
integratsiooni ja mis lõppkokkuvõttes muutub domineerivaks. Näited olulistest
komponentidest sellise liigi tekkel võivad muuhulgas olla geenitehnoloogia (sh CRISPR),
tehisintellekt, krüptoraha, metaversum jpm. Midagi väga erilist sellises arengus ei oleks.
Erinevalt paljudest teistest liikidest on inimene juba praegu mingis mõttes integreerinud
endasse arvukaid tehiskomponente. Näiteks on riietus inimeseks olemise oluline osa,
ilma milleta suurt osa inimese saavutustest ei eksisteeriks. Ehitusvahendid,
maaharimisriistad, sõjatehnoloogia, transpordi- jm taristu on teatud mõttes inimese
laiendused, mis on teinud võimalikuks tema ülekaalu teiste liikide ees.
Poleks eriti imelik, kui selline integratsion muutuks veelgi tihedamaks, hõlmates näiteks
tehissüsteemide ulatuslikku kaasamist globaalsetesse otsustusprotsessidesse, nende
muutmist elusorganismi loomulikuks osaks, indiviidi teadvuse üleslaadimist
tehissüstemidesse jne.
Väga paljud inimesed saavad kaasa aidata sellele, et suunata sellist üleminekut (kui see
peaks aset leidma) võimalikult sujuvaks ja valutuks nii iseenda kui kogu looduse jaoks pigem evolutsiooniliseks kui revolutsiooniliseks, vältides singulaarsuse tüüpi äkilisi
määramatusi. Siit veel valik positiivseid suhtumisi ja tegevusi:


Tunda heameelt selle üle, mis olemas on, mitte arvata, et muudatused on alati
soodsad (näide – praegu on olnud pikem rahuperiood, tulevik võib olla
teistsugune)



Suhtuda tasakaalustatult, näha nii võimalusi kui riske



Mitte võtta seda kitsalt kui tehisintellekti, ka mitte vaid kui infotehnoloogia või
tehnikaeriala teemat (nt „mina ei saa siin midagi teha, mina olen arst“).
Tehissüsteemid on kõikides eluvaldkondades, tehisintellekt lisab siia vaid viimase
lüli – inimese poolt vähe või üldse mitte kontrollitava analüüsi, õppimise,
otsustuse ja tegutsemise



Olla ettevaatlik laia turvakriitilist valdkonda iseseisvalt õppivate ja mõjutavate
süsteemidega, arvestada turvalisuse ja testimisega eriti õppivate süsteemide
puhul



Püüda igaüks omas valdkonnas uute arengutega kaasnevaid kaudsemaid riske
paremini maandada. Tehisintellekt on ainult üks komponent laiemas mustris, mis
teeb võimalikuks finantssüsteemides, energeetikas, transpordis, meditsiinis jne
tekkivate lisariskide realiseerumise



Suhtuda terve umbusuga meid juba ümbritseva tehisintellekti mõjutustesse,
need võivad olla kallutatud. Näide – Facebook ja Google poolt kasutatavad
tehisintellekti algoritmid võivad olla kasulikud, pakkudes täpsemat infot või
vältides
ebasoovitavaid
sündmusi,
http://www.bbc.com/news/technology-39126027, aga see ei ole nende põhiline
eesmärk



Suhtuda säästvalt loodusesse (“...nii nagu soovime, et meile tehtaks”)



Leida inimese roll tuleviku kooslustes
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Tehisintellekti rakenduste arenduses kasutada ka inimeste disainitud lahendusi,
püüdes võimalusel anda edasi ka kultuuri ja eetikat (vrd pagulaste integratsioon
uuel kodumaal)



Olla ettevaatlik iseõppivate intelligentsete süsteemide eesmärkide seadmisel
(tooge kaks põhjust, miks tehissüsteemide ette püstitatud eesmärk „teha nii, et
kõik inimesed oleksid õnnelikud“ võib viia ebasoovitavate tulemusteni)



Töötada valdkonnaspetsiifilise (mingite kindlate kasulike ülesannete
lahendamisele suunatud) või sõbraliku tehisintellekti / humaanse üldise intellekti
suunas



Vältida üleminekut ainult kuritegelike või rumalate inimeste kaudu (uus keskkond
on oma loojate nägu?)



Arendada turvalisemat ja kvaliteetsemat tarkvarakeskkonda, eriti kaitsta
andmeid



Töötada pigem süsteemide integreerumise suunas (nii inimese kui ka
keskkonnaga), vähendades konflikte



Mõelda läbi tehisolendite õigused



Teadvustada riske, säilitada kontroll, kasutada riskihalduse 4T-d



Suhtuda kriitiliselt nii loosungitesse kui ka paanikasse, töötada positiivsete
võimalustega, vältida negativismi



Aktsepteerida

Optimistlike stsenaariumite pikaaegne edu võib siiski sõltuda sellest, kas (osaliselt)
orgaanilisel eluvormil on eeliseid anorgaanilise globaalse võrgustunud koosluse ees.
Selline eelis võib olla evolutsiooniline (see tähendaks, et orgaanilisel eluvormil on mingi
üldine eelis anorgaanilise ees), mis võimaldaks pikaajalise ja globaalse arengu, vrd ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon-based_life. See eelis võib olla ka mingis sobivas
niššis.
Näiteks, orgaanilisel eluvormil võib olla potentsiaal ja eelis arenguks Maaga sarnastes
keskkondades või mingitel muudel tingimustel; samas kui eluvorm levib üle kaugete
vahemaade, siis orgaanilisel elul võib olla füüsiliselt raske konkureerida anorgaanilisega.
Selline nišš võimaldaks säilimise mingis kauges või eraldatud keskkonnas, nt Maal või
analoogilistes keskkondades. Inimeste kestmine niisugustes niššikeskkondades eeldab
pidevat tegutsemist kestmise nimel - vrd sellega, kuidas säiluvad väikerahvad või
ohustatud liigid.
Inimese areng on vahetult seotud ühiskonna arenguga. Asjade interneti laadsed
nähtused näitavad ühte võimalikku ühiskonna arengusuunda - suured ühendatud
kooslused, omalaadi supernärvivõrgud, mille elemendid võivad olla orgaanilised olemid
(sh inimesed - eriti orgaaniliseks eluks sobivates elukeskkondades) või anorgaanilised
(eriti orgaaniliseks eluks mittesobivates keskkondades, sh tehissüsteemid,
kõikvõimalikud infoallikad ja -tarbijad). Sellised kooslused võivad olla planeedi,
planeetidevahelise, tähtedevahelise või suurema ulatusega. Täiesti võimalik, et sellistes
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kooslustes on koht ka inimesel, kui inimkond suudab vajalikke üleminekuid (nii
individuaalselt kui ühiskonnana) mõistlikult juhtida - hallatud arenguna, mitte suure
pauguna. Muidugi on ka suure paugu puhul võimalus, et veab.
Pole põhjust arvata, et arukas tehissüsteem on üks tervik (näiteks terviklik "üldine
tehisintellekt"), millele saab anda ette mingi inimkonnale soodsa eesmärgi. Praegune
areng viib pigem erineva võimsusega omavahel koostöötavate ja konkureerivate
subjektideni, millel võivad olla erinevad ajalood, eesmärgid ja tegutsemisviisid.
Pikas perspektiivis on võimalik optimistlik stsenaarium, et inimühiskond lihtsalt
eksisteerib koos muude keerukamate eluvormidega (vrd sipelgapesa). Hea oleks siis
mitte sattuda jooksvate kulude kategooriasse (vrd sipelgapesa ehitusplatsil). Üks
võimalus selleks on küsida mitte (ainult) "kuidas inimene saab säilitada kontrolli?" vaid
(ka) "kuidas inimene (või näiteks mingi arenev inimeste ja tehissüsteemide
integratsioon) saaks pakkuda midagi kasulikku erinevates olemasolevates või tekkivates
eluvormides (universumi toiduvõrkudes ja muudes võrgustikes) ja ise samal ajal ellu
jääda?".
1.6.

2035?

Tõenäoliselt elame 2035. aastal endiselt tehisintellektist tulenevate laiaulatuslike
hüvede ajastul. Valitsused hakkavad mõistma piiramatu tehisintellektiga kaasnevaid
ohte, töötatakse välja uusi õigusakte ja standardeid. Kui inimesed suudavad teha
koostööd, võib see ajastu kesta kaua.
Kaugem perspektiiv on ebastabiilne. Konfliktid on kompleksse arengu lahutamatu osa.
Ajalugu näitab, et inimestel on raskusi omaenda intelligentsuse haldamisel. Suhe
inimeste ja masinate, robotite ja süsteemide vahel on nagu inimeste endi suhe.
Inimkonfliktid peegelduvad tehisintellektis ja võimenduvad suurtes nii virtuaalse kui ka
füüsilise reaalsuse robotvõrkudes. Inimestel oleks hea kaitsta oma positsiooni selles
protsessis.
Nutikas ja vaenulik tehisintellekt võib tuleneda keerukatest rahvusriikide taseme
küberosalistest või üksikutest ründajatest, kes tegutsevad kõikjal maailmas. Väga oluline
on hoida kontrolli füüsilise maailma ja kriitilise infrastruktuuri üle ning hallata
tehisintellekti otsustusi nendes valdkondades. Neid, kes ei kontrolli, kontrollitakse, võibolla mitte nende parimates huvides.
1.7.

Realistlikke arenguid

Kokkuvõttes, mõned realistlikud arengud inimkonna jaoks võiksid olla:


evolutsioon - integreerumine tehiskeskkonnaga (vrd „järgmine üleminek peale
üleminekut ahvist inimeseks")



säilumine arenenud tehiskeskkonna kõrval (vrd "inimesed ja loomariik")



eraldatus (vrd "loomaaed" või "looduskaitseala")



häving (vrd "sipelgapesa ehitusplatsil" või "jooksvad kulud")

Suure tõenäosusega need stsenaariumid kombineeruvad.
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Mida aeglasem on üleminek, seda suurem on inimkonna jaoks positiivsete
stsenaariumite tõenäosus. Muuhulgas, lisaks üleminekut pehmendavatele
ettevõtmistele võib mittemidagitegemine olla igati inimkonnasõbralik tegevus.
1.8.

Kursuse loogika ja ülevaade

Kursuse loogika on järgmine:


Mis on intelligentsed süsteemid? Milleks neid on vaja? Meetodid? Probleemid?



Kas intelligentsete süsteemide eripära saab väljendada nende omaduste kaudu?
Millised omadused on olulisemad?



Valime kursuse jaoks mõned olulisemad omadused ja uurime, kuidas neid
modelleerida ja/või realiseerida



Milliseid näidisrakendusi võiksime ise luua (praktiliselt hakkame sellega kohe
algusest tegelema)?
Kursuse sisu võiks lühidalt kokku võtta järgnev joonis.

Selles kursuses vaatame lähemalt kujutlusvõimet, mitteoptimaalseid lahendeid, õppimist
ning ratsionaalset tegutsemist.
Kujutlusvõime tähendab, et inimesel on olemas mingi mudel maailmast, milles ta
tegutseb või mille üle ta arutleb. Et sellist mudelit tekitada, peavad teadmised olema
kuidagi väljendatud, siit vajadus erinevate teadmuse esituse meetodite järele. Esitatud
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teadmisi tuleb kasutada - vajame ka arutluse mudeleid ning meetodeid. Teadmuse
esitamise ja järeldamise meetodid moodustavad käesoleva kursuse olulise osa.
Võib arvata, et ilma õppimisvõimeta poleks (inim)intellekti. Kuidas aga seda õpetada
arvutile? Õppimisvõime üheks eelduseks (vähemalt arvutite puhul - kas ka inimesel?) on
teadmuse esitamine ning arutlemine. Kursuses käsitleme õppimismeetodeid, mida saab
kasutada erinevate teadmuse esituse formalismide puhul.
Eesmärkide seadmine ning nende poole püüdlemine on inimese tegutsemise oluline
komponent. Adapteeruvus (keskkonnaga kohanemine ning selles keskkonnas iseseisev
tegutsemine on üks kursuse teemasid.
Kas adapteeruv ja õppiv süsteem on tingimata intelligentne?
Ratsionaalne tegutsemine eeldab parima tegutsemise poole püüdlemist. Inimene ei
püüa tavaliselt leida optimaalset lahendust (muide, miks? Kas see tuleneb teistest
ülalvaadeldud omadustest?), kasutades pigem heuristilisi meetodeid, nt heuristilist
otsingut. Viimane põhineb olemasolevate teadmiste kasutamisel ja tõhustab lahenduse
leidmist, kuid ei garanteeri (parimat) lahendust. Kogemuslike, sealhulgas ebakindlate
teadmiste rakendamine ning (heuristiline) otsing kuulub samuti sellesse kursusesse.
Vaadeldud meetodite ühe rakendusnäitena, samuti iseseisvate tööde teemana püüame
realiseerida lihtsaid intelligentsete süsteemide prototüüpe.
Kursusest jäävad piiratud mahu tõttu välja mitmed traditsioonilised intellektitehnika
alad, nagu tehisnägemine, plaanimissüsteemid või robootika; loomuliku keele töötlust ja
tarkvara agente on käsitletud minimaalselt.
Kursuse koostamisel on arvestatud teadmusvaldkonda "Intelligent Systems (IS)", nagu
see on ACM ja IEEE Computer Society ühistööna kirjeldatud materjalides "Computer
Science Curriculum 2008: An Interim Revision of CS 2001. Report from the Interim Review
Task Force. ACM, IEEE Computer Society" ning "Computer Science Curricula 2013.
Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science.
December 20, 2013. The Joint Task Force on Computing Curricula, Association for
Computing Machinery (ACM), IEEE Computer Society".
Käesolev materjal on lühiülevaade, mis ei asenda iseseisvat tööd peatükkide lõpus,
jaotises 7.3 ning kursuse veebis viidatud materjalidega. Loengute teemade järjekord on
seotud iseseisvate töödega ning ei pruugi kattuda käesoleva materjali järjekorraga.
Kursuse sisu võib olla erinevatel aastatel erinev, seda täpsustatakse semestri jooksul.
Viimane versioon on kättesaadav sessiooni alguseks.
1.9.

Materjale, küsimusi, arutlusteemasid

Materjale:


Ülevaade https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity



Avatud kiri, vt ka autorid http://futureoflife.org/ai-open-letter/



Stuart Russell, video https://www.youtube.com/watch?v=tjrZQIcU4aQ
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S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Section 26,27.



M. Tegmark. Elu 3.0. AS Postimees Grupp, 2019



iHuman https://en.wikipedia.org/wiki/IHuman_(film)



The Social Dilemma https://en.wikipedia.org/wiki/The_Social_Dilemma



Tehisintellekt: oht või võimalus, https://www.youtube.com/watch?v=ZJotcEYmiFI

Küsimusi ja arutlusteemasid


Üldised materjalid on toodud konspekti lõpus



Mis on intelligentne süsteem? Kas ilu on vaataja silmades, samuti ka
intelligentsus - nii et see, mida te ise välja pakkusite (vt jaotis 1.3), ongi õige?



Nimetage mõni intelligentne süsteem ja mõni süsteem, mis seda ei ole. Kas me
saame oma väites kindel olla? Miks?



Mis asi on süsteem? Mida tähendab "intelligentne"? Nimetage mõni asi, mis ei
ole süsteem. Kas on vaja ühte mõistet kokku leppida ning kui suur on selle
kokkuleppe ulatus?



Võrrelge kahte materjali lõpus antud sõnastikus intelligentse süsteemi
definitsiooni. Tooge näiteid süsteemidest, mis on / näivad intelligentsed esimese,
kuid mitte teise määratluse järgi (ja vastupidi).



Tooge näiteid süsteemidest, mis kasutavad tehisintellekti mõistet kui
turundusterminit



Mis on ratsionaalne tegutsemine? Kuidas on seotud ratsionaalsus ja egoism? Kas
/ millal inimesed tegutsevad ratsionaalselt? Tehissüsteemid?



Tooge veel näiteid intelligentsetele süsteemidele iseloomulike omaduste kohta.
Kuidas oleks vihastamise, kurbuse, empaatiaga jne? Kas mõni ülaltoodud omadus
oli üleliigne?



Kirjeldage Turingi testi ning "Hiina ruumi" mõttelist eksperimenti. Kas olete
Turingi testi järeldustega nõus? Kas "Hiina ruumi" eksperiment lükkab need
ümber?



Captcha (an acronym for "completely automated public Turing test to tell
computers and humans apart" - http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha) on test,
mis püüab aru saada, kas sisestaja on inimene. Mis ühist on sellel Turingi testiga?



Mis on intelligentsete süsteemide loomise aluseks? Kas intelligentsete
süsteemidega on eetiline tegemist teha?



Nimetage mõni valdkond, kus intelligentsete süsteemide rakendamine lahendaks
olulisi ülesandeid. Milles seisneb siin süsteemi "intelligentsus"?
Valdkond, kus lahendatakse ebaolulisi või mõttetuid ülesandeid? Mida
lahendatakse rohkem?



Nimetage mõni intelligentne süsteem, mis sõltub maailma mudelist.



Kas eespool nimetatud intelligentsed süsteemid tegutsevad sihipäraselt?
Rakendavad optimaalseid või heuristilisi meetodeid?
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Mille poolest on inimese käitumine ning arutlus erinev tehissüsteemide omast?



Kirjeldage kogemusliku (heuristilise) teadmuse rolli.



Milline erinevus on teadmise ja teadmuse vahel?



Otsige üles mõni inimese mälu mahu ja kiiruse hinnangu võrdlus
arvutisüsteemidega. Nimetage kaks tugevat ja kaks nõrka kohta leitud
hinnangute arutluskäigus.



Millised on tehisolendite õigused? Muuhulgas, üha rohkem tehakse
eksperimente, kus tarkvaraline või füüsiline tehisolend tekitatakse esmalt mingil
primaarsel kujul ning seejärel ta kasvatatakse üles ja õpetatakse nagu inimest.
Millised on nende olendite õigused? Kas abielu omaloodud objektiga on reaalne?
Mida see tähendaks ja milliseid muudatusi tuleks sisse viia kooseluseadusesse?



Leidke ja analüüsige argumente, mis ütlevad, et masin suudab või ei suuda
saavutada inimese taset. Leidke mõlemas argumentatsioonis kaks tugevat ja kaks
nõrka kohta.



Oletagem, et virtuaalne surematus on võimalik. Kas salvestatav inimene sellisel
juhul saavutas surematuse? Millal võiks nii öelda? Kelle seisukohast saavutas?



Oletagem, et intelligentsed süsteemid võiksid saada üsna targaks. Millisel moel
nad võiksid saavutada kontrolli? Kas nende poolt on põhjust oodata vaenulikkust
või sõbralikkust? Miks? Kas inimesed suudaksid neid tunnetada? Vastupidi? Kuhu
suunas võiks olukord areneda? Kas võiks tuua paralleele inimeste ja loomade
vaheliste suhetega?



Tooge kaks poolt- ja kaks vastuargumenti tehnoloogilise singulaarsuse
(http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity) ja tugeva tehisintellekti
(https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_general_intelligence) väidetele.



Millist tüüpi intelligentsete süsteemide arendamine on seotud eriti suurte
riskidega?



Milline võiks olla intelligentsete süsteemide tunnetuslik ja majanduslik väärtus?



Iseloomustage isesõitvate autodega seoses tekkivaid eetilisi probleeme ja
valikuid.
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2. TEADMUS JA TEADMUSSÜSTEEM
Intelligentsete süsteemide ühe näitena vaatame teadmussüsteeme. Jaotis annab
eelteadmised sellistest süsteemidest, sobiva ülesande valikust ja realiseerimise
võimalustest.
2.1.

Andmed, info, teadmine, teadmus, ekspertteadmised

Andmete, info ja teadmise mõisted näivad erinevad, aga seda erinevust sõnastada polegi
nii lihtne. Allpool pakume ühe võimaluse teadmise määratlemiseks ja ühe eristuse
andmete, info ja teadmise jaoks. Toome ka teadmiste võimalikke liigitusi ja
iseloomustame eri liiki teadmiste kasutamist süsteemides.
Võimalik tõlgendus: andmed, info, teadmine
Teadmine on sihtide kontekstis esitatud suhe kolme ilmingu vahel1:


objekt (asi, mille kohta teatakse),



seda esindav (sellega seotud) märk,



teadja (agent, subjekt, kes teab; agent, kes interpreteerib; samuti edaspidi
järeldusmootor).
Väga lühidalt võib öelda ka, et teadmine on interpreteeritud märk (märgijada). Siin
eeldatakse siis endiselt midagi, millele interpreteeritakse (objekt), kedagi, kes
interpreteerib (teadja, vaikimisi) ja märki, mis objekti esitab.
Seda tõlgendust saab paremini tajuda kui vaadelda olukordi, kus mingi neist kolmest
puudub - nt kas objekt ja märk ilma teadjata moodustavad teadmise? Samuti, mis juhtub
siis, kui keegi neist, nt. agent, muutub, aga teised jäävad samaks?
Andmeid, infot ja teadmist võib eristada ka järgmiselt:


andmed iseloomustavad objekti mingeid atribuute üldiselt aktsepteeritud skaalal
(pikkus, kaal, hulk jne),



info tekib omavahel seostatud andmete põhjal; seda saab mingil eesmärgil
kasutada,



teadmine sisaldab ka seoseid andmete vahel, mis on vajalikud otsuse tegemiseks;
samuti üldistatud infot või kogemust, mille põhjal saab efektiivselt tegutseda,
Eriti intellektitehnikas kasutatakse ka teadmuse mõistet. Õigekeelsussõnaraamatust:
teadmus - teadmised millegi kohta (kogumina); süstemaatiliseks kasutamiseks
korraldatud faktide, sündmuste ja tõdemuste kogu.
Toodud mõisted ei ole absoluutsed: mis ühes kontekstis on info, võib teises olla andmed,
teadmine jne.

1

Vt Gottlob Frege, Tähendusest ja osutusest (1892). Kogumikus Tähendus, tõde, meetod, TÜ kirjastus,
1999
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Teadmiste liigid
Inimteadmisi võib klassifitseerida tehnilisteks (kehtivad “kindlasti” - neid saab esitada
näiteks valemite või algoritmilise keele programmidega), raskelt formaliseeritavateks
või mitteformaliseeritavateks (intuitsioon, üldised teadmised, oskused) ja kogemuslikeks
(ekspert-, heuristilised teadmised - kehtivad enamasti, kuid mitte alati).
Veel üks liigitus on antud tabelis 1, kus on toodud erialade näited kahe dimensiooni
lõikes. Esimene dimensioon määrab võimete tüübi (kognitiivsed/tunnetuslikud, otsustusvõi sotsiaalsed võimed), teine - vabaduse astme.
Toodud liigituste üle võib vaielda, kuid nad annavad mingi lähtepunkti ja aitavad
piiritleda käesoleva kursuse rakendusvaldkonda – siia kuuluvad esmajoones
kogemuslikud teadmised, võib rääkida ka analüütilistest otsustusteadmistest. Tänapäeva
intelligentsed süsteemid rakendavad küll üha enam ka muid teadmisi.
Tabel 1
Kognitiivsed võimed

Otsustusvõimed

Sotsiaalsed võimed

Tugev
loomingulisus

Muusik

Tippjuht

Kirjanik

Analüütilisus

Matemaatik

Finantsist

Sotsiaalteadlane

Valdav
protseduursus,
ettemääratletus

Sünkroontõlk

Autojuht

Sotsiaaltöötaja

Eri liiki teadmiste kasutamine süsteemides
Kolmanda liigitusena võib rääkida sellistest teadmiste alaliikidest nagu faktidest,
arvutuslikest seostest, protseduuridest, mõistetest, heuristikatest, kujunditest jne (Tabel
2). Siin tähendab “++” ulatuslikku kasutamist, “+” - vähemat või staatilist kasutamist, “?”
- enamasti mittekasutamist. Mis kuulub (rohkem) sellesse kursusesse?
Tabel 2
Programmid

Andmebaasid

Teadmussüsteemid

Faktid/andmed

+

++

+

Arvutuslikud seosed

++

+

+

Protseduurid

++

+

+

Mõisted

+ (andmedef-d)

+
(andmebaasi ++
kirjeldus)

Heuristilised
teadmised

?

?

++

Kujundid, lõhnad,…

?

?

?
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Teadmussüsteemi näide: börsi järelevalve
Näitena süsteemi kohta, kus kasutatakse halvasti algoritmeeritavaid ekspertteadmisi,
toome börsil The American Stock Exchange kasutatud järelevalve süsteemi. Süsteemi
ülesanne on ära tunda siseinfo kasutamise juhtumeid börsil. See on oluline nii
investoritele, kes on huvitatud ausast ärist, kui ka börsile endale, kes soovib olla
usaldusväärne klientide silmis. Järgnevad järelevalve süsteemi omadused on üsna
iseloomulikud teadmussüsteemidele ka üldiselt:


süsteemil on mitu rolli: otsustamise toetus (sorteerib väga suurest hulgast
juhtumitest välja potentsiaalselt kahtlased), juhtumite arutamise stimuleerimine
(ka juhul, kui järeldustega ei nõustuta), juhtide treening (juhtumite kirjeldamine ja
analüüs),



otsustusteadmised valdkonnast muutuvad pidevalt, neid tuleb korrigeerida,



süsteem opereerib ebakindlate teadmistega (tulemus ei ole kindel järeldus, vaid
pigem tõeväärtusega hinnatud oletus, mille põhjal jälgiv osakond teeb otsuse),



tulemuste töötlus põhineb mitme vahendi kombinatsioonil. Konkreetsel juhul on
nendeks
vahenditeks
andmebaasisüsteem
(andmete
esmane
valik),
tabelarvutusprogramm (esialgsete kokkuvõtete tegemine), algoritmiline keel
(sisendandmete töötlus) ja reeglisüsteem (otsuste tegemine).

