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Mitä tekoälyllä (AI) tarkoitetaan?

Tekoälyllä on useita määritelmiä. Tässä muutamia:

1. Kone oppii ja ratkaisee ongelmia, jotka ovat ihmisellekin vaikeita.

2. Kone suorittaa tehtäviä, joihin vain ihmisen on kuviteltu kykenevän.

3. Kone havainnoi ympäristöään ja tekee toimintoja, joilla se maksimoi

mahdollisuutensa saavuttaa tavoitteensa.

4. Tekoäly on mitä tahansa, mitä kone ei vielä ole tehnyt.



Tekoälyn sovelluskohteita

Tekoälyä on sovellettu erilaisiin tehtäviin. (Jotkut tehtävät on ratkaistu jo niin hyvin,

ettei niitä enää edes pidetä “älyä” vaativina.)

optinen merkintunnistus eli OCR

puheentunnistus

kuvien sisällön tunnistus

luonnollisen kielen käsittely

konekäännös kielten välillä

optimointi ja suunnittelu

itseohjautuvat kulkuneuvot

älykkäät ja autonomiset robotit

autonomiset aseet

pelit kuten shakki ja go

lääketieteellinen diagnostiikka

Tekoälyn, koneoppimisen ja neuraalilaskennan lyhyt historia

1943 Ensimmäinen keinotekoisen neuronin malli esitellään.

1954 USA:ssa aloitetaan konekäännöksen tutkimus suurin odotuksin.

1966 Konekäännöshanke keskeytetään, koska tulokset olivat jääneet heikoiksi.

1969 Neuraalilaskennan kehitys lähes pysähtyy ongelmien ja kritiikin vuoksi.

1975 Backpropagation-algoritmi neuroverkkojen opetukseen esitellään.

1980-luvulla AI = asiantuntijajärjestelmät + Lisp-ohjelmointi.

1981 Japanissa käynnistetään hanke 5. sukupolven tietokoneen kehittämiseksi.

1986 “Parallel Distributed Processing” käynnistää neuraalilaskennan uuden kauden.

1990-luvun alussa asiantuntijajärjestelmät pettävät ja AI sanana unohdetaan.

1990-luvun lopulla neuroverkot menevät pois muodista, tukivektorikoneet tulevat.

2000-luvulla datatiede esitellään tieteen uutena paradigmana.

2010-luvulla syvät neuroverkot palauttavat neuraalilaskennan kunniaan.

2010-luvun lopulla AI ≈ koneoppiminen ≈ syvät neuroverkot + big data.



Gartnerin Hype Cycle 2018

Tekoälyn lajit ja tyypit

Tekoälyn erilaisia alalajeja ja niihin viime aikoina tyypillisesti käytettyjä menetelmiä

voidaan erotella ainakin seuraavasti:

päättely annetuista tiedoista ja säännöistä – logiikkaohjelmointi

tiedon tallentaminen ja esittäminen – ontologiat, semanttinen web

suunnittelu ja optimointi – klassiset optimointimenetelmät, vahvistusoppiminen

oppiminen – syvät neuroverkot, tilastolliset mallit

luonnollisen kielen käyttäminen – syvät neuroverkot

aistiminen ja tunnistaminen – syvät neuroverkot

Kaikki edellä ovat esimerkkejä “kapeasta tai heikosta tekoälystä”

“Vahva tekoäly” ja Artificial General Intelligence



Vahva tekoäly ja sen arvioiminen

“Vahvalla tekoälyllä” ajatellaan olevan laaja ymmärrys ja ihmisenkaltainen tietoisuus.

Sen testaamiseksi, onko tekoäly jo kehittynyt ihmisen älykkyyden tasolle, on esitetty

lukuisia erilaisia testejä:

Turingin testi: erottaako ihminen keskustelukumppanistaan, onko se kone vai

ihminen?

Kahvinkeittotesti: osaako kone löytää tarvikkeet kahvin keittämiseen ja keittää sitä?

Opiskelijatesti: saako kone tutkintotodistuksen yliopistosta?

Työssäsuoriutumistesti: onko koneen työ yhtä tuottavaa kuin ihmisen?

Huonekalunkokoamistesti: kykeneekö kone kokoamaan huonekalun ohjeen avulla?

