
Nová doba
Umelej Inteligencie

Marián Dvorský
Október 2017



“Umelá Inteligencia je budúcnosť nielen 
pre Rusko, ale pre celé ľudstvo.
Je to obrovská príležitosť, ale aj hrozba 
ktorú je ťažko predpovedať.
Ten kto sa stane lídrom v tejto oblasti sa 
stane vládcom sveta.”

--Vladimir Putin, 2017



2016: AlphaGo vs. Lee Sedol, 4–1





Explózia úloh v ktorých je 
stroj lepší ako človek.



Manuálna sila
18. storočie



Výpočtová sila
20. storočie



1997: Deep Blue vs. Garry Kasparov, 3½–2½



“Umelá Inteligencia dokáže robiť veci, čo 
vyžadujú ‘rozmýšľanie’, ale nedokáže urobiť 
väčšinu vecí, čo ľudia a zvieratá robia ‘bez 
rozmýšľania’. To je, akosi, o dosť ťažšie!”

-- Donald Knuth, 2009



Je to mačka?

Počítač 
  2009: ???
  2017: Na 99% áno



Ako je to možné?



Veľké umelé neurónové siete

● Inšpirované fungovaním neurónov v ľudskom mozgu.

● Trénované veľkým množstvom dát z Internetu.

● Simulované na veľkom množstve počítačov.



Niekoľko-vrstvová neurónová sieť



Sieť rozpoznávajúca mačky

0.99



Neurón

max(0, x1*w1 + x2*w2 + x3*w3 + … + xn*wn)



Trénovanie (učenie) neurónovej siete

Aké má mať sieť váhy aby rozpoznávala mačky?

prepojenia majú 
váhu



Trénovanie (učenie) neurónovej siete

● Máme veľké množstvo obrázkov u ktorých vieme, že či na nich je alebo nie 
je mačka.

● Dáme obrázok na vstup siete. Upravíme váhy siete tak aby dávala 
očakávaný výsledok.

● Po natrénovaní začne dávať sieť správne odpovede aj na obrázky ktoré 
predtým nevidela. 



Veľkosť sietí

● Idea umelých neurónových sietí má viac ako 30 rokov.
 

● 2012 prvýkrát simulované veľké siete s miliardou váh
○ Nový názov: “Hlboké učenie” (Deep learning). 

● Ľudský vizuálny kortex stále milión krát viac prepojení.

● Dôležitá nie len veľkosť, ale aj architektúra siete. 







Google Tensor Processing Unit



64 TPUs (pod)



Využitie neurónových sietí



Diagnostika z lekárskych snímkov



Samojazdiace autá





Umenie (imitácia) 



Čo stroje (zatiaľ) nevedia?

● Umelé neurónové siete stále omnoho menšie ako ľudský mozog:
○ potrebujeme ešte viac výpočtovej sily.

● Začínajú trochu rozumieť svetu (napr. že Rím je pre Taliansko rovnaké ako 
Paríž pre Francúzsko) ale porozumenie je stále plytké a krehké.

● Vstup: Zadanie úlohy z programátorskej súťaže.
Výstup: Efektívny program riešiaci danú úlohu. 



Na čom sa robí

● Uplatnenie dnešných techník na nové problémy.
○ Zjednodušovanie nástrojov pre výpočtové učenie.
○ Sprístupnenie obrovskej výpočtovej sily cez Cloud.

● Skúmanie ako funguje ľudský mozog.
○ Neurónové siete používané na analýzu snímkov mozgu.

● Simulácia väčších neurónových sietí: tá istá sieť na riešenie viacerých 
problémov. 

● Učenie bez dozoru. 



Zhrnutie

● Revolúcia v umelej inteligencií vďaka veľkej výpočtovej sile.
● Nové úlohy v ktorých je stroj lepší ako človek: čítanie z pier.
● Veľké množstvo aplikácií, nové publikované každý deň.

● “Akonáhle to funguje, nikto to už nevolá umelá inteligencia.”
--John McCarthy

● “Ozajstná” ľudská inteligencia stále veľká záhada. 