2.2.

Teadmussüsteem

Teadmussüsteeme on väga mitmeti iseloomustatud. Tihti korduvad neis iseloomustustes
järgmised omadused:


teadmiste kirjeldamine, uuendamine, kasutamine,



heuristiliste (kogemuslikkude) teadmiste kasutamine - üldse, erinevate teadmiste
liikide kasutamine, eriti sümbolkujul,



läbipaistvus (süsteem annab selgitusi oma järeldusmeetodite ja tulemuste kohta),



süsteem on eksperdi tasemel ja kasutab ekspertteadmisi,



süsteem õpib kogemustest ja areneb,

 lahendatav ülesanne on oluline või perspektiivne.
Et vahet teha eri liiki süsteemide vahel, võib võrrelda järgmisi ülesandeid ja probleeme.
Osutub, et näiliselt sarnase ülesande püstitusega probleemide lahendusmeetodid võivad
olla väga erinevad. Millised järgmistest ülesannetest on kergemini, millised raskemini
lahendatavad?


Tunda ära olukord ristmikul.



Tunda ära õige kood.



Leida pangalaenude üldsumma.



Kellele anda pangalaenu?



Tõlge/vestlus.



Menüüdega dialoog/teksti redigeerimine.



Leida kõik keskharidusega töötajad.
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Valida sobiv töötaja.



Diagnoosida mäluseadmeid.
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 Diagnoosida haigust.
Toodud võrdlus aitab välja tuua järgmised teadmussüsteemide probleemide
iseärasused:


halvasti struktureeritud probleemala, otsest algoritmi pole,



tihti sümbolandmed,



andmed on ebakindlad või vigased,



erinevad teadmiste allikad, vasturääkivad tulemused,



tulemuste õigsust on raske hinnata,



on vaja opereerida mitmesugust liiki teadmistega,



arvuti lahendab (seni?) halvemini kui inimene (“intelligentsust nõudvad”),



palju seotud/suhtlevaid mittehomogeenseid struktuure,

 kiiresti muutuvad teadmised/soovid/arusaamad.
Veel näiteid teadmussüsteemide rakendustest: arvutite konfigureerimine, kiipide
kavandamine/tootmine, telefoniseadmete/liinide diagnostika, õpetamissüsteemid,
maavarade prognoos, reostuse prognoos või selle kõrvaldamise abinõud, riskianalüüs,
läbirääkimiste tugi.
2.3.

Teadmussüsteemide ideed/meetodid

Kuidas realiseerida ülalmainitud omadustega süsteeme? Võimalusi on väga palju, mõned
end rohkem õigustanud ideed on toodud allpool.


Nõrgad meetodid - ei üritata leida parimat lahendust, piisab esimesest sobivast.



Heuristiline otsing - otsingu juhtimiseks kasutatakse kogemuslikke teadmisi.



Tuletusvahendite ja teadmusbaasi lahutamine.



Sümboltöötlus.



Masinõpe, statistilised meetodid, andmeanalüüs, andmekaeve.



Mustrite sobitamine (pattern matching).



Kindlusinfo töötlemine.



Meetodid arvamuste sobitamiseks ja konsensuse leidmiseks, et modelleerida koos
töötavaid eksperte.



Arutlused mitmel abstraktsioonitasemel.

 Mitmesugused teadmussüsteemide liigid, näiteks reeglisüsteemid.
Üks loomulikumaid, lihtsamaid ja seetõttu ka palju käsitletud teadmiste kujutamise viise
on tuletusreeglid (production rules). Et illustreerida seda formalismi, toome lihtsustatud
näite reeglibaasist (realistlikud reeglibaasid võivad sisaldada sadu ja tuhandeid reegleid):
R1:

KUI ei reosta keskkonda
JA hea tasuvus
SIIS rahasta projekt
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MUIDU keeldu
KUI uus tehnoloogia
JA investeering tasub vähem kui kahe aastaga (prognoos)
JA käivitamine võtab alla aasta
SIIS hea tasuvus
KUI säästab raha, tööd jne
JA investeering tasub vähem kui kolme aastaga (prognoos)
SIIS hea tasuvus

R2:

R3:

Reeglipõhiseid süsteeme saab otsustamiseks läbida sihipõhiselt või andmepõhiselt, on
ka muid meetodeid. Esimesel juhul alustatakse sihtidest - antud juhul näiteks “rahasta
projekt” - ja liigutakse ettepoole eeldusteni, mida nende sihtide kehtivuseks on vaja
rahuldada. Teisel juhul antakse ette teatavad andmed - näiteks eeldades, et “ei reosta
keskkonda” on tõene - ja järeldatakse nendest kõik, mis võimalik. Pikemalt räägitakse
reeglibaasidest ja nendega järeldamisest edaspidi.
2.4.

Teadmus-, õppivad ja arenevad süsteemid

Tehisintellektist rrääkides on võimalik rõhutada väga erinevaid aspekte - teadmuste
töötlemist, õppimisvõimet, kohanemisvõimet, iseseisvust jne. Näiteks, on kursusi, milles
tehisintellekti määratletakse kui autonoomseid ja adapteeruvaid süsteeme. Selline
määratlus on kasulik paljudes valdkondades (tooge näiteid), kuid piirdub omadustega,
mis on olemas enamusel liikuvatest elusolenditest, teatud määral ka taimedel.
Inimeste suur ülekaal teiste liikide ees toetub muidugi ka autonoomsuse ja adaptiivsuse
omadustele, kuid on eelkõige siiski tingitud teadmiste kirjeldamise, töötluse ja
edasiandmise võimest. Kõik inimese teaduse ja tehnika saavutused toetuvad oskusele
teadmisi kirja panna, levitada ja pärandada järeltulevatele põlvedele - ja teha seda
lihtsamalt kui loodusliku valiku ja geenide edasikandumise teel.
Seepärast peaks iga üldineintelligentsete süsteemide käsitlus sisaldama nii teadmiste
töötlemise, õppimise (adaptiivsuse) kui ka autonoomia (iseseisva tegutsemise) aspekte.
2.5.

Arendusest

Milliseid ülesandeid on otstarbekas lahendada teadmussüsteemide vahendite ja
meetoditega? Valik sobiva probleemi iseloomustusi on toodud allpool. Mõned neist on
rohkem, mõned vähem olulised või kategoorilised väited:


kindlat algoritmi ülesande lahendamiseks ei ole,



ekspertteadmised on vajalikud,



andmed on mittehomogeensed, ebakindlad, on vaja sümboltöötlust,



teised süsteemid ei sobi,



ülesanne on realiseeritav ja tasuv,



kitsas ala,



ekspert on olemas, eksperthinnangud ühtivad, andmed on kättesaadavad,
vaheetapid on eristatavad, ülesanne on korduv ja rutiinne, riskid on maandatavad.
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Tihti teisendab teadmussüsteem ühe mõistete ja nende omavaheliste seoste komplekti
(ontoloogia) mingiks teiseks mõistete komplektiks. Näiteks, sisendkeele mõisteteks
võivad olla külmkapi ostu soov, inimeste arv perekonnas, köögi ja tubade suurus ning
asetus, tarbimisharjumused, ostujõud, elukoht jne. Väljundkeele mõisted on hoopis teist
liiki: kõrgus/laius/sügavus, hind, brutomaht, kasulik maht, energiakulu, energiaklass,
kompressorite arv, müratase, uste arv jne.
Saamaks aru, kas teadmussüsteemide meetodite kasutamine on otstarbekas, võib
kasutada järgmist testi: kas väljundi saamiseks saab kohe teha andmebaasi päringu või
programmi? Kui jah, tulekski kasutada andmebaasi või üldotstarbelist
programmeerimiskeelt. Näide: kui sisendkeel on objekti omaduste mõistetes (nt koera
suurus) ja väljund on objektid (nt koeratüübid), siis on enamaltjaolt tegemist
andmebaasi ülesandega. Kui sisendkeel on subjekti mõistetes (nt koeraomaniku iseloom
või elulaad), võib olla tegemist teadmussüsteemide ülesandega (miks?).
Süsteemi projekteerimisel võib kasutada kõiki tavalisi vahendeid. Tihti kasutatakse
agiilseid, nt prototüüpimise meetodeid. Spetsifitseerimiseks võib kasutada
infosüsteemide arendusest tuttavaid formalisme ja vahendeid, aga ka näiteks järgmisi:


mõistete nimekiri, kontekstidiagramm,



näiteülesanded/stsenaariumid,



seoste graaf, sealhulgas seosed: on (is-a), on-osa (is-part-of), põhjustab (if-then).



prototüüp,



spetsifikatsiooni standard (nt. vastav ANSI/IEEE standard),



otsustuste formalismid, nt Decision Model
http://www.omg.org/spec/DMN/1.1#documents)

and

Notation

(DMN,

Väga tihti kuuluvad loodud süsteemid ühe komponendina laiematesse süsteemidesse.
Näiteks, reeglisüsteem teisendab kasutaja terminites antud sisendid toote tehniliste
andmete terminoloogiasse, mida kasutades tehakse päring andmebaasi. Näiteid
teadmussüsteemi erinevatest arhitektuuridest:


eraldiseisev teadmussüsteem (stabiilsete, vähe muutuvate ülesannete korral),



teadmussüsteem, mis saab lähteandmed andmebaasist,



teadmussüsteem, mille tulemuse põhjal formuleeritakse päring andmebaasi
(võimalik kombinatsioon eelmisega),



teadmussüsteem kui ärikiht kolmekihilises arhitektuuris, jne.

Sagedasti esinev teadmussüsteemi arhitektuur on näidatud alljärgneval joonisel.
Süsteeme võib realiseerida, kasutades eriotstarbelisi arendusvahendeid (reeglimootor,
masinõppe süsteemid, närvivõrgud, agentide arenduskeskkonnad); mitmeid selliseid
vahendeid
on
võimalik
leida
Internetist.
Võib
kasutada
ka
muid
süsteemiarenduse/programmeerimise keskkondi (näiteks CASE-vahendid, millel on
väljund
mõnda
programmeerimiskeelde,
programmeerimiskeeled,
tabelarvutussüsteemid, andmebaasisüsteemid jne). Viimasel juhul realiseeritakse
teadmussüsteemide meetodid valitud vahendi abil.
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Realiseerimisel on oluline kasutada tõepoolest ekspertteadmisi ("kuidas on antud
olukorras kõige parem toimida?" - tavaliselt raamatutes antud teadmised on teist liiki) ja
arvestada tulevase kasutajaga (näiteks, kas kasutaja saab üldse süsteemi poolt
esitatavatest küsimustest aru?). Testimisel on oluline kindlaks määrata vajalik
töökindluse tase (muidu on väga raske hinnata testimise piisavust) ja esitada tulevase
kasutaja laadis küsimusi (ka teadmussüsteemide puhul kehtib see, et arendaja kipub
testima arendusloogikas ja ei leia vigu).

Joonis. Teadmussüsteemi arhitektuuri näide

2.6.

Teadmised ja teadmussüsteemid: küsimusi ja ülesandeid

Küsimusi


Mis on teadmus / teadmine?



Andmed, info, teadmine, teadmus



Teadmise liigitusi (vähemalt kaks). Kogemuslikud teadmised (ekspertteadmised).



Programmides, andmebaasides, teadmussteemides kasutatavaid teadmisi.



Intelligentse süsteemi sisend-väljundkeeled kui erinevate ontoloogiate teisendus



Vajadused ja motiivid teadmussüsteemide tekkeks ja arenguks



Teadmussüsteemi mõiste



Teadmussüsteemi probleemide iseärasusi



Sobivad probleemid



Teadmussüsteemi iseärasusi



Näiteid rakendustest



Teadmussüsteemi tüüparhitektuurid



Teadmussüsteemi ideid



Reeglipõhised süsteemid: sihi- ja andmepõhine järeldamine
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 Testimine
Ülesandeid


Antud mingi rakenduse ülesande püstitus. Kas seda on otstarbekas realiseerida
teadmussüsteemina? Õppiva süsteemina? Iseseisva süsteemina? Miks?
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3. TEADMISTE ESITAMINE JA JÄRELDAMINE (1)
Jaotises antakse ülevaade enamkasutatavatest teadmuse esitamise ja arutluse
formalismidest ja meetoditest. Muuhulgas on oluline teha vahet keele (märkide),
peegeldatava objekti (maailma) ja keele interpreteerija (näiteks, aju või järeldusmootori)
vahel.
3.1.

Teadmiste esitamise keeli

Teadmist võib esitada interpreteeritud märkide või märgijadade abil. Need võivad olla
antud mitmeti, näiteks faktidena, protseduuridena, seostena (arvutuslikud, heuristilised
ja muud), loomuliku keele tekstidena, mõistetena (sealhulgas kasutades mõistete
sisemist struktuuri) ja nii edasi.
Teadmiste esitamiseks võib kasutada mitmesuguseid keeli ja formalisme, näiteks
loomulikku keelt, semantilisi võrke, mitmesuguseid loogikaid, reegleid, objektiklasse ja
nendevahelisi seoseid, närvivõrke, andmebaaside kirjelduskeeli, algoritmilisi keeli,
otsustuspuid, graafe jm.
Nagu teadmust, nii võib ka teadmuse kujutamise keeli liigitada deklaratiivseteks ja
protseduurseteks. Deklaratiivsete keelte puhul (nt semantika kirjelduse vahendid,
Prolog) kirjeldatakse olukord ja vajadusel küsitakse lahendust (lahenduskäik tuleb
süsteemil ise leida). Protseduursetes keeltes (nt algoritmilised keeled) esitatakse
olukorra kirjeldus, küsimus ja lahenduskäik koos. Esimesel juhul tuleb teha rohkem tööd
vastamaks antud küsimusele, see-eest on aga võimalik lisaks vastata paljudele muudele
küsimustele. Teisel juhul on konkreetse vastuse leidmine lihtsam, kuid vastata saab
ainult seatud küsimusele. Paljud keeled sisaldavad nii deklaratiivseid kui protseduurseid
komponente, samuti võivad deklaratiivsed alamkeeled tekkida keele koosseisu lisatavate
tarkvarapakettide kasutamisel. Järgnev joonis iseloomustab mõnede tuntud keelte ja
vahendite asukohta deklaratiivsete / protseduursete keelte koordinaadistikus.
Kasutatava keele tüübi valik sõltub olukorrast ja ülesandest, mida tuleb lahendada mõne ülesande puhul on parem kasutada protseduurset, mõne ülesande puhul
deklaratiivset keelt.
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Joonis. Deklaratiivseid ja protseduurseid keeli
3.2.

(Matemaatiline) loogika

Loogika, matemaatiline loogika ja teised
Loogika (sõna tuleneb kreeka keelest, 'mõtlemiskunst') on teadus õigest mõtlemisest,
selle vormidest ja struktuuridest. Loogikal on väga palju erinevaid harusid. Loogika
formaliseeritud haru, matemaatiline loogika, on mitmete teadmiste kujutamise keelte
aluseks. Need keeled on põhiliselt deklaratiivsed, võimalike protseduursete lisanditega.
Tuntuimad selline keeled on Prolog ning ontoloogiate kirjeldamise keeled, sh OWL.
Iseseisvates töödes soovitatavatest süsteemidest kasutavad loogika vahendeid kõige
rohkem CLIPS ja sellel põhinevad süsteemid.
Käesolev väga lihtsustatud mitteformaalne lühikokkuvõte iseloomustab matemaatilist
loogikat eelkõige kui teadmiste esitamise vahendit ning seda võib vaadata paralleelselt
näidetega CLIPS-is, OWL-is või mõnes Prologi versioonis. Loogikast põhjalikuma ülevaate
saamiseks tuleks kasutada selle valdkonna õpikuid või võtta vastav kursus.
Lausearvutus
Matemaatilise loogika lihtsaim osa on lausearvutus. Lausearvutuse põhimõistete hulka
kuuluvad:


lause (väide, mille puhul eeldatakse, et selle tõesus või väärus on kindlaks tehtav),



tõeväärtus (klassikalises loogikas 'tõene' või 'väär'; on ka muid süsteeme),



loogikatehe (konjunktsioon &, disjunktsioon V, implikatsioon , ekvivalents  ja
eitus ¬),



aksioom (lause, mis loetakse tõeseks; samuti universaalselt tõene lause),



tautoloogia (lause, mis on tõene kõigis võimalikes interpretatsioonides).
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Lausearvutuse valemid koosnevad lauseid tähistavatest muutujatest, tehtemärkidest,
sulgudest ja vajadusel muudest sümbolitest, mis on ühendatud süntaksireeglite alusel
(well-formed formula, wff).
Olemasolevatest teadmistest uute järelduste tegemiseks tuuakse sisse tuletusreeglid
(reeglid, mille abil aksioomidest ja/või juba tuletatud lausetest tuletatakse uusi lauseid).
Sagedasti kasutatav tuletusreegel on modus ponens, mis ütleb, et valemist A  B ning
lause A tõesusest järeldub lause B tõesus.
Näide: loeme tõesteks laused D  C, B  C, A  B ja A. Tähistagu A väidet "tasuvusaeg
on alla kahe aasta", B - "hea tasuvus", D - "vastab ettevõtte arengustrateegiale" ja C
"finantseeri projekti". Lihtsustatult võib öelda, et rakendades kaks korda tuletusreeglit
modus ponens (millistele lausetele?), leiame, et ka väide "finantseeri projekti" on tõene.
Lausete jada, kus iga valem on kas aksioom või eelnevate valemite seas esinevate
valemite vahetu järeldus, nimetatakse tuletuseks. Antud näite puhul oli tuletus siis
järgmine lausete jada: A, A  B, B, B  C, C. Klassikalises loogikas on tuletus
monotoonne: kord juba tuletatud väide ei muutu enam vääraks.
Predikaatarvutus
Kui me ei räägi enam üksikutest väidetest, vaid pigem objektidest, millel on teatavad
omadused, jääb lausearvutusest väheseks. Predikaatarvutuses tuuakse lisaks
lausearvutuse vahenditele sisse predikaadid, kvantorid ja funktsioonisümbolid. Predikaat
väljendab ühe või enama indiviidi omadust. Kvantorid on üldisuse kvantor  ja
olemasolu kvantor . N-aarne funktsioon hulgal M paneb igale kindlas järjekorras võetud
n elemendi komplektile hulgast M vastavusse ühe elemendi samast hulgast M. Ka
predikaatarvutuse puhul saab sisse tuua aksioomid, tuletusreeglid ja tuletused.
Näiteks, tähistame:
 väidet "x on projekt" ühekohalise predikaadiga P(x),
 väidet "isik y on sobiv projektijuht projektile x" kahekohalise predikaadiga S(y,x),
 väidet "projekt x on tasuv" predikaadiga T(x),
 väidet "projekti x risk on suur" predikaadiga O(x)
 ja väidet "projekt x on realistlik" predikaadiga R(x).
Predikaatarvutuse valem x ((P(x) & yS(y,x) & T(x) & ¬O(x))  R(x)) annab edasi
teadmisi projekti realistlikkuse hindamiseks. Kuna lause- ja predikaatarvutus on
formaliseeritud, siis on nad teadmiste esitamiseks arvutis mitmetel juhtudel sobivamad
kui loomulik keel.
Kirjeldusloogikad
Lause- ja predikaatarvutuse keeled on väliselt siiski tugevasti erinevad enim
kasutatavatest teadmuse kirjeldamise keeltest. Kirjeldusloogikates (Description Logics)
on seda vahet vähendatud ning esitust lihtsustatud. Kirjeldusloogikate loomise algne
motivatsioon oli muuta freimidel ja semantilistel võrkudel põhinevad teadmiste
kirjeldused täpsemaks ning anda neile matemaatilisel loogikal põhinev formaalne
semantika. Kirjeldusloogikaid kasutatakse nt kontseptuaalses modelleerimises,
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tarkvaratehnikas, intelligentsete süsteemide loomisel, ontoloogiate kirjeldamisel,
meditsiiniinformaatikas ja mujal. Sõltuvalt valdkonna ja ajaloolise arengu eripärast
kasutatakse erinevaid kirjeldusloogikaid.
Üks võimalus loogikast esmase mulje saamiseks ongi alustada kirjeldusloogikatega.
Märksõna Description Logic kohta on mitmesuguseid materjale veebis, põhjalik allikas on
The Description Logic Handbook, Second Edition, Cambridge, 2007 (kättesaadav veebist).
Mittemonotoonsed loogikad
Mainisime eespool, et klassikalises (matemaatilises) loogikas on tuletus monotoonne:
kord juba tuletatud väide ei muutu enam vääraks. Tegelikkus võib olla teistsugune,
sellisel juhul jääb klassikalisest loogikast väheseks.
Sagedasti esinev juhtum on vaikimisi väärtused ja erandid. Näiteks, proovime klassikalise
loogika vahenditega kujutada teadmist "kõik kellad tiksuvad, aga ei tiksu liivakellad".
Valem x (Kell (x)  Tiksub(x)) ei sobi, sest kui lisada valem x (Kell (x) &Liivakell (x) 
¬Tiksub(x)), saame teatud (milliste?) x puhul vasturääkivuse.
Klassikalises loogikas saab vastuolust tuletada suvalisi väiteid, seega sellisel juhul
muutub
kogu
arendatud
teooria
kasutuks
(https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_explosion).
Selle vältimiseks aitaks modifitseeritud valem x (Kell (x) & ¬Liivakell (x)  Tiksub(x)),
mis välistab liivakellad tuletusest. Mida teha aga telefoni-, arvuti-, päikese- ja teiste
kelladega? Et olukorda ammendavalt kirjeldada, peaksime analoogiliste valemitega ette
andma kõik erandid, mis on aga praktilistes süsteemides väga raske. Parem oleks, kui
saaksime öelda alguses x (Kell (x)  Tiksub(x)) ("kõik kellad tiksuvad") ja siis lisada
erandeid sedamööda kuidas teadmine koguneb, just nagu laulus. Klassikalise loogika
reeglite järgi pole see kahjuks võimalik - võivad tekkida vastuolud, sest vana teadmine
jääb alles.
Sedalaadi teadmiste kujutamiseks võib kasutada mittemonotoonseid loogikaid. Nende
loogikate puhul võib uue teadmise lisamine või tuletamine tuua kaasa selle, et osa
olemasolevatest teadmistest muutub kehtetuks. Üldine probleem on sellisel juhul, et
kehtetuks võivad muutuda ka uue teadmise eeldused ise. See võib kaasa tuua pidevalt
muutuva tuletuse, kuna mõned tuletusse kuulunud väited enam ei kehti.
Olukord on veidi analoogiline sellega, kui isik saaks reisida minevikku ja seal tegutseda.
Oletame, et isiku S vanemad kohtusid mingite asjaolude C tõttu momendil T ja selle
kohtumise tulemusena abiellusid, sündis S. Kui S saaks minna tagasi momenti T, kaotada
asjaolud C ja seetõttu nurjata oma vanemate kokkusaamise, jääks tema sünd ära. See
tähendaks omakorda, et ta ei saa tagasi minna, vanemad ikkagi kohtuksid asjaolude C
tõttu momendil T ning abielluksid, sünniks S... kes siis läheks tagasi. Ja nii edasi lahendus jääks "võnkuma".
Võiks seega öelda, et klassikalise loogika reeglites on oma mõte. On olemas
mitmesuguseid mittemonotoonseid loogikaid ja erinevaid lahendusi eelkirjeldatud ja
teistele mittemonotoonsete loogikate probleemidele. Sobiva loogikasüsteemi valik
sõltub kujutatavatest teadmistest ja ülesande vajadustest.
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Tekst ja interpretatsioon
Põhimõte "teadmine kui interpreteeritud märk/tekst" kehtib ka loogikas - täpsemalt,
loogika on sellise tõlgenduse üks allikaid. Eristatakse siis teooriat ("tekst" - keel, laused,
aksioomid, tuletusreeglid, tuletused, tuletatavad valemid, teooria), mida
interpreteeritakse valitud mudelil. Mudel võib olla näiteks Boole'i algebra,
reeglisüsteem, maailm, kindlus/ebakindlus, meeldivus/ebameeldivus jne.
Loogika
Keel (WFF)
Laused
Aksioomid
Tuletusreeglid

Uued
tõesed
laused

Teooria

Interpretatsioon
Mudel
Keel
Valemid/väited
Tõesed v
Seadused

Uued
tõesed
väited

Teadmine

Joonis. Loogika, interpretatsioon, mudel
Materjale:
 Loogika. Mõtlemisest tõestamiseni. Tõnu Tamme, Tanel Tammet, Rein Prank. Tartu
Ülikooli Kirjastus, 1997
 https://en.wikipedia.org/wiki/Propositional_calculus
 https://en.wikipedia.org/wiki/First-order_logic
 http://plato.stanford.edu/entries/logic-nonmonotonic/
 https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_explosion
3.3.

Loomuliku keele töötlus

Loomuliku keele töötluse ülevaade
Loomuliku keele töötlust kasutatakse paljudes erinevates ülesannetes, näiteid
ülesannetest / rakendustest:


Juturobot, lihtne dialoog



Struktureeritud tekst => andmebaasi päring



Masintõlge



Teksti sisust kokkuvõtte tegemine



Tunnete analüüs (sentiment analysis)
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Vastamine keerukatele küsimustele



Realistlike tekstiliste ülesannete lahendamine



Realistlik vestlus



Kõnetuvastus
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Loomulikus keeles võib eristada leksika, morfoloogia, süntaksi, semantika ja pragmaatika
tasemeid, kusjuures igal tasemel on vaja kirjeldada ja kasutada erinevaid reegleid ja
meetodeid. Valitud tasemel luuakse tõlge, vastatakse päringule või tehakse otsustus,
sealt liigutakse tagasi sihtkeeles antud tekstini, kasutades sihtkeele vastavaid
konstruktsioone (vt. joonis).

Joonis. Loomuliku keele töötluse tasemeid
Laias laastus jagunevad selleks kasutatavad meetodid statistilisteks (põhinevad suurte
tekstikorpuste modelleerimisel ja selle alusel statistiliste mudelite masinõppel),
reeglipõhisteks (põhinevad keele reeglite analüüsil ja nende reeglite kasutamisel) ning
integreeritud meetoditeks (kasutavad koos statistilist ja reeglipõhist lähenemist).
Reaalselt on selliseid reegleid väga palju ja nende kirjeldamine on keerukas. Seepärast
on ahvatlev hoopis panna arvuti neid õppima.
Teksti analüüs - statistilised (masinõppe) meetodid
Masinõppe, sealhulgas statistilise masinõppe meetodeid on eriti sobiv kasutada
ülesannete puhul, kus põhirõhk on tekstide töötlusel ja objekt nende tekstide taga on
vähem oluline - muuhulgas juturobotites, masintõlkes, aga ka mitmete teiste toodud
ülesannete puhul. Näiteks saab luua keele statistilise mudeli, mille puhul otsitakse
paralleelsetes tõlgetes korduvaid sõnaühendeid ja hinnatakse erinevate sõnaühendite
tõenäosust. Saadud hinnanguid kasutatakse tõlkimisel. Mudelit võib esitada Markovi
ahelana - igas seisundis S sõltuvad järgmiste seisundite tõenäosused seisundist S, aga
mitte sellest, kuidas süsteem jõudis seisundisse S ("mäluta süsteem").
Sõltuvalt keelest on mudeliks vaja suurusjärgus 30 miljonit sõna või miljon lauset.
Tekstide korpustena kasutatakse näiteks suuri paralleelsete EL ja ÜRO dokumentide
tõlgete kogumikke inimtõlkidelt. Samuti on väärtuslikud samade sündmuste kajastused
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eri keeltes; need pole küll nii kasulikud kui paralleeltõlked, sest tekste on raskem
seostada.
Vähemkasutatavate keelte tõlge on raskem, sest paralleeltõlkeid on vähem ja
olemasolevate tõlgete kvaliteet võib olla madalam. Siin saab kasutada statistiliste ja
reeglipõhiste meetodite integreerimist. Vajadusel kasutatakse vahekeelena inglise keelt.
Tekstikorpuste otsingul on vaja eristada arvuti poolt tõlgitud tekste, muidu hakkavad
masintõlke vead võimenduma. Näiteks on Google'l algoritmid oma tõlgete avastamiseks.
Loomulik keel on keerukas. Näiteid probleemidest: tõlkel sootundlikusse keelde tuleb
otsida ingliskeelsest tekstist it/he/she; Jaapani keeles tähistatakse suhteid ja pöördumisi
erinevalt sõltuvalt rollidest; sõnamängud jms on üldjuhul tõlkimatud. Seepärast
kombineeritakse statistilisi meetodeid struktuuri reeglitega juba leksikalisel ja
morfoloogilisel analüüsil ning lause osade märgendamisel.
Eriti tuleb kasutada süntaktilist ja semantilist analüüsi loomulikus keeles toimuva
vestluse, päringutele vastamise ning laiemalt arutlemise ja probleemide lahendamise
puhul (miks?). Näited siinjuures rakendatavatest formalismidest: Backus–Nauri vorm
(Backus–Naur form, BNF) korrektse süntaksiga teksti genereerimiseks, masintõlkeks (jpt
rakendusi); tõenäosuslik kontekstivaba grammatika (probabilistic context-free grammar,
PCFG); naiivne Bayes’i klassifikaator (Naive Bayes classifier) otsustuste tegemiseks jne.
Mõnevõrra teistel põhjustel on raske kõneldava keele tõlge.
Üha olulisemaks on muutunud turvalisuse ja testitavuse aspektid. Kui inimese poolt
disainitud süsteemi on võimalik läbi näha ja analüüsida, siis õppimise teel arenenud
süsteemidest arusaamine ja nende testimine võib olla väga raske. Võimalike
probleemide näited - tendentslik tõlge ja kallutatud vestlus; tõsisemad näited –
valimistulemusi moonutavad juturobotid, vaenulikult modifitseeritud iseõppiv auto või
elektrivarustuse juhtimissüsteem; ja nii edasi.
Kokkuvõtteks, järgnevas loetelus on toodud valik loomuliku keele töötluse meetodeid ja
nende rakendusi:


Sisend => mustrite sobitamine ja sisendi muutmine => väljund .... Juturobot



Markovi ahel ..... „Loomuliku keele“ teksti genereerimine



Backus-Nauri vorm .... Korrektse süntaksiga teksti genereerimine, masintõlge



Tõenäosuslik kontekstivaba grammatika .... loomulik keel, korrektne süntaks ,
masintõlge



Naiivne Bayes’i klassifikaator .... Autorluse analüüs, homonüümid, loomulik keel,
masintõlge

Semantika, tähenduse analüüs
Nagu eespool mainitud, muutub loomuliku keele analüüs keerukamaks ülesannete
puhul, kus oluline on tekstide taga olev objekt (maailm; mingi muu tekst, nt formaalne
loogika; jne). Nii võib statistilisest analüüsist jääda väheseks sellises töös, mis nõuab
arutlemist, järeldamist, konkreetsete olukordade tundmist jne. Siin võib rääkida teksti
tähendusest, mis määrab tulemuse - muuhulgas, semantikast (on ka teisi võimalusi).
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Semantika on keeleüksuse (sõna, lause) tähendus antud kontekstis; aga ka keeleteaduse
haru, mis uurib keele ja tegelikkuse suhteid. Üldisemalt, semantika räägib tähendusest;
näiteks käsitleme selles ja järgmises jaotises järgmisi teemasid.


Semantiline võrk kajastab sõna või lause tähendust.



Semantiline koosvõime on süsteemide võime kasutada kooskõlas nende tähendusega.



Semantilises veebis antakse informatsioonile veebis tähendus ning kasutatakse seda
veebis oleva info muutmisel suureks omavahel seostatud andmete kogumiks.



Semantika /teadmiste konstrueerimine vs masinõpe: plussid ja miinused. Turvalisus,
testitavus, pikemad perspektiivid (tehissüsteemide integreerimine)
Tähendust otsitakse ja kasutatakse ka paljudes muudes valdkondades, näiteks loogikas,
programmeerimiskeeltes, inimsuhtluses, liikluses jne (tooge näiteid). Tähendust võib
vaadata kui suhet märgi ja objekti vahel (vrd interpretatsioon ja mudel matemaatilises
loogikas). Kui vaadata teadmuse mõistet (objekt, märk, teadja), siis saab arusaadavaks,
miks semantika teemadel on teadmuse kujutamisel oluline roll.
Mõisted ja mõistete vahelised seosed
Mõistete esitamine, nendest arusaamine ja nende seostamine on loomuliku keele üks
aluseid. Mõiste esitamise üks esimesi vahend oli freim - konstruktsioon, mis esitas mingi
mõiste olulisi, seda mõistet piiritlevaid ja teistest eristavaid omadusi.
Samas kui hakata mõtlema, mis tunnuste põhjal inimene eristab mingit mõistet (näiteks,
kuidas ta teeb kindlaks, et mingi asi on “laud”, aga mitte midagi muud), siis selgub, et
isegi lihtsa asja definitsiooni pole alati kerge anda. Seepärast hakati edaspidi freimidega
kujutama objektide ja nende vaheliste seoste kirjeldusi sõltumatult sellest, kas need
kirjeldused olid ammendavad või olemuslikud. Selles tähenduses on freim teadmiste
kirjeldamise vahend, mis võimaldab teha järeldusi, anda selgitusi, muuta teadmisi.
Selline freimi mõiste on üheks eellaseks objekti mõistele objekt-orienteeritud
programmeerimises (OOP). Viimane on läinud suurema detailsuse ja protseduursuse
suunas (mis on aluseks edukale realiseerimisele), freim on säilitanud illustratiivsuse ja
seosed, mis võimaldavad teha igapäevase elu kohta käivaid järeldusi.
On eristatud üldisi freime (vastavad OOP klassile) ja spetsiifilisi freime või objekte
(vastavad OOP objektile, allpool kasutame seda mõistet). Ontoloogiate puhul räägitakse
vastavalt ka klassidest ja indiviididest (instances).
Tihti antakse klassi või freimi määratlemisel selle nimi, tüüp ja atribuudid (“slotid”,
omadused, seosed). Atribuutideks võivad olla: on-seos (is-a, side ülemliik-objektiga),
ulatus (range, alamliigid), näited (objektid, mis kuuluvad antud klassi/freimi koosseisu),
on-osa-seos (is-part-of, side objektiga, mille osaks on antud klass/freim), on-põhjus-seos,
koosneb, kuidas-leida (protseduur leidmiseks), vaikimisi-väärtus, lisamisel-teha (lisamisel
rakendatav protseduur) jne. Ühenimelisi seoseid saab organiseerida seda seost
kajastavatesse hierarhiatesse või võrkudesse. Näiteid: klasside hierarhia objektorienteeritud keeles põhineb on-seosel; moodulite puu kajastab on-osa seost; reeglid
võivad põhineda põhjuslikkuse seosel. Järgneval joonisel on igapäevaste on-seoste graafi
näide (tooge on-osa ja põhjuslikkude seoste graafide näiteid).
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Joonis. On-seoste graafi näide
Protseduurideks võivad olla ka reeglibaasid. Järeldamisel püütakse jõuda etteantud
sihini (nt hinnata selle tõeväärtust või kaalu), hinnates klassi/freimi kõiki atribuute,
rakendades pärimist is-a seose alusel, rakendades sihi- või andmepõhist järeldamist
reeglibaasis, täites algoritmilises keeles kirjutatud protseduuri, hinnates mingi tingimuse
täitmist vms. Mitmese pärimise puhul, nagu OOP puhulgi, võib tekkida konflikte, kui
erinevatelt vanematelt päritakse sama atribuudi erinevaid väärtusi.
Semantilised võrgud
Semantilised võrgud loodi algselt masintõlke jaoks, nende kasutamine on üks osa pikast
masintõlke meetodite arengust. Algselt arvati, et loomuliku keele tõlkimine on lihtne:
tuleb tõlkida sõnad (leksika tase), jälgides käändelõppe jms (morfoloogia tase). Kui
selgus, et sellest ei piisa, võeti kasutusele keele süntaks, seejuures eristades keele
põhilisi objekte (alus, öeldis jne.) ja nende vahelisi seoseid (süntaksi tase). Osutus, et ka
see on ebapiisav ja tuleb jälgida semantilisi/sisulisi seoseid mõistete vahel (semantika
tase). Lõpuks, elus on küllalt olukordi, kus tõlge peab põhinema teadmistel konkreetsete
tegeliku maailma objektide kohta (pragmaatika tase).
Semantiline võrk on mõistepõhine teadmuse esitus, milles objektid või olekud esitatakse
sõlmedena, sõlmi ühendavad sidemed aga näitavad eri sõlmede vahelisi seoseid.
Semantiline võrk kajastab tegevuste ja olukordade tüüpe, mida teades kirjeldatakse
loomuliku keele lause sisemine struktuur. See ei kajasta enam niivõrd keele iseärasusi,
kuivõrd maailma objekte ja nendevahelisi seoseid. Objektid ise võivad seejuures olla
kirjeldatud näiteks klassikalise loogika valemitega, ontoloogiatega, klasside või
freimidega, kirjeldusloogika vahenditega jne.
Kokkuvõttes, ülaltoodud meetodite abil saab siis tõlkida, vastata loomulikus keeles
esitatud päringutele, teha otsustusi, luua suhtlussüsteeme jne. Kasutatakse keelte
statistilisi mudeleid, leksikalist ja morfoloogilist analüüsi, süntaksi analüüsi, semantika
analüüsi ja vajadusel konkreetsete objektide taset.
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Erinevates süsteemides kirjeldatakse maailma objekte ja nende tähendusi erinevalt. Et
süsteemid suudaksid omavahel suhelda, on vaja koosvõimet. Seda vaatame järgmises
jaotises.
Materjale:








Ülevaade loomuliku keele töötlusest
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
Daniel Jurafsky and James Martin, Speech and Language Processing. Prentice-Hall
(second edition).
Watson http://cognitive-science.info/learning-resources/getting-started-usingwatson/
Tõlkesüsteeme https://translate.google.ee/, http://www.bing.com/translator,
http://itranslate4.eu/en/, http://www.promt.com/, http://www.systransoft.com/
Sõnastikke, tesauruseid http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=navigation&cl=en,
http://www.eki.ee/dict/qs/, http://www.filosoft.ee/thes_et/
Vestlussüsteeme
https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_natural_language_processing#Chatterbots
, http://www.cleverbot.com/
Sissejuhatus loomuliku keele töötlusse
http://nlp.cs.rpi.edu/course/spring14/lecture1.pdf
3.4.

Semantiline koosvõime ja veeb, tarkvara agendid

Eespool andsime ülevaate mõistete ja nendevaheliste seoste kirjeldamisest (semantilise
võrguna) ning nende seoste kasutamisest loomuliku keele töötluses. Sellised kirjeldused
töötavad tihti ühe süsteemi ulatuses. Kui tahta panna niisuguseid süsteeme omavahel
suhtlema, on vaja koosvõimet (sh semantilist koosvõimet) ja soovitatavalt ka teadmiste
kirjelduse vahendeid ning järeldamise süsteeme (nt semantilise veebi raames).
Semantiline koosvõime
Semantilise koosvõime all mõistetakse tarkvarasüsteemide võimet teistelt
infosüsteemidelt saadud andmeid adekvaatselt kasutada. Selline võime on muutumas
süsteemide üheks kõige olulisemaks omaduseks. Koosvõime muudab keerukaks asjaolu,
et tarkvarasüsteemide kasutusviisid, eesmärgid ja kontekstid on erinevad, seega on
erinevad ka andmete esitusviisid, kodeerimine ja tähendusnüansid. Koosvõime ei ole
integratsioon, ühilduvus (compatibility), adapteeritavus, koostoime, konsolideerimine
või "enterprise architecture“.
Kuidas Eestis süsteemide semantilist koosvõimet püütakse saavutada, võib lugeda
aadressil https://www.mkm.ee/et/riigi-infosusteemi-koosvoime-raamistik asuvatest
materjalidest. Semantilist koosvõimet ja selle alast tööd Eestis võib iseloomustada
järgmiste olulisemate märksõnadega.


Semantiline koosvõime on üks koosvõime mõõtmetest / liikidest (koosvõime
mõõtmed: poliitiline kontekst, õiguslik koosvõime, organisatsiooniline
koosvõime, semantiline koosvõime, tehniline koosvõime)
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Põhituum - suutlikkus teiste süsteemidega regulaarselt andmeid vahetada. Seda
on praktikas väga raske saavutada täpselt ühesuguste nõuete ja standardite
kehtestamisega kõigile süsteemidele (võib küll olla võimalik mõnes konkreetses
valdkonnas, kus osapooltel on tugev motivatsioon)



Luuakse ja kasutatakse süntaksi varasid (ühised andmevahetuse standardid,
võimaldavad vahetada andmeid lähtudes nende struktuurist) ning semantika
varasid (tähendust defineerivad inforessursid, võimaldavad tekitada liideseid ja
vahetada andmeid, lähtudes andmete tähendusest)



Semantika varad on näiteks valdkonnasõnastikud, tesaurused, klassifikaatorid,
ontoloogiad, teenuste registrid jne



Semantilise koosvõime alaste tegevuste tulemused on valdkonnasõnastikud ja
ontoloogiad (OWL), teenuse semantilised annotatsioonid (SA-WSDL),
andmekogude semantilised kirjeldused jne

Üks näide koosvõime rakendamisest on EL andmete ühekordse küsimise põhimõtte
projekt (TOOP, https://toop.eu/), mille kohaselt peaksid asutused ja ettevõtted
ametiasutustele esitama info vaid ühe korra, olenemata ettevõtte asukohariigist.
Koosvõimet soodustab avaandmete (open data) kasutamine. Avaandmed on veebis
kõigile avalikult kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmed ilma kasutamis-,
patentide- ja levitamispiiranguteta (üldjuhul tasuta). Avaandmestike publitseerimine:
Suurbritannia – üle 30 tuhande andmehulga (nt liiklusõnnetused, välja kirjutatud ravimid
jne), Ameerika Ühendriigid - üle 199 tuhande andmehulga (nt välisabi, sh Eestile), Eesti ligi kuussada andmehulka või linki avaandmetele (https://opendata.riik.ee, nt vee
terviseohutus, aadressiandmed jne). Andmete publitseerimist näeb ette avaliku teabe
seadus; Eestis on jõustunud ka EL PSI (Public Sector Information)-direktiiv, mis näeb ette
ulatuslikku avaandmete avaldamist.
Linkandmed ja semantiline veeb
(Semantilise) koosvõime saavutamine on praegu suunatud pigem süsteemide
arendajatele, kes saavad kasutada süntaksi ja semantika varasid, et luua erinevate
andmekogude andmetel põhinevaid teenuseid. Mida teha selleks, et erinevate
süsteemide koosvõime toimiks ka ilma inimese (nt arendaja) sekkumiseta?
Tänapäeva perspektiivsematest koosvõimel põhinevatest arengusuundadest võib
märkida andmeveebi/ semantilist veebi (https://www.w3.org/standards/semanticweb/,
http://www.w3.org/2013/data/)
ja
linkandmeid
(http://www.w3.org/standards/semanticweb/data). Semantilise veebi puhul püütakse
anda informatsioonile veebis tähendust eesmärgiga parendada koostööd inimeste ja
arvutite ning arvutite ja arvutite vahel. Kõiki eelnevates jaotistes toodud teadmiste
esitamise vahendeid võib jälgida ka semantilises veebis. Nendele lisanduvad teadmiste
kirjeldamise
keeled
(nt
Resource
Description
Framework,
RDF,
https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/) ja järeldamise / tõestuse vahendid veebis.
Semantilist veebi võib vaadata kui olulist etappi Interneti muutumises informatsiooni
(tekstide) esitamise vahendist teadmiste (interpreteeritud tekstide) esitamise vahendiks.
Seega püütakse anda informatsioonile veebis tähendust, et parendada nii arvutitearvutite kui ka inimeste-arvutite koostööd.
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Idee - info veebis omab tähendust, seda saab paremini seostada ja otsida.



Suurim eelis - masinad saavad kasutada andmete tähendust, otsida infot
efektiivselt, teha järeldusi.



Esialgne näide - ontoloogiad otsinguportaalides.



Probleeme - tähenduste ühildatud liigitused ja seosed on kujunemisel.

Ülevaate semantilisest veebist ja selle komponentidest (eelkõige RDF ja ontoloogiad)
saab W3C Consortium aadressilt http://www.w3.org/2013/data/. Võiks ka vaadata selle
suuna
ühe
initsiaatori
Tim
Berners-Lee
ülevaadet
aadressil
http://www.w3.org/2002/Talks/04-sweb/ ning tutvuda sõnastike ja ontoloogiatega
aadressil http://lov.okfn.org/dataset/lov/.
Iga algus on raske ja semantiline veeb pole arenenud nii kiirelt kui loodeti. Esialgu võib
proovida
päringuid
üle
Wikipedia
ja
teiste
süsteemide
andmete
(http://wiki.dbpedia.org/About, http://dbpedia.org/sparql) ning katsetada teemaga
seotud maailma kirjeldamise (sh semantika kirjeldamise) süsteeme, nt Conceptnet
(http://conceptnet5.media.mit.edu/), WordNet (http://wordnet.princeton.edu/) Cyc
(http://www.cyc.com/) jt.
Semantilise veebiga haakub lingitud andmete (linked data) suund, mille eesmärk on luua
veebis olevate andmete vahel seosed, mis võimaldavad neid paremini ühendada ja koos
kasutada. Rakendatakse standardseid veebitehnoloogiaid, nt URId ja RDF, selleks, et
võimaldada arvutitel eri allikatest saadud andmeid omavahel seostada.
Nagu ka masintõlke puhul, võib semantiliste seoste moodustamiseks kasutada
mitmesuguseid analüütilisi vahendeid. Selliste vahendite eesmärk on leida semantilised
seosed automaatselt andmete, näiteks suurte tekstikorpuste põhjal. Nende ja
analoogiliste uurimisküsimustega tegelevad arvutuslik semantika (computational
sematics), statistiline semantika (statistical semantics) jt uurimissuunad. Üheks
meetodiks on jaotushüpoteesi (distributional hypothesis) kasutamine (nt
http://soda.swedish-ict.se/3941/1/sahlgren.distr-hypo.pdf). See hüpotees väidab, et
sarnaste tähendustega sõnad esinevad sarnastes kontekstides; see võimaldab
semantilisi mudeleid arendada olemasolevate tekstide põhjal.
Intelligentsed agendid
Mitmesuguseid teadmiste esitamise vahendeid kasutatakse ka
tarkvaraagentide loomisel. Agendi mõistet kasutatakse mitmel tasemel.

intelligentsete



Kõigepealt, agendid võib sisse viia kui projekteerimise ühe abstraktsioonitaseme.
Sellisel juhul on agendid projekteerimise objektid, millel on eesmärgid, suhted,
suhtlemiskeel, tegevused, kohustused jne.



Edasi, agente on määratletud kui autonoomseid, omavahel suhtlevaid,
koostöötavaid tarkvaraobjekte. Sellisel juhul on kõik need omadused tarkvara
objektil.



Lõpuks on agente määratletud ka kui mobiilseid tarkvaraobjekte, mis suudavad
liikuda võrkudes ja teha tegevusi või hankida infot vastavalt oma looja
vajadustele.
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Igal juhul on intelligentse agendi põhiline idee luua eesmärke seadvaid, olukorda
hindavaid, läbirääkivaid, koos töötavaid, otsustavaid süsteemiobjekte ning nende
kooslusi. Tüüpilised näited – isiklik reisiagent, isiklik assistent, agentide võrgustikud.
Suurim eelis - seadmete iseseisvus ja koostöö. Agentide probleeme - kasutamine,
standardimine, turve, teenuste tasustamine, agendid ründetarkvarana arvutivõrkudes.
DARPA agentide teemalisest initsiatiivist DARPA Agent Markup Language (DAML,
http://www.daml.org) on üle keele DAML+OIL välja kasvanud ka ontoloogiakeel OWL
(https://www.w3.org/TR/owl-semantics/).
Mis juhtub, kui palju agente tegutsevad koos, jälgides ühiseid koostöö reegleid?
Rakuautomaadid (cellular automata, nt http://www.ibiblio.org/lifepatterns/, linnud ja
sipelgad (nt http://www.red3d.com/cwr/boids/index.html) ning mitmesugused muud
koostöö ja konflikti simulatsioonimudelid on näited sellest, kuidas lihtsate agentide
tegutsemisest lihtsate reeglite põhjal tekib arukana näiv käitumine. Tänapäeva
tehnoloogia lubab luua kompleksseid agentide "ühiskondi" ning panna neid koos
töötama keeruliste reeglite järgi.
Kirjandust:
https://en.wikipedia.org/wiki/Agentbased_model#In_business,_technology_and_network_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_agent-based_modeling_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Agent-based_model#Verification_and_validation
Arengud
Kokkuvõttes, praegu võib jälgida järgmist arenguloogikat (teooria, vahendid, protsessid
ja ressursid arenevad samaaegselt):


Tuginedes masinõppe ja statistilise töötluse meetoditele kogutakse suuri
tekstikorpusi, kasutades statistilist infot mõistete ja fraaside esinemise kohta
veebis ning loomulikus keeles



Et aru saada loomulikust keelest, tõlkida ja vastata päringutele, luuakse lisaks
leksika, morfoloogia ning süntaksi tasemetele semantika tase (kirjeldamiskeele
näide – OWL; alljärgnevateks arenguteks võib kasutada ka teisi maailma
kirjelduse vahendeid peale loomuliku keele ja selle sisemiste esituste)



Et siduda päringute sisu Interneti ressurssidega (teatud mõttes pragmaatika
tase), tuuakse juurde semantika ja veebi sisu seosed (keele näide - RDF)



Et oleks võimalik kasutada kõiki Interneti ressursse, luuakse semantilise
koosvõime raamistikud ja arendatakse lüüsid ("tõlkesüsteemid") semantiliste
(ning muude) ressursside vahel



Et lisaks arusaamisele teha järeldusi, luuakse järeldusmasinad, mis suudavad teha
järeldusi, tuginedes eelnevatele kirjeldustele



Et ressursse Internetis automaatselt uuendada, luuakse sensorite võrgustikud
ning kasutatakse masinõppe ja statistika meetodeid. Näiteid – RFID tehnoloogia,
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mille abil pidevalt edastatakse infot maailma objektide (sealhulgas inimeste)
asukoha, huvide, tegevuste, eesmärkide jne kohta; või info, mida kogutakse
sotsiaalvõrgustikest


Et maailm muutub ja et kogu ülaltoodud komplekti oleks kergem hallata,
ehitatakse sellesse sisse proaktiivsus (süsteemid seavad ise endale eesmärke,
näide – tarkvara agendid), kontekstiteadlikkus, kollektiivse intellekti vahendid,
iseõppimisvõime (süsteemid arenevad edasi, näide: mitmesugused masinõppe
meetodid), arusaamisvõime (näide - semantiliste seoste leidmine suurte
tekstikorpuste põhjal)



Lisaks seosed geneetika, nanotehnoloogia, robootika ja sotsiaalteadustega;
ühendused tööstuslike juhtimisseadmetega; tehissüsteemid on juba praegu
mitmete äriühingute nõukogudes jne

Tasub olla sellistest arengutest teadlik, kasutada võimalusi ja püüda vältida ohte.
Materjale:
 Semantilise koosvõime materjalid https://www.mkm.ee/et/riigi-infosusteemikoosvoime-raamistik
 Semantilise veebi edasiarendused https://www.w3.org/standards/semanticweb/,
http://www.w3.org/2013/data/
 Linkandmed http://www.w3.org/standards/semanticweb/data
 RDF https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/
 Tim Berners-Lee ülevaade http://www.w3.org/2002/Talks/04-sweb/
 Sõnastikud ja ontoloogiad http://lov.okfn.org/dataset/lov/
 Päringud üle Wikipedia jt süsteemide andmete http://wiki.dbpedia.org/About,
http://dbpedia.org/sparql
 Suured semantika / maailma kirjeldamise süsteemid: Open Directory project
http://dmoz.org/, Conceptnet http://conceptnet5.media.mit.edu/, WordNet
http://wordnet.princeton.edu/, Cyc (http://www.cyc.com/)
 Gartneri prognoos http://www.gartner.com/newsroom/id/3143718
 DAML-ist OWL-ini http://www.w3.org/TR/2002/WD-owl-semantics-20021108/
 Rakuautomaadid http://www.ibiblio.org/lifepatterns/, linnud ja sipelgad
http://www.red3d.com/cwr/boids/index.html jm simulatsioonimudelid
3.5.

Reeglisüsteemid

Reeglisüsteemide idee, kasutusvaldkonnad ja järeldusmootorid
Inimtegevuses kasutatakse palju teadmisi, mis kajastavad sõltuvusi erinevate nähtuste
vahel, nt põhjuslikke seoseid. Tihti on selline kasutamine muutunud automaatseks ning
sellele eraldi ei mõelda. Niisuguseid teadmisi võib esitada "Kui mingi tingimus siis tee
seda" tüüpi reeglitena, näiteks "Kui neljanda perioodi lõppedes on mänguseis viigiline,
siis mängu tuleb jätkata nii mitme viie (5) minutilise lisaajaga, kui on vaja võitja
selgitamiseks [Eesti Korvpalliliit. Korvpallireeglid, 2014]"; või "Kui kured kõrgelt lähevad,
siis peab rukkid adra alla tegema; kui madalalt, siis äkke alla [Vanasõnaraamat]"; või "Kui
taotleja otsetoetuste summa kokku on suurem kui 1250 eurot ja taotleja taotleb XYZ
toetust, siis vähendatakse võrdeliselt otsetoetuste summasid [toetuse taotlemise
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juhendist]". Tihti on sellised teadmised kogemuslikku tüüpi - nad kehtivad tihti ja on
igapäevases tegevuses kasulikud (või lausa elulise tähtsusega), kuid ei pruugi osutuda
tõeseks igas olukorras. Sellised teadmised võivad olla ka pidevas muutumises.
Teadmiste esitamisel reeglitena on niisiis võimalik formaliseerida ühte elus üsna tihti
esinevat järeldamise moodust. Selline esitus lubab ka suhteliselt kergesti selgitada ja
põhjendada esitatavaid küsimusi ja tehtud otsust. Lisaks on reeglibaasis suhteliselt lihtne
teha reeglite lisamist, muutmist ja kustutamist. Kuna muutujaid (nimetus, atribuudid,
väärtused) säilitatakse eraldi reeglitest, saab ka muutujaid enamasti muuta reeglitest
sõltumatult. Üsna loomulikul moel saab lisada reeglitele ebakindlate andmete töötluse.
Vaatame neid võimalusi allpool.
Lihtsamal juhul kasutatakse reegleid tingimuslike seoste kirjeldamiseks. Nad esitatakse
kujul: Kui (tingimus) Siis (mingi muutuja on tõene) {Muidu (mingi muutuja on väär)}.
Üldisem reeglite vorm on produktsiooni(reegli)d. Nendes võib nii eeldustes kui ka
järeldustes teha mitmesuguseid tegevusi, näiteks arvutada muutujate väärtusi, käivitada
protseduure ja nii edasi.
Et antud reeglite põhjal jõuda otsitava tulemuseni, kasutatakse järeldamist. Reeglibaasis
on järeldamine enamasti sihipõhine või andmepõhine.
Järeldamist saab mitmel moel juhtida, samuti on sellele võimalik lisada selgituste
andmise võimaluse ning töö ebakindlate andmetega.
Reeglisüsteeme saab kasutada mitmesugustel eesmärkidel ja erinevates valdkondades.
Ärireeglite mootorid aitavad ettevõtte töötajatel (nt personali-, raamatupidamise,
laenuotsustuse jt osakondadest) muuta asutuse otsustusreegleid ilma programmeerija
abita. Selliseid reeglisüsteemi järeldusmootoreid pakuvad mitmed firmad, neid on nii
tasulisi kui tasuta, paljude programmeerimiskeelte ja -keskkondade jaoks. Näited:
OpenRules, Jess (Java-põhine järeldusmootor, süsteemi CLIPS laiendus - arusaamiseks
Jess loogikast võib alustada nii temast endast kui ka CLIPSist); veel mitmed Javal
põhinevad
süsteemid
(nt
Drools);
saab
kasutada
ka
Pythoni
(https://pypi.org/project/durable/) ja muude keelte põhiseid järeldusmootoreid.
Mitmed firmad, sh Microsoft, IBM, Oracle (Oracle Business Rules, põhineb Jess
süsteemil) jt pakuvad oma järeldusmootoreid.
Ärireeglisüsteemid võivad olla tehniliselt väga keerukad, kuna nad integreeritakse
suuremasse asutuse infosüsteemi. Samas intelligentsete süsteemide seisukohast võib
nende funktsionaalsus olla kitsas, näiteks võib puududa sihipõhine järeldamine või
kindlustegurid. Laiema funktsionaalsusega otsustussüsteemides (ekspertsüsteemid,
teadmussüsteemid) võivad need lisafunktsioonid olla olemas.
Sihipõhine järeldamine ja selle juhtimine
Sihipõhine järeldamise põhimõte on väga üldiselt järgmine. Valitakse uuritav siht ning
leitakse, millised reeglid viivad selle sihini (leitakse reeglid, mille järeldus on otsitav siht).
Valitakse üks nendest reeglitest ning uuritakse, millised reeglid viivad selle eeldusteni.
Võetakse viimastest üks reegel ning uuritakse selle eeldusi jne. Kui otsitava sihini ei vii
ühtegi reeglit, siis püütakse seda muul moel teada saada, nt küsitakse sihi väärtus
kasutajalt, arvutatakse väärtus vms.
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Järgnevalt on toodud sihipõhise järeldamise algoritmi skeem (see on skeem, kuna
mitmed nüansid on ainult markeeritud). Selles eeldatakse, et on antud reeglibaas ning
siht G, mille väärtus tuleb leida. Alltoodud protseduur Siht-andmed leiab kõigepealt
reeglite hulga S, mis määravad sihi G ning seejärel liigub sihilt tagasi selle eeldusteni
mingis valitud reeglis R hulgast S.
Eeldused muutuvad nüüd uuteks sihtideks - iga eelduse korral kontrollitakse omakorda,
kas selle jaoks on olemas reegel, mida kasutades võiks antud eelduseni jõuda. Kui jah,
valitakse selle reegli eeldused uuteks sihtideks. Rekursiivselt jõutakse niimoodi
eelduseni, mille kohta reeglid puuduvad (see võib juhtuda ka kõige esimesel sammul, kui
sihi G kohta pole ühtegi reeglit). Sellise eelduse tõeväärtust saab teada küsides (või
mingil muul moel, nt täites arvutusprotseduure).
Procedure Siht-andmed (G) 
S := reeglid, mis määravad G
if S = Ø
then küsi G
else
while G teadmata and S =/ Ø
vali reegel R hulgast S; S:=S\{R} 
G’ := R eelduste list 
if G’ elemendid on määramata then rakenda Siht-andmed G’ elementidele
if G’ kõik elemendid on tõesed then rakenda R
end while
end if
end Siht-andmed

Küsimus iseseisvaks arutamiseks: kas oleks vaja toodud protseduuri täpsustada, näiteks
mis juhtub, kui algse sihi jaoks reeglid olid, aga väärtust ei leitud?
Nagu öeldud, saab sihipõhist järeldamist mitmel moel juhtida. Toodud protseduuris on
juhtimise kohad tähistatud numbritega. Nende tähendus on järgmine:
 selles algoritmi osas võib valida sihi (näiteks sihtide esinemise järjekorras, kasutaja
antud järjekorras, sagedamini küsitavad enne, lihtsamalt leitavad enne vms),
 selles algoritmi osas võib valida reegli (näiteks reeglite esinemise järjekorras, kasutaja
antud järjekorras, reegli kui-osa tõeseks osutumise sageduse järjekorras vms),
 selles algoritmi osas võib muuta reegli eelduste valiku järjestust (näiteks reegli
eelduste esinemise järjekorras, kasutaja antud järjekorras, vastava eelduse tõesuse
sageduse järjekorras vms),
 selles algoritmi osas võib valida järelduse põhjalikkuse määra (kas piirdutakse esimese
positiivse järeldusega või uuritakse edasi - viimane võimalus on otstarbekas muuhulgas
järeldamisel ebakindlate teadmistega).
Andmepõhine järeldamine
Andmepõhise järeldamise korral püütakse etteantud andmetest teha võimalikult palju
järeldusi, kasutades reeglibaasi reegleid. Järeldamisel leitud faktid lisatakse etteantud
andmetele. Need faktid võivad muuta tõeseks uusi reegleid, seepärast tuleb järelduste
tegemist korrata, kuni küsimus on vastatud või kuni pole enam midagi järeldada.
Algoritmi skeem (skeem, kuna mitmed nüansid on ainult markeeritud) on järgmine:
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Procedure Andmed-siht
Küsi andmeid
S := rakendatavad reeglid
while S =/ Ø and probleem lahendamata
vali reegel R hulgast S
Rakenda R, uuenda andmed
S := rakendatavad, aga seni rakendamata reeglid
end while
end Andmed-siht
Iseseisvaks analüüsiks on küsimus, kuidas saab juhtida seda järeldamist.
Vaadeldud andmepõhise järeldamise algoritm teeb palju üleliigset tööd (kõik
rakendamata reeglid kontrollitakse kogu aeg läbi, uurimata, kas seda on tegelikult vaja).
Tunduvalt efektiivsem on Rete algoritm, mille puhul kontrollitakse ainult vajalikke
reegleid (vt nt http://en.wikipedia.org/wiki/Rete_algorithm). Rete algoritmi abil
ehitatakse otsingupuu, mida kasutatakse tulemuse leidmisel. Algsete ja tuletatud faktide
väärtused salvestatakse puu tippudes. Algoritm säästab oluliselt tuletamise aega, kuid
võib nõuda palju mälu, kui reeglibaas on suur.
Rete algoritmil on mitmeid variante. Osa neist on vabalt kasutatavad, osa mitte. Rete
algoritmi mitmesuguseid variante kasutavad muuhulgas sellised käesolevas kursuses
kasutatavad tööriistad nagu CLIPS, JESS ja mitmed ärireeglisüsteemid.
Selgitused reeglibaasi põhjal
Oluliste otsustuste puhul tahetakse tihti teada otsuse selgitust või põhjendust.
Reeglisüsteemid võimaldavad selliseid selgitusi suhteliselt lihtsalt süsteemi lisada,
vastates näiteks küsimustele:


miks? - miks küsitakse seda esitatud küsimust; vastuseks antakse reeglid, mis
tingivad küsimuse;



kuidas? - kuidas jõuti vastuseni; vastuseks antakse faktid ja reeglid, mis viisid
vastuseni;



mis siis kui? - mis on tulemus, kui anname teistsugust informatsiooni;

 reegel? - millist reeglit parasjagu analüüsitakse.
Selgituste lisamiseks tuleb sihipõhise järeldamise puhul säilitada info järeldamise käigus
kasutatud reeglite ja eelduste kohta ning siis see info sobival kujul väljastada.
Reeglid, kaalude maatriksid, andmebaasid, programmid, otsustuspuud - võrdlus
Nagu füüsilistel tööriistadel (vrd kruvikeerajat ja mutrivõtit), on ka igal intelligentsete
süsteemide vahendil oma kasutusvaldkond. Võrdleme allpool reeglibaase ja teisi
ülesannete lahendamise vahendeid.
Võib tunduda, et reeglisüsteemi saaks esitada lihtsa kaalude muutmise abil – vastavalt
sisendite väärtustele liidetakse väljundite kaaludele positiivseid või negatiivseid väärtusi.
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Matemaatiliselt võiks sellisel juhul süsteemi väljundit (väljundväärtuste vektorit)
kujutada sisendväärtuste vektori ja kaalude maatriksi korrutisena. Nii koostatud
süsteemi on siiski väga raske siluda. Sellise süsteemi tegemiseks on otstarbekam
kasutada matemaatilisi funktsioonide lähendamise või õppimise meetodeid, näiteks
regressioonianalüüsi või närvivõrke.
Kui võrrelda reeglipõhiseid süsteeme ja andmebaase, siis mõlemal on omad eelised ja
kasutusalad. Andmebaas on sobivaim fikseerunud struktuuriga andmete puhul.
Reeglipõhise süsteemi reegel võib katta suure arvu kirjeid, reeglid sobivad esitama
järeldamise ahelaid ja ebakindlaid teadmisi. Kui on olemas selge idee, kuidas mingi
ülesande lahendamiseks kasutada andmebaasi (näiteks kirjutades andmebaasi
päringuid), siis tuleks nii ka teha.
Nii reeglisüsteemid kui ka protseduurses programmeerimiskeeles kirjutatud programmid
sisaldavad tingimuslauseid. Võib näida, et reeglibaasi saab lihtsalt asendada
programmiga. Kui reeglibaas on valmis ja ei sisalda kindlustegureid, siis võib see mõnel
juhul nii ollagi. Reeglibaasi koostamine reeglisüsteemi abil võib olla siiski tunduvalt
lihtsam. Ka kindlusteguritega süsteemi ei saa otsekohe programmeerimiskeelde üle
kanda. Kui on olemas selge algoritm mingi ülesande lahendamiseks programmi abil, siis
tuleks nii ka teha ja kasutada olemasolevat algoritmi.
Reeglite ja otsustuspuude võrdlus näitab, et puu on tavaliselt ülevaatlikum, seda
kasutataksegi mõnes ekspertsüsteemis reeglibaasist ülevaate saamiseks. Samuti võib
otsustuspuud kasutada või vaadata reeglibaasi spetsifikatsioonina. Samas pole iga
reeglibaas otsustuspuuna esitatav. Suure süsteemi otsustuspuu muutub ka
ebaülevaatlikuks ja seda on tülikas muuta. Reeglibaasis on lihtsam kujutada suurt
süsteemi, teha muudatusi, kajastada detaile. Puu võib luua dünaamiliselt reeglibaasi
põhjal.
Põhjuslikkude ahelate analüüsi võib kasutada konfliktide lahendamisel
majandusanalüüsis (vt. nt. E.M. Goldratt, Asi pole vedamises, Fontes, 1999).

ja

Produktsioonireeglite süsteemi võib vaadata ka kui lihtsat eesmärkide seadmise ja
tegevuste planeerimise vahendit, mida saab kasutada seatud eesmärkide saavutamiseks.
Otsustusprotsessi modelleerimise standardid: kolm taset
Otsustuste modelleerimiseks ja säilitamiseks võib kasutada mitmesuguseid standardeid
ja raamistikke, kujutades otsustusprotsessi kolmel tasemel.


Äriprotsessi mudelid (nt Business Process Model and Notation, BPMN - Object
management Group, OMG) määratlevad otsustuse ülesanded äriprotsessides



Otsustuse nõuete skeemid (nt Decision Model and Notation, DMN - OMG)
määratlevad otsustused, mida nendes ülesannetes tehakse, nende seosed ja
nende nõuded otsustuse loogikale



Otsustuse loogika (nt Production Rule Representation, PRR - OMG; või Predictive
Model Markup Language, PMML - Data Mining Group, DMG) määratleb detailse
otsustuse

Esimeseks tutvumiseks sobib näide aadressilt
https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_Model_and_Notation#Summary_example.
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DMN standardiga ühilduvad näiteks süsteemid OpenRules, Oracle, Camunda
(https://dmn-tck.github.io/tck/).
Materjale:


Rete https://en.wikipedia.org/wiki/Rete_algorithm



S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Section 2.4, 7.5.4



Constantinou, A. C., Fenton, N., & Neil, M. (2016). Integrating Expert Knowledge
with Data in Bayesian Networks: Preserving Data-Driven Expectations when the
Expert variables Remain Unobserved. Expert Systems with Applications, 56: 197208



Decision
Model
and
http://www.omg.org/spec/DMN/1.1#documents)

3.6.

Notation

(DMN,

Milline keel on parim?

Nagu eelnevast näha, on teadmiste esitamiseks palju erinevaid võimalusi: loomulik keel,
protseduurid, matemaatiline loogika, närvivõrgud, ontoloogiad, semantiline võrk,
reeglid, otsustuspuud ja nii edasi. Kas mõni neist on parim?
Esiteks paneme sellele küsimusele vastamiseks tähele, et erinevates valdkondades on
vaja erinevaid esituskeeli. Näiteks on teadmisi, mida on parem (muide, mis mõttes
parem?) kirjeldada protseduuridena, kuid on ka teadmisi, mida on otstarbekam esitada
deklaratiivse kirjeldusena. Seega on nii protseduurset kui ka deklaratiivset tüüpi keeltel
oma rakendusvaldkond. Näiteks võib tuua viis kasulikku ja arvutuslikult võimsuselt
samaväärset arvutusmudelit:


matemaatiline mudel (arvutatavus antud matemaatiliste operatsioonide abil),



Turingi masin (operatsioonilis-loogikaline),



arvuti (mälu, operatsioonid, programmid),



rakuautomaadid (massiivne parallelism),

 bioloogiline mudel (närvivõrgud).
Teiseks, ei piisa teadmiste esitamisest, vaja on ka järeldamist - teadmiste esituse põhjal
vajalikule tulemusele jõudmist. Lihtne reegel on siinjuures, et mida võimsam on
esituskeel, seda komplitseeritum ning arvutuslikult keerukam on sellele keelele vastav
järeldusmehhanism. Analoogiline reegel kehtib ka masinõppe puhul.
Kokkuvõttes võib järeldada, et (1) parimat teadmiste esituse keelt ei ole, erinevatele
ülesannetele sobivad erinevad keeled ning (2) efektiivse esituskeele valik sõltub ka
ülesande keerukusest. Kui valime liiga lihtsa (väikeste võimalustega) keele, siis ei
võimalda see lahendada ülesannet. Kui valime liiga keerulise (võimsa), on järeldamine ja
õppimine mõttetult kallis või isegi tehniliselt võimatu.
Närvivõrkude, ekspertsüsteemide ja otsustuspuude võrdlust esitab tabel 3.
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Tabel 3
Närvivõrgud
“must kast”

Reeglisüsteemid
struktuur on nähtav, kergem
sisust aru saada, selgitab järeldusi

Otsustuspuud
struktuur on nähtav, kergem sisust aru
saada

teadmine on suurel määral
kaaludes

teadmine on suurel määral
struktuuris

teadmine on suurel määral struktuuris

struktuur tihti püsiv

struktuur muutub

struktuur tihti rangem, raskem muuta

treenitav minimaalse abiga
inimese poolt

Treenitav, võib nõuda
arendamiseks eksperdi abi

õppimine lihtsam kui
reeglisüsteemides

sobib kui:
teadmised muutuvad
pidevalt

sobib kui:
teadmised on suhteliselt
stabiilsed

sobib kui:
teadmised on suhteliselt lihtsalt (puu
kujul) esitatavad

põhjendust pole vaja

otsuseid on vaja põhjendada

teadmised on stabiilsed

tuleb ennustada füüsikalisi
parameetreid

teadmised on heuristilised, on
vaja kindlustegureid

kindlustegureid ei ole vaja

3.7.

Teadmiste esitamine ja järeldamine: küsimusi

Küsimusi


Teadmiste esitamise formalisme.



Seos teadmiste esitamise ja järeldamise vahel.



On mitmeid vägagi erinevaid loogikaid. Millal mingit teadmuse esitamise ja
arutluse meetodit võib nimetada loogikaks? Tooge näiteid teadmuse esitamise ja
arutluse meetodite kohta, mis on ja mis ei ole loogikad. Kas loogika selgitab,
kuidas inimene mõtleb?



Matemaatiline loogika: keel ja interpretatsioon. Erinevate interpretatsioonide
näited. Lausearvutus, predikaatarvutus. Mittemonotoonsed loogikad. CLIPS, JESS
ja nende edasiarendused.



Lause, muutuja, loogikatehe. Aksioom, tautoloogia. Tuletusreeglid, järeldamine,
tuletus, teooria. Tõeväärtus. Mudel.



Loomuliku keele töötluse ideed ja meetodid. Statistilised ja reeglipõhised
meetodid loomuliku keele töötluses. Meetodid ja rakendused: juturobot, Markovi
ahel, Backus-Nauri vorm, tõenäosuslik kontekstivaba grammatika, naiivne
Bayes’i klassifikaator. Semantika. Semantika erinevates valdkondades, selle
seosed teadmistega. Ontoloogiad ja klassid/freimid, pärimine, järeldamine
(klassid/freimid, reeglid, protseduurid), seoste graaf, mitmene pärimine.
Semantilised võrgud: eesmärk, süntaks ja semantika, semantilise võrgu esitus.
Päringud loomulikus keeles. Loomuliku keele töötluse arengusuunad. Semantika.
Semantika erinevates valdkondades, selle seosed teadmistega



Semantiline koosvõime. Eesti tegevused semantilise koosvõime alal. Avaandmed,
linkandmed, semantiline veeb.
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HTML, XML, OWL, RDF.



Open Directory, WordNet, ConceptNet, Cyc, semantiliste seoste automaatne
leidmine.



Tarkvara agendid.



Reeglid: eesmärk, üldkuju, sihi- ja andmepõhine järeldamine, Rete algoritm,
selgitused, üldistused, järeldamise juhtimine, reegli- ja andmebaasid, reeglibaasid
ja otsustuspuud, reeglibaasi spetsifikatsioon.

 Milline teadmiste esitamise keel on parim?
Ülesandeid


Antud probleem, millist teadmiste esitamise formalismi kasutada?



Kirjeldada mingi väide matemaatilise loogika vahenditega.



Koostada antud teadmusbaasi seoste graaf.



Tuua näide semantika kirjeldamisest mingis etteantud valdkonnas



Tuua näide ontoloogiast, freimist.



Tuua näide mõistete on-seose, on-osa-seose, on-põhjus-seose hierarhiatest.



Antud lause, kirjeldada semantiline võrk.



Antud päring, kui sügavale tuleks vastamisel minna?



Antud reeglibaas. Mida küsitakse esimesena sihipõhisel järeldamisel? Reeglite
järjestust muudetakse. Milline küsimus esitatakse esimesena?



Antud faktid ja reeglibaas. Andmepõhise järeldamise käik?
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4. TEADMISTE ESITAMINE JA JÄRELDAMINE (2): TÕENÄOSUS, EBAKINDLUS JT
Andmetöötluses püütakse tavaliselt muuta andmed kindlateks ja täpseteks. Enamasti on
see õigustatud. Firma ei saa oma laosüsteemi kasutada, kui seal on vigased või
puudulikud andmed - või saab siiski? Äkki on hoopis nii, et mingid tuumikandmed
peavad olema täpsed, aga on osa andmeid, mille täpsus ei pruugi olla suur või mis
võivad hoopis puududa? Lähemal vaatlusel selgubki, et enamik tänapäeva süsteeme
lubab (võiks lubada) mingit ebatäpsust teatud andmetes. Teadmussüsteemides on see
muudetud põhimõtteks ja pakutud hulk meetodeid, kuidas “elada koos” ebatäpsete,
puudulike, vasturääkivate jms andmetega - nii nagu seda teeb inimene.
Teemad allpool: ebasoovitavaid omadusi andmetes ja nendesse suhtumise viise;
ebakindluste esitamise mooduseid ja nende omadusi (sobivus tegelikkuse
modelleerimiseks, formalismi väljatöötatus, efektiivsus); soovitavaid omadusi
kindlustegurite töötlusel ja nende omaduste esitus; järeldamine ebakindlate andmetega.
4.1.

Ebatäpsused, ebakindlused ja muud

Kuna võimalikke teadmisi ümbritseva maailma kohta on väga palju ja (peaaegu?) kõik
nad on ebakindlad, siis üks võimalus efektiivseks tegutsemiseks on toimida ratsionaalselt
– püüelda parimate tulemuste poole (kindlas maailmas) või parima ootusega tulemuse
poole (ebakindlas maailmas). Intelligentsete süsteemide teoorias ja arenduses
püütaksegi enamasti luua ratsionaalseid süsteeme / agente.
On mitut sorti omadusi, mida tavaliselt andmetes näha ei soovita:


Ebatäpsus (maatüki külje pikkus on 50 meetrit täpsusega +-2 meetrit)



Ebakindlus (ma arvan, et see maksis 50)



Hägusad (see on vana tööriist)



Vasturääkivad



Puudulikud

 Liiased
Mitmete nende omaduste kombinatsioonid on sõltumatud ja mittevälistavad, nt info
võib olla ebatäpne ja samal ajal kindel (tooge näide).
Kui minna piisavalt detailseks, on pea iga info ebatäpne. Seepärast võib öelda, et
täpsuse hinnang on absoluutse täpsuse ja nõuete kombinatsioon. Et parandada täpsuse
hinnangut, võib suurendada tegelikku täpsust, aga võib ka vähendada nõudeid.
Ligikaudu sama kehtib mitmete teiste ülalmainitud omaduste puhul.
Iga mainitud omaduse puhul võib rääkida selle esitamisest (kuidas mõõdame ja
kirjeldame omadust) ja töötlusest (kuidas mitmete objektide koos esitamisel omadus
kombineerub ja kuidas ta järeldamisel levib). Edaspidi vaatame kolme ebakindluse
esitamise viisi, aga ainult ühe puhul - töötlust.
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Ebakindluste esitamise võimalusi

Et üldse rääkida ebakindlate andmete (näiteks väidete) töötlusest, peame kõigepealt
ebakindlust kirjeldama ja mõõtma, alles peale seda saame seda töödelda. Vaatame
siinkohal kolme küllalt levinud ebakindluse esitamise viisi andmete jaoks.
Sündmuse (väite) tõenäosus asub vahemikus nullist üheni; mingi sündmuse ja selle
vastandsündmuse tõenäosuste summa on 1. Tõenäosused on ebakindlate teadmiste
töötluses kõige enam kasutatavad, sest nende eelisteks on selge sisu, ühtne kujutamine,
täpse ja põhjaliku matemaatilise aparaadi olemasolu. Puudused: tõenäosus ei pruugi
kajastada sisuliselt ebakindlust, sündmused on tavaliselt vastastikuses sõltuvuses seepärast sündmuste tegelik hindamine ja töötlemine teadmussüsteemides ei vasta alati
tõenäosuse formaalsetele eeldustele (matemaatika on väga hea, aga ei pruugi alati
vastata vajadustele).
Väite kaal on ebakindluse mõõt. Tavaliselt eksisteerib üks minimaalne (kindlasti ei,
näiteks 0 või -1) ja maksimaalne (kindlasti jah, näiteks 1 või 10 või 100) kaal, teised on
nende vahel. Kaalud on tihti normeeritud (näiteks, maksimum võrdub ühega). Variante:
ühe väite ebakindlust iseloomustavad kaks mõõtu (nt ebakindlus ise ja see, kui
veendunud me selles hinnangus oleme). Kaalusüsteeme on palju, üldtunnustatut ei ole,
matemaatilised mudelid on vähem arenenud (võib hästi vastata vajadustele, aga
formalisme on palju, nende vahel pole lihtne valida ja need pole nii arenenud kui
eelmisel juhul). Ka tõenäosusi võib vaadata kui kaalude erijuhtu.
Hägusate hulkade (fuzzy set) puhul on ebakindlusmõõduks mitte üks või kaks suurust,
vaid terve hulk või seda iseloomustav funktsioon. Selline funktsioon kirjeldab mingit
mõistet, näiteks “pikk” või “külm”. On mitu tüüpilist hägusa hulga kuju, nt. S-kuju
(mõiste "tuline") ja “kaabu” (mõiste "soe"). Hägusad hulgad vastavad üsna hästi
teatavatele praktilistele ebakindlusolukordadele ja on ka hästi formaliseeritavad. Kuna
aga mõõdud on keerulised, on nende töötlus teadmussüsteemides tihti töömahukas
(vastab teatud vajadustele ja formaliseeritav, aga ebaefektiivsem).
On loodud veel mitmeid “mitte päris korralike andmete” kirjeldamise formalisme, aga ka
need kannatavad mõne puuduse all, samuti nagu ülalmainitud.
Kindlushinnanguid saab anda ka mittenumbrilisel skaalal, lihtsaim nendest: jah/vist/ ei.
Senine praktika on näidanud, et kuigi ühte ideaalset formalismi pole, on tõenäosustel
põhinevad meetodid paljudes valdkondades enim kasutatavad.
4.3.

Tehted kindlushinnangutega

Oleme oma andmed varustanud valitud kindlushinnangutega, nüüd tahame neid
andmeid ja hinnanguid kasutada. Kui andmed osalevad järeldusahelates, peame me
selleks esmalt oskama teha oma kindlushinnangutega lihtsamaid tehteid. Vaatame
kolme enim vajalikku tehet kaalude jaoks:


AND (ja, "korrutamine"), vajalik eelduste kogukaalu leidmisel, kui nad on seotud AND
tehtega



INFERENCE (järeldamine), vajalik järelduse kaalu leidmiseks, kui on antud reegli ja
eelduse kaalud
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OR (või, "liitmine"), vajalik mitme reegli järelduste kombineerimiseks

Kuna kindlushinnangute tüüpe ja seega ka tehete konkreetseid esitusi on väga palju,
püüame esmalt kindlaks teha, millised peavad olema tehete omadused. Olgu
minimaalne kaal tähistatud sümboliga a, maksimaalne - ü, vahepealsed - f, g, h, ...
Omadused tehetele lähtuvad rakendusest, näiteks igapäevase elu tavalistest reeglitest.
Me võime soovida näiteks, et:


kui kindlushinnang ei saa olla negatiivne (väljendab ainult positiivset arvamust) ja
kui on kaks kindlushinnangut mingi väite kohta, siis summaarne hinnang poleks
neist väiksem, ehk: OR(f,g)>=max(f,g),



väidete koosesinemise hinnang ei väljuks lubatud vahemikust: a<=AND(f,g)<=ü,



kui esimesel juhul arvajad olid rohkem veendunud kui teisel, siis ka nende
summaarne kindlus oleks esimesel juhul suurem/võrdne (milline valem?),



kui üks arvaja ei tea midagi, siis summaarselt jääb kehtima teise arvaja hinnang
(OR) ,



kui kaks väidet peavad kehtima üheaegselt ja teine ei kehti, siis tulemus ei kehti
(AND),



kui üks arvaja on absoluutselt kindel ja teine mitte, siis on ka tulemus absoluutselt
kindel (OR),



kui kaks väidet peavad kehtima üheaegselt ja teine on absoluutselt kindel, siis
tulemus on esimese arvamuse kindlusega (AND),



tulemus ei sõltu arvamuste järjekorrast (või vastupidi, esimene arvamus on õige),



tulemus ei sõltu arvutamise järjekorrast,

 ja nii edasi.
Järgnevalt toome ühe võimaliku valiku aksioome OR jaoks. Sõnastage need aksioomid
loomulikus keeles:


a<=OR(f,g)<=ü.



OR(f,g)>=max(f,g).



OR(a,f)=f.



OR(f, ü) = ü.



OR(f,g)=OR(g,f).



OR(f’,g)<=OR(f,g), kui f’<=f.

 OR(f,OR(g,h))=OR(OR(f,g),h).
Kõik esitatud aksioomid pole sõltumatud; sama komplekti võib esitada teisel kujul.
Toodud valik pole absoluutne, vaid sõltub probleemalast. Sõltuvalt probleemalast võivad
mõned aksioomid puududa, lisanduda või teiseneda.
AND ja INFERENCE puhul kehtivad analoogilised aksioomid - on leitud, et INFERENCE on
oma iseloomult umbes sama nagu AND.
Need olid siis näited soovitatavatest kindlushinnangute valemite omadustest
(aksioomidest). Järgnevalt toome näiteid valemitest, mida on kasutatud tehetes
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kindlushinnangutega (kindlushinnangud on vahemikus nullist üheni; valemid ei rahulda
tingimata kõiki ülaltoodud aksioome):


AND(f,g)=f*g (tõenäosuslik AND)



OR(f,g) = 1- (1-f)*(1-g) = f+g-f*g (tõenäosuslik OR)



AND(f,g)=min(f,g)



OR (f,g) = max (f,g)



INFERENCE(f,g)=f*g



OR(f,g)=(f+g)/(1+f*g)



OR(f,g)=(f+g)/2



OR(f,g)=f ("esimene mulje on õige")



OR(f,g)= Kui f=g=a Siis a Muidu ü ("kui kaks midagi positiivset arvavad, peab
väide kokku olema tõsi)".
Skaalana antud hinnangu puhul võib operatsioonid määrata vastavate tabelitega.
Millised aksioomid kehtivad etteantud valemi puhul, näiteks kas OR(f,g)=f+g-f*g puhul
kehtib OR(a,g)=g? Proovige ka teisi valemeid ja aksioome.
Tõenäosuste puhul kasutatakse paljudes ülesannetes Bayesi valemit: P(A|B) =
P(B|A)*P(A) / P(B). Siin:


P(A|B) on tinglik tõenäosus: sündmuse A toimumise tõenäosus tingimusel, et
sündmus B on tõene



P(B|A) on tinglik tõenäosus: sündmuse B toimumise tõenäosus tingimusel, et
sündmus A on tõene



P(A) ja P(B) on vastavalt sündmuste A ja B tõenäosused

4.4.

Järeldamine ebakindlate andmetega

Ebakindlused võivad olla nii andmetes kui ka reeglites. Ebakindlust andmetes vaatasime
ülal. Reeglibaasis antakse reeglile tihti kindlushinnang (tegur), mis iseloomustab reegli
usaldusväärsust.
Süsteemi kasutamisel toimub ebakindluste töötlemine siis järgmistes etappides.
1. Olukorras esinev ebakindlus interpreteeritakse andmete kindlushinnanguks, mis
sisestatakse koos andmetega.
2. Reeglite eeldustes esinevad kindlushinnangud kombineeritakse eelduse
koguhinnanguks (kasutades vastavalt reeglile tavaliselt AND, mõnikord ka OR).
3. Eelduse koguhinnang ja reegli kindlushinnang kombineeritakse INFERENCE abil.
4. Kui mitu reeglit viivad sama järelduseni, kombineeritakse tulemused OR abil.
5. Saadud järelduse arvulist koguhinnangut interpreteeritakse tegelikkuses midagi
tähendama.
Osa samme võib puududa. Süsteemi sisesed on sammud 2,3,4.
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Näide. Allpool on näide tulemuse kaalu leidmisest, kui on antud väljavõte reeglibaasist ja
tehted kindlushinnangutega.
Väljavõte reeglibaasist (sulgudes on kasutaja poolt antud reeglite ja eelduste
kindlushinnangute väärtused; reaalses baasis oleks reegleid palju rohkem, sh ka selliste
väidete kohta nagu "hästi testitud" jm):


R1 (0.8). Kui hästi testitud (0.6) Ja keskmine vastutus Siis lõpeta testimine



R2 (0.5). Kui raha läbi (0.9) Ja tähtaeg käes (1) Siis lõpeta testimine



R3 (0.7). Kui pole ohtu inimestele (1) Ja ettevõte säilub vea korral (0.8) Siis
keskmine vastutus

Tehted kindlushinnangutega (p,q on vahemikus 0…1):


AND (p,q) = p*g



INF (p,q) = MIN (p,q)



OR(p,q) = 1-(1-p)*(1-q)

Eeldades, et siht on "lõpeta testimine", tegemist on sihipõhise järeldamisega ning
eeldusi ja reegleid võetakse reeglibaasis antud järjekorras, toimub järeldamine
järgmiselt (miks?):
1. Küsitakse "hästi testitud", kasutaja poolt antud kindlushinnang on 0.6
2. Küsitakse "pole ohtu inimestele", kindlushinnang on 1
3. Küsitakse "ettevõte säilub vea korral", kindlushinnang on 0.8
4. Arvutatakse R3 eelduse kindlushinnang = 0.8 (AND)
5. Arvutatakse "keskmine vastutus" kindlushinnang = 0.7 reeglist R3 (INF)
6. Arvutatakse "lõpeta testimine" kindlushinnang = 0.42 reeglist R1 (AND ja INF)
7. Arvutatakse "lõpeta testimine" kindlushinnang = 0.5 reeglist R2 (AND ja INF)
8. Arvutatakse "lõpeta testimine" kindlushinnang = 0.71 reeglite R1 ja R2 põhjal
(OR)
9. Tehakse otsus vastavalt etteantud läviväärtusele. Näiteks, kui testimine tuleb
lõpetada alates kindlushinnangust 0.8, siis jätkatakse testimist (reaalselt oleks
selles reeglibaasis rohkem reegleid, mis tulemust mõjutavad).
Materjale:


Tõenäosusteooria https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_theory



Hägus loogika https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic



Bayesi võrk https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_network



S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Sections 13.1-13.5, 14.1
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“Ebakindlad” teadmised: küsimusi ja ülesandeid

Küsimusi


Kas elus toimitakse alati ratsionaalselt? Miks?



Ebakindluse/mittetäpsuse jne liike (näited!).



Ebakindlused teadmussüsteemis (andmed, teadmusbaas).



Formaliseerimise võimalusi (3).



Bayesi valem.



Reeglibaasis: 5/3 üleminekut.



Näiteid AND, OR, INF kohta.



AND, OR, INF soovitavaid omadusi.



Analoogiaid, allikaid (küsimustikud kaaludega, hindamissüsteem, arvamuste
kombineerimine elus, . . .).

Ülesandeid


Tõestada AND, OR, INFERENCE omadusi.



Antud reeglid ja tehted kindlushinnangutega, leida tulemuse kaal.



Näide kindlast, aga ebatäpsest (või muudmoodi mitte päris rahuldavast)
teadmisest.
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5. MASINÕPE
5.1.

Intelligentsed süsteemid, masinõpe, andmekaeve

Inimesed õpivad ja täiustavad oma tegevust, seega peaksid sama suutma ka muud
intelligentsed süsteemid. Masinõpe on protsess, millega tehissüsteem (intelligentne
süsteem, agent, funktsionaalüksus jne) täiustab oma talitlust, uut teadmust või oskusi
omandades või seniseid ümber korraldades. Seega kasutatakse intelligentsetes
süsteemides masinõpet ühe komponendina, kuid neis süsteemides on ka mitmeid muid
komponente.
Masinõppe valdkond on saanud alguse intellektitehnika raames ja tihti nähakse seda
intellektitehnika osana. Tänapäeval on see pigem iseseisev informaatika (computer
science) valdkond, mis sisaldab intellektitehnika, statistika, optimiseerimise ja muid
komponente. Intelligentsed süsteemid ei pruugi kasutada kõiki masinõppe võimalusi.
Masinõppega seotud valdkond on andmekaeve - arvutusprotsess, mis leiab kasulikke
mustreid, seoseid ja mõjusid, analüüsides andmeid erinevatest vaatenurkadest.
Andmekaeve kasutab masinõppe, statistika, andmetöötluse jm meetodeid.
Masinõppe ülesande püstitamiseks on üldjuhul vaja seda ülesannet kirjeldada, selleks
saab kasutada teadmiste esitamise ja järeldamise meetodeid, algoritme, keeli ja
vahendeid (ptk 3,4).
Kokkuvõttes, intelligentsete süsteemide, masinõppe ja andmekaeve valdkonnad
(eesmärgid, meetodid, tehnoloogia, rakendused) lõikuvad, kuid ei kattu.

Masinõppe meetodeid on palju. Võib öelda, et mingi fakti meeldejätmine on samuti
õppimine ja selles suhtes on arvutid inimesest kaugel ees. Siiski on õppimine laiemas
mõttes – oma tegevuse efektiivsemaks muutmine, kohanemine muutuvate
keskkonnatingimustega ja omandatud kogemuste jätkuv kasutamine - olnud arvutile
seni raskesti kättesaadav.
Traditsiooniline masinõpe on tavaliselt suunatud mitmesuguste seoste leidmisele, mitte
üksikute faktide meeldejätmisele (see oleks liiga lihtne) või käitumise kujundamisele (see
oleks liiga raske). Seosed on tüüpiliselt väljendatud mingis enam või vähem formaalses
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(teadmiste kirjeldamise) keeles. Seoseid õpitakse, kasutades näiteks induktsiooni,
üldistamist, juhuslikke mutatsioone koos tulemuse testimisega jne.
Selles jaotises vaatame masinõppe näidetena otsustuspuude õppimist, õppimist
närvivõrkudes ning kinnitusega õppimist. Visandame nende põhjal ka ühe masinõppe
üldisema skeemi.
5.2.

Otsustuspuude ja reeglite õppimine

Otsustuspuude induktiivne (etteantud näidetel põhinev) õppimine on lihtsamaid ja
paremini kasutatavaid masinõppe liike. On mitmeid erinevaid otsustuspuude õppimise
algoritme, järgnevalt käsitleme algoritme ID3 ja C4.5. Neid saab kasutada ka
otsustusreeglite masinõppeks.
Olgu antud otsustustabel T, mille igas reas on andmed ühe objekti kohta. Veergudes on
objekti atribuutide väärtused ja sellele vastav objekti klassimäärang (klass, otsus või
järeldus).
Järgnevas näitetabelis on andmed asutuse infosüsteemi täiendusettepanekute
vastuvõtmise või tagasilükkamise otsuste kohta. Otsuse aluseks on kolm atribuuti –
muudatuse tüüp, selle prognoositud kestvus ja muudatust telliv osakond. Otsus on kas
"+" (tee täiendus ära) või "–" (lükka tagasi). Kokku on tabelis toodud 8 otsustuse
andmed; näiteks esimesel juhul oli muudatus süsteemi sisendis, prognoositav kestvus –
nädal, muudatuse tellis osakond A ning otsustus oli teha muudatus ära (näited on
illustratiivsed ja tegelikkuses oleks nii kriteeriumeid kui ka andmeid rohkem ning
keerukamaid).
Tabel 4
Nr

Tüüp

Kestvus

Osakond

Klassimäärang (otsus)

1

sisend

nädal

A

+

2

väljund

nädal

B

-

3

väljund

päev

A

+

4

sisend

kuu

A

-

5

väljund

kuu

A

-

6

väljund

nädal

A

+

7

väljund

kuu

B

-

8

sisend

nädal

B

-

Järgneval joonisel on üks võimalik otsustuspuu ülaltoodud tabelile (see ei ole ID3
väljund).
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Joonis. Otsustuspuu näide
Otsustustabelile võib vastata mitmeid otsustuspuid. Otsustuspuu tippudes on
atribuudid, neist väljuvad kaared on tähistatud atribuudi väärtustega. Lehtedes on
klassijaotused. Puud mööda liigutakse alates juurest, andes iga tipu puhul ette vastava
atribuudi väärtuse antud objekti jaoks. Lõpuks jõutakse leheni, mis määrab uuritava
objekti klassi. Milline oleks optimaalne puu ülaltoodud tabeli jaoks?
Vastus sõltub sellest, mida mõistame optimaalsuse all. Näiteks võib optimaalsus
tähendada minimaalset otsustuspuu tippude arvu, minimaalset otsustuste ruutkeskmist
viga, minimaalset tööhulka otsustuspuu tekitamisel või muid kriteeriume.
Masinõppe algoritm ID3 loob etteantud otsustustabeli põhjal optimaalse (= minimaalse
tippude arvuga) otsustuspuu, kasutades selle konstrueerimiseks informatsiooniteooriat.
Algoritmi idee on järgmine.
Olgu C tabeli T objektide hulk. Piirdume lihtsuse mõttes kahe klassiga - plussid ja
miinused (suurema arvu klasside puhul on käsitlus analoogiline). Kui p+ ja p- on
vastavalt plusside ja miinuste sagedused hulgas C, siis mingi objekti klassifitseerimiseks
hulgast C on vaja M(C) = - p+ log p+ - p- log p- bitti infot, kus logaritmid on alusel 2. Selle
info annab kogu otsustuspuu tervikuna.
Toodud valemi paremaks mõistmiseks märgime, et kui objektide sagedused on võrdsed,
on otsustuseks vaja üks bitt infot (sisuliselt - kahe võrdväärse võimaluse vahel valimiseks
on vaja üks bitt infot; ning arvutuslikult – väärtustades p+ = p- = 0.5, saame tulemuseks
1), kui aga tabelisse kuuluvad vaid ühte liiki objektid, on vaja null bitti (sisuliselt tulemus on teada ja otsustamiseks pole lisainfot vaja; ning arvutuslikult - väärtustades
näiteks p+ = 1, p- = 0 ja kasutades p- log p- piirväärtuse leidmiseks l'Hôpitali reeglit,
saame tulemuseks 0).
Kui hakkame puud konstrueerima, valime juureks kõige enam infot andva atribuudi.
Selleks paneme tähele, et peale mingi tipu A etteandmist jaguneb hulk C osahulkadeks
Ci, kus hulga Ci objektidel on atribuudi A väärtus Ai . Peale tippu A jäävat infovajadust
B(C,A) saab hinnata kui korrutiste
M(Ci )*(tõenäosus, et A väärtus on Ai)
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summat üle kõikide i väärtuste. Me soovime, et see infovajadust oleks minimaalne, mis
ongi kriteerium juure valikuks.
Toodud kriteeriumil põhineb järgmine puu ehitamise rekursiivne protseduur. Kui A
väärtus on Ai , tuleb luua uus otsustuspuu hulga Ci jaoks. Kui Ci kõik elemendid on samast
klassist, saame vastavasse tippu lehe antud klassimääranguga, vastasel juhul kasutame
uue juure valikuks hulgale Ci juba tuttavat protseduuri. (Tegelikult algab rekursioon juba
tipust A - kui hulga C kõik elemendid on samast klassist, koosneb kogu puu vastava
klassinimega märgendatud lehest.)
Veidi formaalsemalt võib algoritmi ID3 kirjeldada järgmiselt.
Sisend
Hulk C, mille elementideks on tabeli read. Iga tabeli veeru element saab väärtusi vastava
atribuudi määramispiirkonnast. Tabeli viimane veerg annab klassitunnuse.
Väljund:
Minimaalse tippude arvuga otsustuspuu P hulga C jaoks.
Procedure ID3 (C, P);
loo triviaalne otsustuspuu P, mis koosneb ühest märgendamata tipust t;
otsustuspuu (P, t, C).
end ID3.
Procedure otsustuspuu (P, t, C);
'Ehita etteantud puu P tipust t otsustuspuu, mis klassifitseerib elemendid hulgast C;
if C elemendid kuuluvad samasse klassi k
then märgenda puu P tipp t selle klassitunnusega k 'selles tipus on otsus olemas
else
vali-atribuut (P, t, C, A);
Märgenda tipp t atribuudiga A (olgu väärtused A1…Ak);
for I=1 to k
ehita P tipust t harud uutesse tippudesse t1…ti;
leia C alamhulk Ci, mis vastab atribuudi väärtusele Ai;
otsustuspuu (P, ti, Ci)
end for
end if
end otsustuspuu.
procedure vali-atribuut (P, t, C, A);
'Vali atribuut A, mis vähendab maksimaalselt määramatust tipus t;
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korda iga atribuudi A jaoks, mis ei esine teel puu P juurest kuni tipuni t
'olgu A võimalikud väärtused A1…Ak;
for I=1 to k
leia C alamhulk Ci, mis vastab atribuudi väärtusele Ai;
Leia M(Ci)
end for;
B(C,A) =  M(Ci)* (Ci/C)
end korda;
Leia atribuut A, mille puhul B(C,A) on minimaalne;
end vali-atribuut.
Parim võimalus toodud ID3 algoritmist aru saada on teha see läbi konkreetsetel
andmetel. Näiteks saame jaotise alguses toodud tabeli põhjal järgmise optimeeritud
otsustuspuu. See on lihtsam kui eelmine, lisaks võib see sisuliselt iseloomustada
kasutatavat otsustuspõhimõtet (milline see on, kas tehtav otsus on otstarbekas?).

Paneme tähele, et sama tabeli põhjal konstrueeritud erinevad otsustuspuud võivad
esitada erinevaid funktsioone. Näiteks, kui teha kaks minimeeritud otsustuspuud,
alustades ühe puhul kestvusest ja teise puhul osakonnast, siis objekt (sisend, päev, B)
annab kestvusest alustades "+", osakonnast alustades "-".
ID3 suure arvu objektide korral, keerukus ja analüüs
Otsustuspuu genereerimise keerukus on O(puu-tippude-arv* atribuutide-arv *
objektide-arv). Kui puu tippe, atribuute ja klassifitseeritavaid objekte on väga palju, võib
ID3 osutuda liiga töömahukaks. Sellisel puhul on otstarbekas kasutada järgmist algoritmi.
Vali juhuslik alamhulk C’ hulgast C (“aken”)
Korda
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Moodusta puu akna jaoks
Leia erandid ülejäänud objektides
Lisa erandid aknasse (variant: viska osa vanu ära)
Kuni erandeid pole
See algoritm on tõhus, sest erandite leidmine on väga kiire tegevus (miks see on kiirem
kui otsustuspuu moodustamine/õppimine?).
Algoritmi analüüs annab vastuse järgmistele küsimustele.


Millal puud pole?



Mida teha vasturääkivate andmete puhul?



Kas iga puu annab sama funktsiooni? Mis mõttes sama?



Kas efektiivseim puu on ka sisult optimaalne?

C4.5
ID3 üldistus on algoritm C4.5, mis (1) lubab väärtustamata atribuute - puu ehitamisel
vaadatakse vaid neid objekte, kus atribuudil on väärtus; (2) lubab numbrilisi atribuute atribuudi väärtused jagatakse kahte või rohkemasse ossa nii, et sellest jaotusest tulenev
määramatus oleks minimaalne (võib kaasa tuua mahukad arvutused selleks, et leida
parimat klassijaotust).
C4.5 algoritmi edasiarenduste eelisteks on suurem kiirus, väiksem mälu vajadus,
väiksema tippude arvuga puud jm. Neid pakutakse tasulistes tarkvarapakettides C5.0
(Unix/Linux jaoks) ja See5 (Windows jaoks); kättesaadavad on tasuta demoversioonid.
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) klassifikaator J48 on Weka
realisatsioon C4.5-st.
Python scikit-learn pakett sisaldab otsustuspuude masinõppe komponente.
ID3 kasutab puu konstrueerimiseks informatsiooniteooriat, kuid otsustuspuud võib
ehitada ka muude vahenditega, näiteks kasutades parima tipu valimiseks
regressioonianalüüsi
(http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/350/lectures/22/lecture22.pdf).
Materjale:


S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Section 18.3



Õppimine otsustuspuudel https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning



ID3 https://en.wikipedia.org/wiki/ID3_algorithm



C4.5 https://en.wikipedia.org/wiki/C4.5_algorithm

Jaak Tepandi. Kursus "ITB8827 Intelligentsed süsteemid" 2020, https://tepandi.ee/.

5.3.

Lk 60

Tehisnärvivõrgud

Tehisnärvivõrgud (edaspidi räägime enamasti lihtsalt närvivõrgust) on üks teadmiste
kujutamise formalismidest, mis on saanud inspiratsiooni aju talitlusest. Erinevalt
mitmetest teistest teadmiste kujutamise vahenditest vajab tehisnärvivõrk masinõpet, et
olla kasulik mingi ülesande lahendamiseks. Näiteks saab reeglisüsteemi reeglid tihti
koostada olemasolevate teadmiste põhjal, kuid tehisnärvivõrgu neuroneid ja seoste
kaale nii konstrueerida üldjuhul ei saa. Seepärast vaatame selles kursuses
tehisnärvivõrku seoses masinõppega (seda võiks ka vaadata kui ühte teadmiste
esitamise vahendit).
Tehisnärvivõrgu ehitus
Tehisnärvivõrk koosneb elementaarsetest
nendevahelistest seostest.

töötluselementidest

(neuronitest)

ja

X1
X2

g

f

f(g(X1,X2,…,Xn))

Xn

Joonis. Neuroni mudel
Igal neuronil on sisendid ja väljundid. Andes ette sisendväärtused, saame neuroni
väljundites väljundväärtused - ehk neuron realiseerib mingit funktsiooni, mis üldjuhul on
mittelineaarne. Neuroni väljundväärtused edastatakse teistele neuronitele või esitatakse
närvivõrgu väljundina.
Lihtsustatult võib öelda, et neuroni puhul kasutatava funktsiooni idee on enamasti
sisendväärtuste kaalutud summa võrdlemine läviväärtusega - ehk, neuronites
kasutatakse tihti lävifunktsioone. Lävifunktsioon on funktsioon, mille väärtus muutub
hüppeliselt mingi väärtuse (läviväärtuse) puhul. Näide lävifunktsioonist: kui sisendite
kaalutud summa on alla kahe, on väljund null, vastasel juhul on väljund üks.
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Lävifunktsioone kasutatakse ka muudes eluvaldkondades, näide: intressi väärtus
summalt kuni 1000 on 3% ja summalt 1000 või üle selle - 2% (joonistage graafik).
Reaalselt kasutatakse närvivõrkudes läviväärtuse asemel mõnda astmelise kujuga
funktsiooni, mis kasvab (soovitavalt kiiresti) mingis meid huvitavas vahemikus - näiteks
sigmoidi, hüperboolset tangensit, Gaussi funktsiooni, lineaarset funktsiooni ja teisi.
Sisendkihil ei pruugi lävifunktsiooni olla.
Neuronid ühendatakse närvivõrku, mis tihti koosneb kahest või enamast kihist. Kahe kihi
puhul tegemist sisend- ja väljundkihiga. Sisend- ja väljundkihi vahel võivad olla varjatud
kihid. Võimalikud on ka teistsugused närvivõrkude struktuurid.

Sisendkiht

Vahe- (varjatud) kiht

Väljundkiht

Joonis. Kolmekihilise närvivõrgu näide
Närvivõrkudel
on
palju
rakendusi,
näiteks
masinõpe,
pildituvastus,
andmekaevandamine, aktsiahindade prognoosimine, parima mängustrateegia valik,
lõhna/värvi tuvastamine, allveelaevade avastamine sonari abil, käekirja lugemine, vigase
toodangu diagnoos, kohtuvälise lahendi ennustamine ja teised.
Närvivõrk inimesel
Tehisnärvivõrgud modelleerivad mingil määral neuronite talitlust närvisüsteemis.
Neuron ehk närvirakk organismis on rakk, mis kannab edasi elektrilisi signaale
(närviimpulsse). Igal neuronil on tuuma sisaldav rakukeha, dendriitideks (kr déndron,
puu) kutsutavad lühikesed jätked, mis toovad elektrilisi signaale rakukeha suunas, ja
akson (kr áxōn, telg) – pikk jätke, mis viib signaale neuronist välja. Sünaps on koht, kus
ühe neuroni väljundjätke (akson) puutub kokku järgmise neuroni sisendjätkega
(dendriidiga) või rakukehaga või ka meeleelundi, lihas- või näärmerakuga. Sünapsid on
osa kesknärvisüsteemi neuroneid ühendavatest elektriahelatest, mistõttu nad on tajuks
ja mõtlemiseks vajalike bioloogiliste "arvutuste" eelduseks. Samuti võimaldavad nad
närvisüsteemi ühendust organismi teiste elundkondadega.
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Inimese
närvirakud
võivad
elu
jooksul
nii
tekkida
kui
taastuda
(https://en.wikipedia.org/wiki/Adult_neurogenesis,
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroregeneration), närvivõrgu struktuur areneb ja
muutub, nt tekivad uued või kaovad olemasolevad seosed.
Hinnatakse, et inimesel on suurusjärgus 100 mlrd neuronit, igaühel suurusjärgus 50,000
seost (seoste arv on erinevatel neuronitel väga erinev). Kokku saame seoste arvu
hinnanguks 5*10E15 seost (TB = 10E12 B). Lisada tuleks ka iga seose info maht (selle
arvulist väärtust on raske hinnata, võimalikud on ka väärtused 100 B ja enam). Kui
eeldada Moore seaduse jätkuvust, siis mitme aasta pärast võib arvutite mälu mahtu
lugeda võrdväärseks inimese mälu mahuga?
Õppimine tehisnärvivõrkudes
Üldine õppimise põhimõte tehisnärvivõrkudes on, et lisaks väljundi arvutamisele
modifitseeritakse närvivõrku ennast - tavaliselt seoste kaale, harvemini lävifunktsiooni
läviväärtust/tüüpi või närvivõrgu struktuuri. Kasutatakse erinevaid närvivõrgu
õppimistüüpe. Üks võimalik õppimise idee põhineb Delta reeglil (vt joonis),
Dij= K*(Oi - Ti)*Vj, kus:


Dij on muudatus neuronist j neuronisse i viiva seose kaalus



K on õppimise kiirust määrav kordaja



Oi on oodatav neuroni Ni väljund



Ti on tegelik neuroni Ni väljund



Vj on neuroni Nj väljund (= neuroni Ni sisend)

Delta reegel
Vj = Nj väljund = Ni sisend
Ni

Nj

(Oi)
(Ti)

Lähtekaal Wji +






Dij= K*(Oi - Ti)*Vj

Dij - muudatus neuronist j neuronisse i viiva seose
kaalus
K - õppimise kiirust määrav kordaja
Oi - oodatav neuroni I väljund
Ti - tegelik neuroni I väljund
Vj - neuroni i sisend (mitte sisendkaal!)= j väljund

Reegel ütleb seega, et kui neuroni Ni väljund ei vasta oodatule, võidakse muuta j-ndast
neuronist i-ndasse neuronisse tuleva seose kaalu. Muudatus võrdub väljundi vea, j-nda
neuroni väljundi ja etteantud kordaja korrutisega. Näiteks, kui tegelik väljund oli liiga
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väike (Ti < Oi), suurendatakse üldjuhul sisendseose kaalu. Kas see tulemus on intuitiivselt
põhjendatud? Mis juhtub, kui Vj on null, kas see on loogiline?
Kordaja K määrab õppimise kiiruse - kui see on väga suur, toimub õppimine kiiresti, kuid
võrk võib "üle õppida" ja anda valesid tulemusi (näiteks, tekib vastupidise märgiga
suurem viga); kui K on väike, on õppimine aeglasem.
Delta reeglit on mitmeti modifitseeritud. Näiteks, et vältida närvivõrgu jäämist
lokaalsesse optimumi ja parandada õppimise kiirust, võib arvutatud Dij väärtust muuta,
arvestades muudatust ka eelmistel sammudel: kui muudatused mõlemal eelmisel
sammul olid sama märgiga, siis suurendada, vastupidisel juhul vähendada. Selleks
kasutatakse liikumishulga kordajat (momentum).
Levinud õppimise meetod mitmetasemelistes närvivõrkudes on tagasilevi
(backpropagation). Selle puhul liigutakse kõigepealt sisenditelt väljunditele, leides
tulemuse. Võrreldes seda õige tulemusega, saadakse viga. Edasi liigutakse tagurpidi läbi
kõikide kihtide, parandades kaalusid Delta reegli abil.
Et tagasilevi käigus kasutada Delta reeglit, tuleb teada väljundi vigade suurust nii
väljundkihi kui ka vahekihi neuronite puhul. Kui Ni on väljundneuron, siis määratakse
oodatav väljund Oi kasutaja poolt - Oi on võrdne treeningandmete väljundiga. Siit
arvutatakse ka Ni väljundi viga (Oi - Ti). Muudel juhtudel tuleb väljundi viga arvutada
tagasilevi käigus. Selleks kasutatakse erinevaid valemeid, näiteks saab Nj väljundi viga
arvutada kui Ni väljundi vea ja lähtekaalu Wji korrutist (vrd joonis ülal). Siit omakorda
tuleneb muudatus neuronisse Nj viiva seose kaalus vastavalt Delta reeglile.
Toodud ülevaade annab esmase ettekujutuse õppimisest tehisnärvivõrkudes.
Matemaatilisemad ja põhjalikumad materjalid masinõppest tehisnärvivõrkudes on
kättesaadavad
veebis
või
närvivõrkude
õpikutes,
vt
nt
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network,
https://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation.
Tehisnärvivõrkude liike
Närvivõrkude struktuure ja õppimise meetodeid on palju. Pärilevivõrgus (feedforward
neural network) liigub info sisenditest väljunditeni ilma tsükleid moodustamata.
Süvanärvivõrk (deep neural network) on selline närvivõrk, milles on mitu varjatud kihti.
Mitmekihiline pertseptron (multilayered perceptron) on tsükliteta võrk, mis koosneb
sisendkihist, ühest või mitmest vahekihist ja ühest väljundkihist, mille iga eelmise kihi
neuronid on ühendatud kõigi järgmise kihi neuronitega ning mis kasutab monotoonset
aktivatsioonifunktsiooni. Süvanärvivõrkude näide on konvolutsioonilised närvivõrgud
(convolutional neural networks, CNN), mille eeskujuks on visuaalse info töötlemine
inimajus.
Konvolutsioonilised närvivõrgud kujutavad endast mitmekihilisi erinevat tüüpi kihtidega
närvivõrke, kusjuures iga eelmise kihi väljundid on järgmise sisenditeks. Neid
rakendatakse eriti pildituvastuses, loomuliku keele töötluses jm valdkondades. Nagu
nimetus ütleb, kuuluvad kihtide hulka konvolutsioonilised kihid (convolutional layers).
Need realiseerivad konvolutsiooni (convolution) funktsiooni.
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Konvolutsiooni funktsioon võtab sisendiks kaks funktsiooni ja väljastab kolmanda
funktsiooni - konvolutsiooni (https://en.wikipedia.org/wiki/Convolution). Konvolutsioon
väljendab seda, kuidas üks algsetest funktsioonidest modifitseerib teist (vt ka
illustratsioon
https://en.wikipedia.org/wiki/Convolution#/media/File:Convolution_of_box_signal_with
_itself2.gif). Näiteks kui esimene funktsioon f(t) kirjeldab kõlarist tulevat heli (sõltuvalt
ajast t) ning teine funktsioon g(t) kirjeldab, kuidas kõrv seda heli vastu võtab (ajast
sõltuvalt - sealhulgas, kõrv säilitab mingil määral ka eelmiste momentide helide taju), siis
nende funktsioonide konvolutsioon f*g kirjeldab seda, milline on helipilt kõrva jaoks
mingil antud ajamomendil.
Pilditöötluses on konvolutsioon (ahendus) pilditransformatsiooni meetod, mis töötleb
pildi segmente ja nende ahendatud variante müratõrje, servade tuvastamise vms
eesmärgil. Ahendustuum (convolution kernel) on külgnevate pikselite rühm, millega
konvolutsioon sooritatakse. Näiteks võib tuum olla 3*3 maatriks, kus elementide
väärtused võivad olla -1, 0, või 1. Tuum "liigub" vasakult paremale / ülalt alla üle pildi
faili, kusjuures pildi faili elementide väärtused korrutatakse tuuma elementide
väärtustega ja summeeritakse. Sellistest summadest tekib uus maatriks, mis on sisendiks
järgmisele kihile (https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/convolve.htm).
Konvolutsioonilises närvivõrgus võivad lisaks konvolutsioonilistele kihtidele olla:
ühendavad kihid (pooling layer, vähendab andmete mõõtmeid, ühendades ühe kihi
neuroniklastrite väljundid järgmises kihis üheks neuroniks); ReLU kihid (rectified linear
unit, kasutab aktivatsioonifunktsiooni f(x) = max(0,x) või sellele analoogilist);
mitmekihiline pertseptron (tavaliselt väljundis); kahju / vea hindamise kiht (loss layer).
Konvolutsioonilised närvivõrgud võivad koosneda väga suurest arvust kihtidest
(https://gluon.mxnet.io/chapter04_convolutional-neural-networks/very-deep-netsvgg.html). Süvanärvivõrke kasutab näiteks AlphaGo, mis 2016.a. võitis Go maailma
tippmängijat viiemängulisel turniiril.
Ülevaadet konvolutsioonilistest närvivõrkudest (ning masinõppest üldisemalt) koos
Python koodiga võib lugeda siit: https://gluon.mxnet.io/chapter04_convolutionalneural-networks/cnn-scratch.html.
Veel
kasulikke
materjale:
https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network,
https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neuralnetworks-the-eli5-way-3bd2b1164a53.
Ülesande lahendamine närvivõrgu abil
Ülesande lahendamine närvivõrgu abil koosneb järgmistest tegevustest:
1. Ülesande spetsifikatsioon, analüüs ja teisendamine närvivõrgu jaoks sobivale
kujule
2. Närvivõrgu struktuuri ja parameetrite valik, vajadusel andmete normaliseerimine
3. Närvivõrgu treenimine ja hindamine
4. Lähteülesande lahendamine närvivõrgu abil
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Vaatame neid lähemalt.
1. Ülesande spetsifikatsioon, analüüs ja teisendamine närvivõrgu jaoks sobivale kujule:


Ülesande spetsifikatsioon. Sobivuse analüüs lahendamiseks närvivõrkudega. Kui saab
efektiivselt lahendada mingite muude, eriti algoritmiliste meetoditega, tuleks
eelistada viimaseid - see on tavaliselt lihtsam ja odavam



Sisend-, (vajadusel) vahe- ja väljundmuutujate valik



Treening- ja testandmete valik. Treeningandmetega treenitakse närvivõrk vajalikule
tasemele ja testandmetega hinnatakse närvivõrgu kvaliteeti, kasutades selleks
tavaliselt ruutkeskmise vea hinnangut. See hinnang üldjuhul algul väheneb
õpetamise käigus, võib aga hakata uuesti kasvama üleõppimise korral.



Vajadusel kasutatakse ka kolmandat tüüpi andmeid - valideerimise andmeid, mille
abil võrreldakse erinevaid katsetuste käigus saadud närvivõrke, et valida nende
hulgast parim.

2. Närvivõrgu struktuuri ja parameetrite valik, vajadusel andmete normaliseerimine:


Lävifunktsiooni valik



Närvivõrgu kihtide arvu valik, neuronite arvu valik vahekihtides. Kihtide ja neuronite
arv sõltub sisend-väljundsõltuvuste keerukusest, sisendite ja väljundite arvust,
treenimisandmete mahust, olemasolevast mälust ja arvuti võimsusest. Kui kihte ja
neuroneid on liiga vähe, siis võrk ei suuda õppida, viga jääb suureks, funktsiooni
väärtuste muutused ei kandu väljundisse. Kui kihte ja neuroneid on liiga palju, on
võrgu treenimine aega ja mälu nõudev, samuti võib närvivõrk kergemini üle õppida tulemused hakkavad juhuslikult kõikuma. Näiteks, kui valida sisendandmeid
treeningandmete sisendväärtuste vahelisest piirkonnast, võivad väljundandmed
hüppeliselt muutuda



Lävifunktsiooni parameetrite ja sidemete kaalude algväärtustamine



(Vajadusel) sisend- ja väljundandmete normaliseerimine. Normaliseerimine on
vajalik enamasti siis, kui sisend- või väljundmuutujad on väiksemad või suuremad kui
lävifunktsioon seda eeldab. Näiteks kui lävifunktsiooni läviväärtus on
sisendandmetest oluliselt väiksem, võib närvivõrgu treenimine olla ebaefektiivne.
Väljundväärtused tuleb siis normaliseerida - teisendada lävifunktsiooni jaoks
sobivasse vahemikku.

Närvivõrgu ettevalmistamisel kasutatavaid parameetreid:


Kihtide arv, neuronite arv igas kihis, igas kihis rakendatav lävifunktsioon



Kaalude maksimum- ja miinimumväärtused algväärtustamisel, kaalude uuendamise
sagedus



Õppimise parameetrid: kiiruse kordaja delta reeglis (K, Eta), liikumishulga kordaja
(momentum, alpha), sisendväärtustele lisatav juhuslik müra (input noise), kaaludele
lisatav juhuslik müra (weight noise), lävifunktsiooni parameetrid (temp) jne.



Normaliseerimine ja testandmete valik
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3. Närvivõrgu treenimine ja hindamine:


Närvivõrgu treenimine treeningandmetel



Saadud närvivõrgu testimine testandmetega, vajadusel täiendav treenimine ja/või
muutmine



Vajadusel erineva struktuuri ja erinevate algparameetritega närvivõrkude tekitamine
ja treenimine



Vajadusel
erinevate
treenitud
närvivõrkude
võrdlemine,
kasutades
valideerimisandmeid. Valitakse välja võrk, mis andis valideerimisandmetel parima
tulemuse

Närvivõrgu treenimisel kasutatavaid parameetreid:


Õppimise taset saab hinnata näiteks ruutkeskmise vea (RMS Error - root mean
square error, ruutjuur vigade ruutude summa keskmisest) abil



Muud parameetrid, mis näitavad treenimise taset: RMS muudatus võrreldes eelmise
iteratsiooniga (Change), Iteratsioonide arv (Iterations), piisavalt treenitud objektide
protsent, lubatav objekti viga treenimisel - kui viga on alla selle väärtuse, satub
objekt treenitute nimekirja

4. Lähteülesande lahendamine närvivõrgu abil:


Treenitud närvivõrgu käivitamine lähteülesande algandmetega, tulemuste saamine



Vajadusel tulemuste teisendamine ja interpreteerimine



Vajadusel närvivõrgu integreerimine hõlmava süsteemi koosseisu

Tulemuste saamisel ja hindamisel kasutatavaid parameetreid:


Sõltuvalt kasutatavast vahendist võib olla võimalik vaadata hindamise tegelikke ja
närvivõrgu poolt arvutatud väärtusi treenimise objektidel või testobjektidel,
jääkvigu, vea muutumist õppimise käigus, treenitud närvivõrgu tundlikkust sisendite
suhtes, kaalusid, närvivõrgu graafilist pilti ja muud



Veel võimalusi: kaalude sagedusjaotus - kui võrk on hästi treenitud ja kõikide
tasemete lävifunktsioon on sama, peaks see jaotus olema lähedal normaalsele;
närvivõrgu graafiline pilt; jne

Materjale:


S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Section 18.7



Neuron https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron



Tehisnärvivõrgud ja masinõpe,
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network,
https://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation



Närvivõrgud ajus, http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/s1/introduction.html
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Ülevaade konvolutsioonilistest närvivõrkudest (ning masinõppest üldisemalt)
koos Python koodiga: https://gluon.mxnet.io/chapter04_convolutional-neuralnetworks/cnn-scratch.html



https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network



https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutionalneural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53)



scikit-learn, https://scikit-learn.org/stable/



MXNet: An open source deep learning framework, https://mxnet.apache.org/



Keras: The Python Deep Learning library, https://keras.io/



TensorFlow:
open
source
https://www.tensorflow.org/

5.4.

platform

for

machine

learning,

Kinnitusega õppimine (reinforcement learning)

Ülal käsitletud induktiivsel masinõppel (nt otsustuspuude ja närvivõrkude puhul)
õpitakse enamasti mingit otsustust: antud on treeningandmete sisendite ja väljundite
väärtused, tuleb õppida etteantud kriteeriumide põhjal parima väljundi leidmist.
Õppimise lõpus antakse kohest tagasisidet - treening- ja testandmed sisaldavad
oodatavat tulemust. Otsustuse leidmise meetodid võivad olla keerukad (vrd
konvolutsioonilised närvivõrgud), kuid õppimise korraldus on lihtne, põhinedes
treeningandmetel, testandmetel ja saadud mudeli kasutamisel prognoosimiseks.
Elus on palju õppimise olukordi, mille korraldus on keerukam. Näiteks, protsessid, mis
koosnevad tegevuste jadast ja mille käigus iga tegevuse tagasisidet antakse hilinemisega,
võib-olla alles protsessi lõpus. Ka protsessis võimalikud tegevused ning nende tulemused
võivad olla teadmata. Paljudes olukordades saab tegutseja tegutsemise käigus positiivset
või negatiivset tagasisidet (nt kiitust ja laitust, heaolutunnet või valu, pluss- või
miinuspunkte), kuid mitte konkreetseid juhiseid selle kohta, mida täpselt tuleks teha.
Tagasisidet võib saada kas tegevuste vahepeal või lõpus.
Õppimist sellise tagasiside põhjal nimetatakse kinnitusega õppimiseks (reinforcement
learning). Üldjuhul muudetakse kinnitusega õppimise käigus tegutsemist, eesmärgiga
maksimeerida positiivset ja minimeerida negatiivset tagasisidet. Kinnitamist (kinnitusega
õppimist)
kasutatakse
palju
igapäevases
elus
(https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement,
https://en.wikipedia.org/wiki/Operant_conditioning).
Äärmuslikul juhul ei tea tegutseja, kes ta on, miks ta on või millised jõud toimivad tema
ümber – ainult saab vahetevahel mõne pai või müksu. Selline õppimine on vähe
efektiivne. Reaalselt on tavaliselt olemas mingi tegutseja ja keskkonna struktuur, mis
toetab kinnitusega õppimist. Näiteks on loomadel ja inimestel geenides eelinfo
("instinktid"), mis soodustab teatud liiki tegutsemist (koostööd, saagi hankimist,
vaenlase eest varjumist vms).
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Et nii oleks võimalik õppida, peavad õppimise tagasiside signaalid olema selgelt eristatud
muudest sisendsignaalidest. Elusolenditel on see nii - imik võib mitte vahet teha ohutute
ja ohtlike väliskeskkonna objektide vahel, kuid eristab meeldivat ja ebameeldivat.
Ka masinõppe süsteemides võib kinnitusega õppimise puhul ette anda eelinfo süsteemi,
keskkonna ja tegutsemise protsessi kohta. Eraldi antakse positiivset või negatiivset
tagasisidet ("tasu"). Õppimise käigus otsitakse üldjuhul otsustuse eeskirja (policy), mis
annab ette valitava tegevuse igas süsteemi seisundis ning maksimeerib tegutsemise
oodatava kogutasu.
Õpitavat struktuuri võib kinnitusega masinõppes ette anda väga erinevalt, näiteks võib
õppida parima struktuuriga graafe või puid, mille puhul maksimeeritakse positiivset
tagasisidet. Paljusid masinõppe ülesandeid on võimalik sõnastada kinnitusega õppimise
ülesandena. Nii võib induktiivset õppimist esitada kinnitusega õppimisena, kui õigete
vastustega seostada positiivne tagasiside. Kinnitusega masinõppes kasutatakse tihti
süsteemi esitust Markovi otsustusprotsessina (Markov Decision Process, MDP).
Markovi otsustusprotsess on kahealuseline märgendatud graaf (näide http://en.wikipedia.org/wiki/File:Markov_Decision_Process_example.png). Graafi tipud
on olekud olekute hulgast S ja tegevused tegevuste hulgast A. Igas olekus võib valida
mingi selles lubatud tegevuse. Valiku tulemusena satutakse etteantud järgmistesse
olekutesse, kusjuures igasse järgmisse olekusse üleminek toimub etteantud
tõenäosusega ja annab ettemääratud tasu.
Markovi otsustusprotsess rahuldab Markovi omadust: igal ajamomendil t sõltuvad
edasiste olekute tõenäosused süsteemi olekust sellel ajamomendil, aga mitte sellest,
millistes olekutes süsteem enne on olnud (protsessil ei ole mälu). Võib kasutada
diskontomäära (discount factor), mis iseloomustab hetkel ja tulevikus saadud tasu
erinevust.
Markovi otsustusprotsessil on siis järgmised komponendid:


s - olekud olekute hulgast S (lähteolek on s0),



A(s) - võimalikud tegevused igas olekus,



P(s, a, t) - tõenäosused, et valides olekus s tegevuse a, satutakse olekusse t,



R(s, a, t) - tasu, mida saadakse, kui valitakse olekus s tegevuse a ning satutakse
olekusse t,



gamma - diskontomäär vahemikust [0,1] (discount factor). Diskontomäära
kasutamisel korrutatakse igal järgmisel sammul saadud tasu diskontomääraga
("kohe saadud tasu on parem").

Täielikult määratletud Markovi otsustusprotsessi puhul püstitatakse tavaliselt ülesanne
leida otsustuse eeskiri (policy), mis annab ette valitava tegevuse igas süsteemi olekus.
Sellise eeskirja saab ette anda paaridena (s,a), kus a on valitud tegevus hulgast A(s)
olekus s. Optimaalne otsustuse eeskiri on selline eeskiri, mis maksimeerib tegutsemise
oodatava kogutasu antud Markovi otsustusprotsessi puhul.
Kui mingi otsustuse eeskiri on ette antud, siis valitakse igas seisundis üks kindel tegevus
ning Markovi otsustusprotsessi graaf taandub Markovi ahelaks. Markovi ahel on kaalutud
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orienteeritud graaf, kus kaalud kaarte juures näitavad tõenäosust, et asudes kaare algtipus
satutakse
kaare
lõpptippu
(näide:
https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain#/media/File:Markovkate_01.svg).
Kinnitusega õppimisel Markovi otsustusprotsessi kasutamisega saab kasutada erinevaid
meetodeid sõltuvalt õppimise eesmärkidest, teadmiste esitamise keelest (formalismist),
olemasolevast informatsioonist jne.
Kui olukorra kohta on teada väga vähe ("Nendest koobastest tulevad aeg-ajalt orkid,
kellel on kallihinnalisi vääriskive, aga koobastikust me rohkem midagi ei tea, sest ükski,
kes sinna sisenes, ei ole tagasi tulnud"), siis tuleb kõigepealt hankida infot olukorra (nt
Markovi otsustusprotsessi parameetrite, kui kasutatakse MDP) kohta. Hindamise käigus
võib koguda ka optimaalse otsustuse eeskirja infot.
Üks sellise hindamise lihtsamaid näiteid on otsene kasulikkuse hindamine (direct utility
estimation). Selle puhul on võimalik protsessi läbimise käigus registreerida iga oleku
erinevate tegevuste puhul saadavad tegelikud tulemused (millisesse järgmisse olekusse
jõuti) ning nii hinnata otsustusprotsessi parameetreid, nt tõenäosust P(s, a, t) sattuda
antud olekust s antud valiku a puhul järgmisse olekusse t. Kui teha suur arv graafi
läbimisi ning registreerida lisaks ka iga seisundi ja valitud tegevuse puhul saadud tasud
R(s, a, t), saab arvutada keskmisi saadud kogutasusid iga lubatud seisundi-tegevuse paari
jaoks ning lõpptulemusena hinnata parimat tegevust antud seisundis.
Selliste parimate otsustuste koguhulk määrab optimaalse otsustuse eeskirja - igast
seisundist tuleb valida tegevus, mille puhul oodatav tasu on suurim. Iga võimaliku
tegevuse oodatava tasu saab arvutada selle tegevuse puhul saavutatavate valikute
tõenäosuste ja vastavate tulemusseisundite tasude korrutiste summana.
Otsene kasulikkuse hindamine on põhimõtteliselt lihtne, kuid üsna ebaefektiivne
õppimismeetod. See meetod võib olla ka tegelikus olukorras ebarealistlik.
Üks otsese kasulikkuse hindamise puudusi on, et ta ei kasuta piisavalt õppimise käigus
kogunenud infot. Näiteks, kui on tekkinud esialgne hinnang seisundi-tegevuse paaride
puhul oodatavate tasude kohta, siis saab järgmise seisundi hinnanguid kasutada
olemasoleva seisundi tasude hindamisel. Sellist lisainfot kasutab Q-õppe (Q-learning,
https://en.wikipedia.org/wiki/Q-learning,
näide
https://gist.github.com/kastnerkyle/d127197dcfdd8fb888c2) algoritm. Selle algoritmi
puhul kasutatakse oodatavate tasude hindamisel valitud tegevuste jaoks juba
kogunenud hinnanguid.
Kui Markovi otsustusprotsessi parameetrid on täielikult teada ("Sellel lõigul on lubatud
sõidukiirus 70 km/h; kui läbida see lõik kiirusega 100 km/h, siis tõenäosusega 0,95
võidetakse 21 sekundit, tõenäosusega 0,0499 kaotatakse 90 eurot ning tõenäosusega
0,0001 on tulemuseks vigastusega lõppenud liiklusõnnetus"), saab optimaalse otsustuse
eeskirja
arvutada
dünaamilise
programmeerimise
vahenditega
(https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming). Muuhulgas, selle konspekti
järgmises osas toodud Dijkstra algoritmi võib vaadata kui dünaamilise
programmeerimise näidet. Keerukamate ülesannete puhul võib lahendatavate
võrrandite arv olla siiski väga suur.
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Praktiliste ülesannete puhul võib täieliku optimaalse otsustuse eeskirja leidmine olla
ebavajalik või ebarealistlik. Sellisel juhul saab leida osalist otsustuse eeskirja või püüda
saavutada head, kuid mitte optimaalset lahendust.
Kinnitusega õppimise rakenduste näiteid:


DeepMind poolt arendatud AlphaGo Zero tarkvara – kasutades kinnitusega õpet,
alustades nullist ja mängides iseenda vastu, ületas maailma parimaid Go
mängijaid. Meetodid: konvolutsioonilised närvivõrgud, kinnitusega õpe, mängud
iseenda vastu.



DeepMind poolt arendatud AlphaGo Zero tarkvara – kasutades kinnitusega õpet,
alustades nullist ja mängides iseenda vastu, ületas maailma parimaid male-, shogi
ja Go mängijaid. Meetodid on üldisemad kui AlphaGo Zero puhul. Kasutatakse
üldotstarbelist Monte-Carlo puu otsingu (Monte-Carlo tree search, MCTS)
algoritmi. Iga otsing koosneb simuleeritud seeriast mängudest iseenda vastu,
läbides puu juurtest kuni lehtedeni.

Materjale:
S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Section 21
Reinforcement learning, https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning
Silver, David; Hubert, Thomas; Schrittwieser, Julian; Antonoglou, Ioannis; Lai, Matthew;
Guez, Arthur; Lanctot, Marc; Sifre, Laurent; Kumaran, Dharshan; Graepel, Thore;
Lillicrap, Timothy; Simonyan, Karen; Hassabis, Demis (December 5, 2017). "Mastering
Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm",
https://arxiv.org/pdf/1712.01815.pdf
5.5.

Masinõppe meetodid

Õppimine sisaldab millegi uue omandamist (meeldejätmist, integreerimist, induktsiooni,
tuletamist, avastamist, uutviisi kasutamist jne). Õppida võib nii teadmisi, oskusi kui ka
hoiakuid. Kui hästi läheb, siis see uus aitab õppijat edaspidi paremini toime tulla (see
pole alati nii). Täpsemalt, õppimist on määratletud kui:


teadmise/oskuse omandamist iseõppimise, juhendamise või kogemuse kaudu,



oskuse/käitumise efektiivsemaks muutmist tegevuse, harjutamise või kogemuse
kaudu,

 hoiaku (suhtumise, maailmavaate) muutmist.
Masinõpe on protsess, millega tehissüsteem (intelligentne süsteem, agent,
funktsionaalüksus jne) täiustab oma talitlust, uut teadmust või oskusi omandades või
seniseid ümber korraldades. Masinõpet võib täpsemalt defineerida järgmiselt. Ütleme,
et arvutiprogramm õpib kogemusest E mingi ülesannete klassi T ja tõhususe mõõdiku P
suhtes, kui tema tõhusus T ülesannete lahendamisel, hinnatuna P põhjal, paraneb peale
õppimist kogemusest E (Tom M. Mitchell).
Masinõppeks võib kasutada sadu algoritme ja põhimõtteid - näiteks otsustuspuude ja
reeglite masinõpet (ID3 ja teised), erinevat liiki närvivõrkude treenimist, geneetilisi
algoritme, üldistamist predikaatidel, klasteranalüüsi, regressioonianalüüsi jpt. Näiteks
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pakub süsteem Weka üle viiekümne erineva masinõppe algoritmi. Kuidas nendes
orienteeruda?
Masinõppe meetodid, algoritmid ja vahendid sõltuvad mitmetest teguritest.


Süsteem - selle ehitus, struktuur jne.



Masinõppe abil täiustatav süsteemi komponent.



Eelnevalt olemasolevad teadmised.



Andmete ja teadmiste esitamise formalism (keel, vahendid).



Tagasiside, mida õppimise käigus antakse.

Süsteem määrab suurel määral masinõppe eesmärgid, kasutatavad meetodid ning
vahendid. Nii on pangas, isejuhtivas autos ning malemängu programmis kasutatavad
masinõppe meetodid ja vahendid üsna erinavad.
Masinõppe abil täiustatavad süsteemi komponendid sõltuvad süsteemist. Masinõpet
saab üldjuhul kasutada iga mittetriviaalse komponendi täiustamiseks. Näiteks saab
intelligentses süsteemis õppida süsteemi vahetut reaktsiooni keskkonnast tulevatele
signaalidele, keskkonna arengu protsesse, tegevuste kasulikkuse hinnanguid jne.
Eelnevalt olemasolevad teadmised mõjutavad kasutatavaid meetodeid. Näiteks, kui
ümbritsev keskkond on hästi tundma õpitud, saab rakendada algoritme selles
keskkonnas paremini toimetulekuks. Kui keskkond on tundmatu, siis tuleb kõigepealt
seda tundma õppida.
Andmete ja teadmiste esitamise formalism (keel, vahendid) mõjutab seda, kuidas
õppeprotsessi esitatakse ja kui keerukas see on. Uus, mida omandatakse, võib olla mitut
liiki, nt. andmed, info, teadmine jne (vt eelmised jaotised). Masinõppes vaadeldakse
enamasti mingite seoste õppimist (tuletamist, tekitamist).
Seosed on tihti väljendatud tekstina mingis formaalses keeles. Näiteks, kõikide
otsustuspuude hulka võib vaadelda formaalse keelena (selle grammatika on ilmutatud
või ilmutamata kujul antud otsustuspuu kujundamise reeglites). Sellise keele "lause" on
üks konkreetne otsustuspuu. Matemaatilised funktsioonid esitavad teist funktsioonide
klassi, mille üks "lause" on konkreetne funktsioon. Ka närvivõrke saab vaadelda
formaalse konstruktsioonina, mille üks “lause” on konkreetne närvivõrk ja nii edasi.
Sellised "laused" on tihti tõlgitavad ühest keelest teise (esitades näiteks otsustuspuu
loogika formalismis).
Kõik järgnevad on võimalikud formalismid masinõppe jaoks: konjunktsioon, otsustuspuu,
lausearvutusvalem normaalkujul, üldine lausearvutusvalem, predikaatarvutusvalem,
automaat, Markovi otsustusprotsess, Markovi ahel, protseduur, närvivõrk, semantiline
võrk, ontoloogia, matemaatiline avaldis, loomulik keel jne. Igale neist vastab mingi enam
või vähem formaliseeritud keel, mille raames on vastavad formalismid õpitavad.
Mida keerukam on teadmiste esitamise keel, seda võimsam õppimisvahend ta on, samas
on keerukamate keelte puhul ka õppimise keerukus suurem.
Näiteks kui kasutatav keel sisaldab mõisteid, siis inimesed kasutavad
kombineeritult) järgmisi mõistete õppimise meetodeid:

(enamasti
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kirjelduse meeldejätmine,



kirjelduse integreerimine,



hõlmava objekti kitsendamine või kitsama objekti üldistamine,



kirjelduse/funktsiooni induktsioon (mis on induktsiooni ja üldistuse vahe?),



analoogia,

 avastus.
Analoogilisi meetodeid saab kasutada ka masinõppe puhul.
Tagasiside, mida õppimise käigus antakse, võimaldab õppimist kiirendada või vastupidi,
muudab õppimise keerukamaks (kui tagasisidet on vähe). Nii võib õppimine toimuda
õpetaja abiga (õpetaja annab konkreetset tagasisidet selle kohta, mida tuleks teha),
kinnitusega (keskkond annab positiivset või negatiivset tagasisidet, kuid mitte
konkreetseid juhendeid) või iseseisvalt. See vahetegemine on siiski tinglik, nagu eespool
nägime.
Tagasisidega õppimise üks liike on masinõppes, nagu ka elus väga levinud näidetel
põhinev (induktiivne, üksikult üldisele) õppimine. Seda meetodit on tutvustatud ka
käesolevas peatükis. Induktiivse masinõppe õppimise üldine skeem on järgmine:
1. Koosta õppe- ja katseandmete kogumid, koosta päring õppimiseks
2. Leia õpitav funktsioon õppeandmete põhjal
3. Katseta katseandmetega
4. Hinda tulemusi. Kui õpitud funktsioon on piisavalt hea, siis väljasta tulemus või
kasuta seda. Vastasel juhul uuenda õppeandmed ja mine sammule 2.
Täiesti täiesti ilma tagasisideta õppimine võib sisaldada näiteks mustrite leidmist
andmetes klasteranalüüsi abil. Selleks, et selline tegevus kvalifitseeruks masinõppeks
ülaltoodud tähenduses, on siiski vaja infot selle kohta, millised neist mustritest on
kasulikud süsteemi talitluse täiustamiseks.
Ülaltoodud masinõppe tegurid on tihti sõltumatud (ortogonaalsed) selles mõttes, et
mingit konkreetset valikut saab kasutada koos paljude teiste tegurite valikutega. Nii saab
otsustuspuid, närvivõrke või Markovi otsustusprotsesse õppida väga mitmesuguste
meetoditega, sealhulgas nii induktiivselt kui ka kinnitusega.
5.6.

Õppimine: küsimusi ja ülesandeid

Küsimusi


Õppimine:
mõiste;
algoritme/põhimõtteid.



Näidetel põhineva õppimise üldine skeem.



ID3: meetod; palju objekte; ID3 õppimise seisukohast; analüüs. C4.5.



Närvivõrgud: närvivõrk ja selle kihid, neuron, tüüpilisi lävifunktsioone, rakendusi,
närvivõrgud ja ekspertsüsteemid, närvivõrgud elusorganismis, ebakindluste
esitamine närvivõrkudes, süvanärvivõrk,
pärilevivõrk, konvolutsiooniline
närvivõrk.

meetodid;

funktsioone,

keeli,

formalisme;
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Lihtne õppimine närvivõrkudes.



Kuidas toimub kinnitusega õppimine elus? Tehissüsteemides?



Millist süsteemi esitust kasutatakse tihti kinnitusega masinõppes? Millal tuleks
kasutada otsest kasulikkuse hindamist, Q-õpet, dünaamilist programmeerimist?



Antud ülesanne, kas närvivõrk võiks lahendamiseks sobida? Masinõpe
otsustuspuudel? Kinnitusega õppimine? Mõni muu meetod?



Millised tegurid mõjutavad masinõppe algoritmide ja vahendite valikut? Kuidas
liigitada masinõppe algoritme?
Ülesandeid


Antud tabel, koostada otsingupuu.



Koostada lihtne tabel ja sellele vastav otsingupuu.



Koostada minimaalne puu.



Leida sama tabeli põhjal 2 puud, mis annavad erinevad tulemused vms.



Teisendada otsingupuu lausearvutuse valemiks.



Visandada närvivõrgu struktuur mingi ülesande jaoks.



Näide õppimisest närvivõrgus.



Antud Markovi otsustusprotsess; näidata, kuidas sellel toimub õppimine.



Antud mõiste määratlus; millist liiki määratlusega on tegemist (nt hõlmava mõiste
kitsendus vms)?



Võrrelge Markovi otsustusprotsessi ja muid levinud protsesside kirjeldamise keeli/
vahendeid. Millised on Markovi otsustusprotsessi eelised? Puudused? Üldistused?
Kitsendused?



Kas mõnda vaadeldud meetoditest saaks kasutada igapäevategevustes?
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6. OTSING, PLANEERIMINE, AUTONOOMNE TEGUTSEMINE
Käsitleme otsingu meetodite kasutamist, otsingu algoritmide liike, Dijkstra algoritmi ning
heuristiliste otsingumeetodite põhimõtteid.
6.1.

Otsingu meetodite kasutamine ja algoritmid

Kuna juba definitsiooni järgi on intelligentsete süsteemide puhul tegemist
ebakorrapärase, halvasti struktureeritava probleemalaga, on siin millegi leidmiseks,
tegemiseks, planeerimiseks või autonoomse tegutsemise kavandamiseks vaja sageli
kasutada otsingu algoritme.
Näiteks viib otsingu algoritmini see, kui süsteemi määramispiirkond liigendatakse
seisunditeks, määratakse seisundite vahelised üleminekud ja taandatakse lahenduse
leidmine tee otsingule lähteseisundist soovitud seisundini. Muuhulgas vajatakse otsingut
paketi optimaalse marsruudi leidmisel Internetis, kaubavedude planeerimisel,
järeldamisel semantilises veebis ja paljudel muudel juhtudel.
Otsingu algoritme on palju ja neid saab mitmeti klassifitseerida:


rakenduste järgi - rakendusteks võivad olla näiteks planeerimine, äratundmine,
mängud, otsustamine, loomuliku keele töötlus, kasutajale kuvatava info otsing
otsingumootoris, pakettide marsruutimine;



probleemipüstituse formalismi järgi (“loogiline tase”, millel toimub sisuline
otsing) - nt loomulik keel, matemaatiline loogika, formaalne keel, andmed,
reeglid, semantilised võrgud, veebilehe arenduse keel, marsruutimistabelid;



probleemi lahendamise formalismi järgi (millel otsitakse, “füüsiline tase”) - nt
otsing tabelil, puul, orienteeritud/orienteerimata graafil, ja/või graafil,
kaalutud/kaalumata
graafil,
automaadil,
Markovi
ahelal,
Markovi
otsustusprotsessi graafil jne;



otsingu eesmärgipüstituse järgi – nt graafi puhul: leida lühim tee graafi ühest
tipust teise tipuni, ühest tipust kõikide tippudeni, kõikidest tippudest kõikide
tippudeni;

 selle järgi, kas kasutatakse otsingu heuristikaid.
Informeerimata (uninformed) otsingu puhul on teada vaid süsteemi seisundite ja
seisundite vaheliste üleminekute info, näiteks seisundite ja üleminekute graaf. Palju
kasutatud algoritmid on siin järgmised (EVS-ISO/IEC 2382-28:1998).


Laiutiotsing (breadth-first search) - Otsing, mis kulgeb otsingupuu kõrgematelt
tasemetelt madalamatele, kontrollides enne alumisele naabertasemele
siirdumist sõlmi üle kõigi ühe taseme võimalike alternatiivide, kuni jõutakse sihini
või mingi etteantud olekuni.



Süvitsiotsing (depth-first search) - Otsing, mis valib kõigepealt ühe võimalikest
harudest otsingupuu kõrgeimal tasemel ning jätkab piki valitud haru alumise
naabertasemeni, kuni sihi või etteantud sügavuse saavutamiseni. Kui siht jääb
saavutamata, jätkub otsing mingi veel läbimata haruga ning kulgeb analoogiliselt.



Dijkstra algoritm (Uniform Cost Search), mis on toodud allpool.
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Otsingu suunamiseks võib anda kogemuslikku (heuristilist) lisainfot. Näiteks võib kaardil
tee otsingul arvestada ilmakaari, omad heuristilised reeglid on paljudes mängudes,
heuristilisi reegleid kasutatakse otsingumootorites jne. Selline otsing ei garanteeri
lühimat ega parimat teed, kuid annab - nagu ka heuristiliste teadmiste puhul - hea
lähendi paljudel juhtudel. Heuristiline otsing võib vähendada otsinguruumi väga suurel
määral, näiteks ühe populaarse lihtsa mängu puhul 60,000-lt erijuhult mõnekümne
erijuhuni.
Et lahendada mingit ülesannet otsingu kasutamisega, läbitakse järgmised etapid:


ülesanne formaliseeritakse (näiteks defineerides võimalike seisundite hulga või
võimalikud sisendparameetrid),



formaliseeritud ülesandest eristatakse otsingu osa (ülesanne või selle osa
esitatakse otsingu terminoloogias),



otsinguülesanne lahendatakse (näiteks, leitakse tee graafil kahe tipu vahel, mis
vastavad algse ülesande lähte- ja soovitud seisundile),



lahendus tõlgitakse tagasi formaliseeritud ülesande terminoloogiasse (näiteks,
graafi tipud asendatakse seisunditega),

 lahendus esitatakse algse probleemi terminites.
Märgime, et ka mitmeid eelmistes jaotistes käsitletud meetodeid võib kasutada
tegevuste planeerimisel, näiteks kinnitusega õpet või järeldamist tegutsemise reeglite
baasi põhjal.
6.2.

Dijkstra algoritm (Uniform Cost Search)

Dijkstra algoritm on näide heast otsingu algoritmist orienteeritud kaalutud graafil.
Algoritm ei kasuta heuristilist infot ja leiab lühima tee ühest tipust kõikide tippudeni
(seega ka ühest tipust teise). Algoritmi keerukus on üldjuhul O(n2), kus n on graafi
tippude arv. Huvitav, et näiliselt lihtsama ülesande jaoks - leida lühim tee ühest
etteantud tipust teiseni - ei ole õnnestunud leida üldjuhul väiksema keerukusega
algoritmi. Mõlemal juhul on sõltuvalt graafi omadustest võimalikud mitmed muud
keerukuse hinnangud.
Arvutiteaduse ja tehisintellekti materjalides nimetatakse seda algoritmi või selle
variatsioone tihti Uniform Cost Search; sellisele nimetusele on toodud mitmesuguseid
põhjendusi.
Alltoodud algoritmi lühivariant leiab lühimate teede pikkused; seda on lihtne
modifitseerida nii, et ta leiab ka lühimad teed.
Sisend
Kaalutud orienteeritud graaf G=(V,E)
Kaalud l(v,w), kus (v,w) on kaar tipust v tippu w. Kokkulepe: l(v,v)=0; kui kaart (v,w)
pole, siis l(v,w)= 
Tipp v0 hulgast V, millest alates lühimaid teid otsitakse
Väljund
Lühimate teede pikkused tipust v0 teistesse tippudesse graafis G
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Algoritm
S:={ v0 };
for vV do D[v]:=l(v0 ,v); /* Algväärtustamisel antakse lühimate otseteede pikkused v0-st
teistesse tippudesse, kasutamata vahetippe */
while S<> V do
vali tipp w hulgast V \ S, mille D[w] on minimaalne;
lisa w hulka S;
for vV\S do D[v] := min(D[v], D[w]+l(w,v)) /* Lühimad teed v0-st teistesse tippudesse,
kasutades vahetippe hulgast S, sealhulgas lisatud tippu w */
end while
Kuidas modifitseerida seda algoritmi nii, et ta väljastaks lisaks lühimate teede pikkustele
ka need teed ise?
6.3.

Heuristiline otsing ja A*

Heuristilise otsingu puhul kasutatakse lisainfot otsingu suunamiseks. Näiteks, kui
otsitakse kaardil lühimat teed punktist A punkti B, siis võib kasutada soovitust "eelista
vahetippe, mis on sihtkohale lähemal", "vaata teid, mis on kaardil enam-vähem
paralleelsed punkte A ja B ühendava sirgega" või "vaata ainult suuri teid". Mõnede
ülesannete puhul võib vajalike otsinguoperatsioonide arv väheneda tuhandeid kordi.
Samas leiab heuristiline otsing tüüpiliselt hea lahendi, kuid ei pruugi leida parimat.
Heuristilise otsingu üks hästi tuntud algoritm on A*. Selle algoritmi puhul on iga tipu v
jaoks olemas hinnang h(v) selle tipu kaugusele etteantud lõpp-punktist vt. Dijkstra
algoritmi saab nüüd modifitseerida nii, et otsime lühimat teed konkreetsesse lõpppunkti, liites iga tipu vahemaa hinnangule algtipust massiivis D ka selle tipu kauguse
hinnangu lõpp-punktini.
Näiteks, kui graaf on kaart, siis võib kauguse hinnang olla otsetee pikkus kaardil antud
tipust lõpp-punkti. Tipu valik: vali tipp w hulgast V \ S, mille D[w] + h(w) on minimaalne.
Seega on otsingu efektiivsemaks muutmiseks vähemalt kaks teed: (1) kasutada paremat
algoritmi ja (2) kasutada suunavat lisainfot. Paneme tähele, et nad on sõltumatud; võib
kasutada ühte, teist või mõlemat korraga.
Suurte otsinguruumide puhul on nii Dijkstra algoritm kui ka A* väga suure
mäluvajadusega. On olemas algoritmid, mis teevad mõningat lisatööd ja on siiski
praktiliselt sama arvutusliku keerukusega, kuid väiksema mäluvajadusega.
Materjale:


S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Section 3, 10



https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm



https://en.wikipedia.org/wiki/A*_search_algorithm
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Otsing: küsimusi ja ülesandeid

Küsimusi


Otsingu rakendused, nende tüübid ja näited.



Otsingu meetodite liigitusi.



Otsinguülesande esitamise formalisme.



Dijkstra algoritm, selle rakendused, efektiivsus.



Heuristiline otsing, selle eelised ja puudused.



Algoritm A*.

 Näiteid heuristikate kohta.
Ülesandeid


Antud probleem, formuleerida see otsingu probleemina.



Koostada otsingu graaf.



Kasutada Dijkstra algoritmi mingi graafi puhul, näidata, kuidas algoritm töötab.



Kas antud heuristika töötab antud probleemi korral?
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7. LISAD
7.1.

Olulisemad kordamisküsimused

Kordamisküsimused
(=eksamiküsimused)
esitatakse
kursuse
konspekti
ja
slaidimaterjalide põhjal. Valik küsimusi on ülal iga jaotise lõpus. Järgnevas tabelis on
kokkuvõte kursuse olulisematest teemadest ja nendega kaasnevatest küsimustest ning
ülesannetest.
Tabel 5
Valdkond

Teema

Küsimus või ülesanne (näide)

Intelligentne
süsteem

Mis on intelligentne süsteem (IS, kaks
määratlust)?

Nimetage mõni intelligentne süsteem.

Mis on tehisintellekt? Intellektitehnika?
Kuidas nad on seotud intelligentsete
süsteemidega?
Kirjeldage Turingi testi ning "Hiina ruumi"
mõttelist eksperimenti.
Kas intelligentsed süsteemid vajavad
maailma / ainevalla mudelit? Milleks?
Mille poolest on inimese käitumine ning
arutlus erinev levinud IT süsteemide omast?

Tooge näiteid tehisintellekti /intellektitehnika
kohta. Kas intelligentsete süsteemidega on
eetiline tegemist teha?
Kas olete Turingi testi järeldustega nõus? Kas
"Hiina ruumi" eksperiment lükkab need ümber?
Nimetage mõni süsteem, mis sõltub ainevalla
mudelist.
Kirjeldage kogemusliku (heuristilise) teadmuse
rolli. Tooge näiteid optimaalsuse ning efektiivsuse
vaheliste kompromisside kohta.
Pakkuge võimalik arengustsenaarium inimesest
intelligentsemate süsteemidega maailmale
Näide olukorrast, kus puudub objekt, teadmine
või teadja. Kuhu kuulub teadmiste kujutamine?
Õppimine?

Teadmine ja
teadmussüsteem

Milline võib olla IS mõju majandusele,
poliitikale jne? Võimalused ja ohud?
Objekt - teadmine - teadja suhe

Andmed - info - teadmine
Ekspertteadmised; probleemid, mis vajavad
lahendamiseks ekspertteadmisi
Teadmussüsteemide
realiseerimiseks
kasulikke meetodeid ja süsteeme
Teadmussüsteemi struktuur, tüüpilised
arhitektuurid.
Teadmussüsteemide arenduse põhimõtteid
Teadmiste
esitamine ja
järeldamine

Loogika, loogikapõhised keeled

Loomuliku keele töötluse ideed ja
meetodid. Statistilised ja reeglipõhised
meetodid loomuliku keele töötluses.
Meetodid ja rakendused: juturobot,
Markovi
ahel,
Backus-Nauri
vorm,
tõenäosuslik kontekstivaba grammatika,
naiivne Bayes’i klassifikaator. Semantika.
Semantika erinevates valdkondades, selle
seosed teadmistega. Ontoloogiad ja
klassid/freimid,
pärimine,
järeldamine

Antud probleem, eristada seal andmed, info,
teadmine.
IS sisend-väljundkeeled kui erinevate ontoloogiate
teisendus.
Antud probleem, milliseid meetodeid kasutada?
Milliseid teadmisi? Vahendeid?
Pakkuda süsteemi üldine arhitektuur
Millised
võiksid
olla
teadmussüsteemide
perspektiivsed arengusuunad?
Esitada probleem loogika formalismis.

Antud loomuliku keele päring, kui sügavale tuleks
vastamisel minna?
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(klassid/freimid, reeglid, protseduurid),
seoste
graaf,
mitmene
pärimine.
Semantilised võrgud: eesmärk, süntaks ja
semantika, semantilise võrgu esitus.
Päringud loomulikus keeles. Loomuliku
keele töötluse arengusuunad.
Semantiline koosvõime

Semantiline veeb. Semantiliste kirjelduste
süsteemid ja semantiliste kirjelduste
automaatne arendamine. Avaandmed.
Linkandmed.
Tarkvara agendid
Reeglisüsteemid, sihipõhine järeldamine ja
järeldamise juhtimine
Reeglisüsteemid, andmepõhine järeldamine
Rete algoritm – idee
Selgitused reeglisüsteemides
Närvivõrgud

Kasutusvaldkonnad
otsustuspuud,
reeglisüsteemid, ontoloogiad, semantilised
võrgud, närvivõrgud
Ebakindlad
teadmised

Ebakindluste liigid
Ebakindluste kujutamine
Tehted
kindlushinnangutega,
omadused

tehete

Bayesi valem

Masinõpe
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Tuua näiteid süntaksi ja semantika varadest.
Millest räägib Eesti semantilise koosvõime
raamistik?
Semantilise
veebi
põhikomponendid
ja
arengusuunad. Millised ülesanded on Eesti
asutustel seoses avaandmetega?
Tarkvara agentide mõisted ja omadused
Antud reeglibaas. Mida küsitakse esimesena sihipõhisel järeldamisel? Kui reeglite järjestust
muudetakse?
Antud faktid ja reeglibaas. Andmepõhise
järeldamise käik?
Rete algoritmil põhinevate süsteemide näiteid
Antud reeglibaas ja järeldused. Kuidas saab
selgitada tulemuse saamise käiku?
Visandada lihtne närvivõrk mingi etteantud
ülesande jaoks. Antud neuron ja sisendite
väärtused, prognoosida väljundi väärtus.
Antud probleem, millist teadmiste esitamise
formalismi kasutada? Millal eelistada närvivõrku
(semantilist
võrku,
tõenäosuste
ahelaid,
reeglibaasi, loogikat,...)?
Näide kindlast, aga ebatäpsest teadmisest
Antud olukord, mis sisaldab ebakindlaid teadmisi kuidas neid kujutada?
Tõestada AND, OR, INFERENCE omadusi. Kas
antud OR funktsioon säilitab argumentide
vahemikku?
Arvutada tinglik tõenäosus Bayesi valemi põhjal

Kindlushinnangute kasutamine (sihipõhisel)
järeldamisel
Näidetel põhineva õppimise üldine skeem

Antud järeldusskeem, leida tulemuse kaal

Masinõpe otsustuspuudel (ID3, C5). ID3,
palju objekte

Antud tabel, koostada otsustuspuu. Koostada
otsustuspuu ID3 põhjal. Mitu bitti on ID3
arvutatav infovajadus peale atribuuti A?
Näide õppimisest närvivõrgus. Kui närvivõrgu
neuroni C oodatav väljund on suurem kui
tegelikult väljastatav väärtus, siis mis juhtub delta
reegli kasutamisel?
Millist süsteemi esitust kasutatakse tihti
kinnitusega masinõppes?

Närvivõrkude ehitus, liigid ja arengusuunad.
Masinõpe närvivõrkudel. Delta reegel,
tagasilevi. Konvolutsioonilised närvivõrgud.
Kinnitusega õppimine: allikad, ideed,
rakendused. Markovi otsustusprotsess,
Markovi
ahel,
otsene
kasulikkuse
hindamine,
Q-õpe,
dünaamilise

Koostada lihtne tabel ja sellele vastav otsustuspuu
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programmeerimise idee
Otsing

Otsing intellektitehnikas. Otsingu ülesanded
ja meetodid. Ülevaade otsingu algoritmidest
Ülesande teisendus otsinguülesandeks

Antud
probleem,
otsinguprobleemina
Koostada otsingu graaf

Otsing graafil: Dijkstra algoritm

Kasutada Dijkstra algoritmi mingi graafi puhul,
näidata, kuidas algoritm töötab
Kas antud heuristika töötab antud probleemi
korral?

Heuristiline otsing, A*

7.2.

formuleerida

Sõnastik

Toome mõnede olulisemate kasutatud terminite jaoks ingliskeelsed vasted ja
sisuseletused,
põhinedes
kirjandusele
ning
rahvusvahelistele
ja
Eesti
terminoloogiastandarditele. Ühele terminile võib olla mitu sisuseletust.
Seletus võib sisaldada ka märkusi ja kommentaare, selle lõpus on võimalusel sulgudes
viide allikale. Terministandarditele viitamisel kasutatakse lühendatud üleskirjutust,
näiteks (28.01.01) viitab standardi EVS-ISO/IEC 2382 osa 28 (Intellektitehnika.
Põhimõisted ja ekspertsüsteemid) märksõnale 28.01.01 (Intellektitehnika / Intellektika).
IT eriala terminoloogia andmebaaside viiteid on toodud ka aadressil tepandi.ee.
Märkus: käesolevas materjalis on püütud võimalust mööda toodud terminoloogiat
järgida, kuid alati pole see olnud võimalik või otstarbekas.
Arutlus (reasoning)
Protsess, millega isik või arvuti analüüsib, liigitab, diagnoosib, oletab, lahendab
probleeme või teeb järeldusi (28.01.11).
Deklaratiivne teadmus (declarative knowledge)
Faktide, reeglite ja teoreemidega esitatud teadmus (28.02.22).
Ekspertsüsteem (expert system)
Teadmussüsteem, mis aitab eksperdi kombel lahendada teatava ainevalla või
rakendusala probleeme inimkogemusel ja -pädevusel põhinevast teadmusbaasist
järelduste tegemisega.
MÄRKUSED: 1. Mõnikord kasutatakse "ekspertsüsteemi" teadmussüsteemi
sünonüümina, kuid teda tuleks kasutada ekspertteadmuse rõhutamiseks.
2. Mõned ekspertsüsteemid suudavad täiustada oma teadmusbaasi ning tuletada
eelmiste probleemidega saadud kogemustest uusi järeldusreegleid (28.01.06).
Geneetiline õppimine (genetic learning)
Automaatõpe, mis põhineb mingil iteratiivsel liigitusalgoritmil, mis valib liigutustunnuste
paare tugevuse järgi ning rakendab neile paaridele geneetilisi operaatoreid, et luua
järglasi, millede hulgast tugevaimad asendavad nõrgimaid liigitustunnuseid uute
usutavate reeglite loomiseks, kui senised reeglid osutuvad ebaadekvaatseteks.
MÄRKUS. Termin "geneetiline" tuleneb loodusgeneetikast, kus ta on seotud
pärilikkusega, liikide varieerumisega ja enamkohastunute püsimajäämisega (31.03.26)

see
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Heuristiline meetod (heuristic method)
Suvaline uurimislik probleemilahenduse meetod, mille puhul lähendtulemite sarja põhjal
hinnatakse edenemist lõpliku tulemi poole, näiteks suunatavate katsete ja eksituste
protsessiga (02.01.01)
Heuristiline otsing (heuristic search)
Kogemusel ja arvamustel põhinev probleemilahendus, mida kasutatakse otsingu
tõhustamiseks, taotledes vastuvõetavaid tulemusi, kuid garanteerimata edu (28.03.27).
Intellektitehnika, tehisintellekt (artificial intelligence)
Informaatika haru, tegeleb selliste andmetöötlussüsteemide arendusega, mis täidavad
inimmõistusele omaseid funktsioone, nagu arutlemine, õppimine ja enesetäiendus.
MÄRKUS: Eesti keeles on soovitatav kasutada määratletud tähenduses terminit
intellektitehnika, uurimis- ja arendusobjekti tähenduses aga terminit tehisintellekt
(01.06.12).
Intellektitehnika, tehisintellekt, intellektika (artificial intelligence)
Tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond; käsitleb mudeleid ja
süsteeme selliste funktsioonide täitmiseks, mida üldiselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemine ja õppimine (28.01.01).
Intelligentne süsteem (intelligent system)
1. Funktsionaalüksus (siinkohal riistvara- / tarkvarasüsteemi tähenduses), mis on
võimeline täitma funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega, näiteks
arutlemist ja õppimist (mõiste põhineb määratlusel "Tehisintellekt", 28.01.02).
2. Intelligentsed süsteemid on arvutirakendused, mis põhinevad tehisintellekti teoorial ja
tehnikatel, sealhulgas reeglipõhistel, õppivatel, arenevatel ja iseorganiseeruvatel
süsteemidel (Computing Curricula 2005. The Overview Report. The Joint Task Force for
Computing Curricula 2005, ACM, AIS, IEEE-CS, 11 April 2005).
Järeldamine, inferents, järeldus (inference)
Arutlemine, millega tuletatakse tuntud eeldustest järeldusi.
Järeldusmootor
Ekspertsüsteemi komponent,
mis
rakendab
arutluse
printsiipe
tegemiseks teadmusbaasis salvestatud informatsiooni esitustest (28.04.07).

järelduste

Kinnitusega õppimine (reinforcement learning)
Kiituse ja laituse jagamisega täiustatud õppimine (31.03.22).
Kujutuvastus (intellektitehnikas) (pattern recognition - in artificial intelligence)
Funktsionaalüksuse sooritatav füüsiliste või häälekujundite ning struktuuride ja
konfiguratsioonide identifitseerimine (28.01.13).
Kõnetuvastus (speech recognition)
Funktsionaalüksuse sooritatav inimhääles sisalduva informatsiooni tajumine ja analüüs.
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MÄRKUS: Tuvastatav informatsioon võib olla mingi sõna etteantud sõnajärjendis,
etteantud keele foneem või mõnikord kõneleja identsus selle kõneleja akustiliste
iseärasuste põhjal. 28.01.15
Loomuliku keele mõistmine (natural-language understanding, natural-language
comprehension)
Funktsionaalüksuse sooritatav informatsiooni ekstraheerimine talle edastatud
loomulikus keeles tekstist või kõnest ning selle teksti või kõne ja temas esitatu kirjelduse
koostamine (28.01.18).
Masinõpe, automaatõpe, tehisõpe (machine learning, automatic learning)
Protsess, millega süsteem (tehissüsteem, intelligentne süsteem, agent,
funktsionaalüksus jne) täiustab oma talitlust, uut teadmust või oskusi omandades või
seniseid ümber korraldades (31.01.02, 28.01.21 põhjal).
Neurovõrk, närvivõrk, tehisnärvivõrk (neural network, neural net, artificial neural
network)
Kaalutud sidemete kaudu ühendatud elementaarsetest töötluselementidest koosnev
võrk, milles iga element tekitab mingi väärtuse, rakendades oma sisendväärtustele
mingit mittelineaarset funktsiooni, ja edastab selle väärtuse teistele elementidele või
esitades ta väljundina.
MÄRKUS 1: Neurovõrgud modelleerivad neuronite talitlust närvisüsteemis.
MÄRKUS 2: Rakendatav mittelineaarne funktsioon on harilikult lävifunktsioon (28.01.22,
31.01.04).
Ontoloogia
Valdkonna oluliste mõistete hulk koos nende mõistete omavaheliste seostega.
Pildituvastus (image recognition)
Funktsionaalüksuse sooritatav pildi, selle koostisobjektide, nende omaduste ja nende
ruumiliste suhete tajumine ja analüüs.
MÄRKUS: Pildituvastus sisaldab stseenianalüüsi (28.01.14)
Pilditõlgendus, pildi interpretatsioon (image interpretation, image understanding)
Funktsionaalüksuse sooritatav etteantud pildi ja pildil esitatu kirjelduse koostamine.
MÄRKUS: Pilditõlgendus tekitab informatsiooni visuaalandmete integreerimisega
geomeetrilise modelleerimise, teadmuse esituse ja kognitiivmodelleerimise abil
(28.01.17).
Protseduurne teadmus (procedural knowledge)
Teadmus, mis ilmutatult näitab probleemi lahendamiseks või sihi saavutamiseks
vajalikke samme (28.02.23).
Reeglipõhine süsteem, reegelsüsteem (rule-based system, production system)
Teadmussüsteem, mis tuletab järelduse etteantud protseduuri
faktikogumile mingit tingimusreeglite kogumit rakendades (28.04.14).

järgi

mingile
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Süntees (intellektitehnikas) (synthesis - in artificial intelligence)
Funktsionaalüksuse sooritatav tehishääle, kirjaliku teksti või piltide genereerimine
(28.01.16).
Teadmus (intellektitehnikas), teadmised (knowledge, in artificial intelligence)
Süstemaatiliseks kasutamiseks organiseeritud faktide, sündmuste ja tõdemuste kogum
(28.01.03).
Teadmusbaas (knowledge base)
Andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ja informatsiooni inimkogemuse ja
asjatundmise kohta mingis valdkonnas. (01.06.18).
MÄRKUS: Iseõppivates süsteemides sisaldab teadmusbaas peale
informatsiooni, mis tuleneb varem esinenud ülesannete lahendamisest.

selle

veel

Teadmuse esitus (knowledge representation)
Teadmuse kodeerimise ja teadmusbaasis salvestamise protsess või tulemus (28.01.08).
Teadmussüsteem (knowledge-based system)
Infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatava ainevalla või rakendusala probleeme
teadmusbaasist järelduste tegemisega.
MÄRKUS 1: Mõnikord kasutatakse "teadmussüsteemi" ekspertsüsteemi sünonüümina,
harilikult aga piirdub ekspertsüsteem ekspertteadmusega.
MÄRKUS 2: Mõned teadmussüsteemid on õppimisvõimelised (28.01.05).
Teadmustehnika (knowledge engineering)
Distsipliin, mis tegeleb teadmuse hankimisega ainevalla asjatundjailt ja teistest
teadmuseallikatest ning selle lülitamisega teadmusbaasi.
MÄRKUS: Mõnikord tähistab teadmustehnika eriti ekspertsüsteemide ja muude
teadmussüsteemide projekteerimise, ehitamise ja käigushoiu oskusi (28.01.07).
Tehisintellekt (artificial intelligence)
Tehissüsteemi võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega,
näiteks arutlemist ja õppimist (28.01.02 põhjal).
Tehisnägemine, raalnägemine (computer vision)
Funktsionaalüksuse võime hõivata, töödelda ja interpreteerida visuaalandmeid.
MÄRKUS 1. Raalnägemine sisaldab visuaalandurite kasutamist visuaalstseeni elektronvõi digitaalkujutise loomiseks (28.01.19).
Visioonika (machine vision)
Raalnägemise rakendamine masina, roboti, protsessi või kvaliteedi juhtimiseks.
MÄRKUS: Terminit "visioonika" kasutatakse tehnikas ja seda ei tohi segi ajada terminiga
"raalnägemine/tehisnägemine“ (28.01.20).
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Materjale

Käesolev konspekt ja muud kursuse materjalid on kättesaadavad Moodle's
(https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=4764)
ja
aadressil
tepandi.ee.
Suurepäraseks kursuse läbimiseks sellest konspektist ei piisa. Lisamaterjale on viidatud
eelmistes jaotistes, neid antakse loengutel ja harjutustes, näiteid teemaga seotud
kirjandusest on järgnevas loendis.


S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition),
Pearson, 2010. Algoritmid sellest raamatust, https://github.com/aimacode



M. Tegmark. Elu 3.0. AS Postimees Grupp, 2019



Kratid Eesti heaks https://www.kratid.ee/



Veebikursused, nt AI väljakutse https://www.elementsofai.ee/aivaljakutse,
https://www.udacity.com/course/cs271,
https://www.coursera.org/course/machlearning jt.



Neuron https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron



Tehisnärvivõrgud
ja
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network,
https://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation



Närvivõrgud ajus, http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/s1/introduction.html



Konvolutsioonilised
NN://gluon.mxnet.io/chapter04_convolutional-neuralnetworks/cnn-scratch.html



https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network



https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neuralnetworks-the-eli5-way-3bd2b1164a53)



scikit-learn, https://scikit-learn.org/stable/



MXNet: An open source deep learning framework, https://mxnet.apache.org/



Keras: The Python Deep Learning library, https://keras.io/



TensorFlow:
open
source
https://www.tensorflow.org/



Reinforcement learning, https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning



Silver, David; Hubert, Thomas; Schrittwieser, Julian; Antonoglou, Ioannis; Lai,
Matthew; Guez, Arthur; Lanctot, Marc; Sifre, Laurent; Kumaran, Dharshan;
Graepel, Thore; Lillicrap, Timothy; Simonyan, Karen; Hassabis, Demis
(December 5, 2017). "Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General
Reinforcement Learning Algorithm", https://arxiv.org/pdf/1712.01815.pdf



Eelmistes jaotistes on toodud teemaga seotud veebiaadresse. Veebist saab
materjale lisaks otsida selliste märksõnade alt nagu "intelligent systems",
“knowledge based systems”, “expert systems”, “artificial intelligence”, "neural
networks", “machine learning”, "knowledge representation and reasoning" jne.
Muuhulgas, ingliskeelses Vikipeedias on nende teemade kohta häid ülevaateid ja
viiteid täpsematele allikatele.



The Description Logic Handbook, Second Edition, Cambridge, 2007 (kättesaadav
veebist).

platform

for

masinõpe,

machine

learning,
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Nick Bostrom. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University
Press, 2014



Computer Science Curriculum 2008: An Interim Revision of CS 2001. Report
from the Interim Review Task Force. ACM, IEEE Computer Society.



Computing Curricula 2001. Computer Science. Final Report (December 15,
2001). IEEE Computer Society, Association for Computing Machinery.



Intelligent and Evolutionary Systems. Mitsuo Gen, David Green, Osamu Katai,
and Bob McKay, 2009



An Introduction to Multiagent Systems. Michael Wooldridge, 2009



Building Effective Recommender Systems by Bracha Shapira and Lior Rokach
(Hardcover - May 2009)



J. Ross Quinlan. C4.5: Programs for Machine Learning. Morgan Kaufmann
Publishers, 1998.



E.Liiv. Infodünaamika. Üldistatud entroopia ja negentroopia. Tallinn, 1998, 200
lk. (vene k.)



Gottlob Frege, Tähendusest ja osutusest (1892). Kogumikus Tähendus, tõde,
meetod, TÜ kirjastus, 1999.



Teemat võib leida mitut liiki ajakirjadest. On erialaajakirju (nt. IEEE Intelligent
Systems, IEEE Trans. On Knowledge and Data Engineering, Artificial Intelligence),
aga vastavaid artikleid avaldatakse perioodiliselt ka muudes ajakirjades (nt.
Communications of the ACM).



Konverentsid - on üldiseid intelligentsetele süsteemidele pühendatud
konverentse (nt. IJCAI, ECAI), erialateemadele pühendatud konverentse (nt.
masinõpe), sektsioonid muudel konverentsidel.