Artificial General Intelligence ja tekoälyn singulariteetti

Tieteiskirjallisuudessa usein esiintyvä uhkakuva on, että tekoäly saavuttaa ja syrjäyttää

ihmisen johtajanaan.

Tällöin tarkoitetaan käsitettä Artificial General Intelligence, joka:

ei pyri ratkaisemaan vain tiettyä älykkyyttä vaativaa tehtävää

tarjoaa yleisen ratkaisuun kaikkeen älykkyyttä vaativaan

kykenee paitsi oppimaan virheistään, myös kehittämään itseään

asettaa omat tavoitteensa

“Singulariteetti” saavutetaan, kun tekoäly on parempi tekoälyohjelmoija kuin ihminen.



Koneoppiminen

Koneoppiminen on tekoälyä erityisempi ja neuroverkkoja yleisempi käsite:

Koneoppimisen periaate

Koneoppimisen määritelmä: Ohjelmoitu tietokone oppii saamistaan kokemuksista E

suorittaessaan jotain tiettyä tehtävää T jonkin suoritusarvon P suhteen, jos se

parantaa P:llä mitattua suoritustaan T:ssä E:n avulla.

Koneoppimisessa tarvitaan siis:

tietty ratkaistava tehtävä T

tehtävää koskeva opetusdata eli kokemukset E

suoritusarvo P, jota pyritään maksimoimaan

ohjelmoitu tietokone eli menetelmä

oppimisen tuloksena syntyy malli, jota voidaan soveltaa uuteen dataan

samaan tehtävä–data–suoritusarvoon voidaan soveltaa eri menetelmiä

samallä menetelmällä voidaan tuottaa erilaisia malleja eri parametrien arvoilla



Koneoppimisen lajit

Koneoppiminen voidaan jakaa seuraaviin alatyyppeihin:

regressio: funktion sovitus halutun input–output-riippuvuuden tuottamiseksi

luokittelu: input-syötteiden luokkien tunnistaminen

kasautus eli klusterointi: syötteiden samankaltaisuuksien arviointi

Koneoppimisen menetelmiä

Suosittuja koneoppiminen menetelmiä viime vuosina ovat olleet:

puuluokittimet: perustuvat muuttujakohtaisiin päätössääntöihin

Bayes-verkot: perustuvat todennäköisyysjakaumien mallittamiseen

tukivektorikoneet: perustuvat epälineaaristen luokittelurajojen optimointiin

syvät neuroverkot: perustuvat epälineaarisen input–output-riippuvuuden oppimiseen



Syvien neuroverkkojen tyyppejä

Erilaisia syviä neuroverkkoja on kehitettty erilaisiin tarpeisiin:

eteenpäinkytketyt: perustyyppi, sopivat jotenkin kaikkiin tehtäviin

konvoluutioverkot: kuva- ja äänidatan käsittelyyn

takaisinkytketyt: aikasarjojen ja luonnollisen kielen käsittelyyn

autoencoder-mallit: datan dimensionaalisuuden pienentämiseen ja simulointiin

Boltzmann-koneet: todennäköisyysjakaumien ja riippuvuuksien mallittamiseen

Opetus- ja testi/käyttödata koneoppimisessa

Neuroverkkojen opetuksessa dataa ei koskaan voi olla liikaa. . .

Monet tekoälyn menestysaskeleet ovat perustuneet opetusdatan lisäämiseen.

Opetusdata pitää valita huolellisesti.

Opetusdatan pitää vastata todellisuutta ja sen monimuotoisuutta.

Virheellinen data pitää kyetä tunnistamaan automaattisesti.

Testi/käyttödata pitäisi voida tuottaa ilman ihmisen tekemää esikäsittelyä.



Menetelmän ja mallin ko’on valinta

Mitä enemmän oppivassa mallissa on vapaita parametrejä sitä joustavampi se on.

Jos opetusdataa on liian vähän, on vaara, että malli “ylioppii” opetusdatan.

Mallin kokoa (eli kapasiteettia eli kompleksisuutta) voidaan säätää.

Optimaalinen mallin koko voidaan löytää kokeilemalla.

Suuret tietomassat

Datatiedettä on kutsuttu “tieteen neljänneksi paradigmaksi”.

Dataa tuotetaan, siirretään ja talletetaan yhä enemmän.

Samalla datan talletus- ja siirtokapasiteetti on halventunut.

“Data on uusi öljy.”

Monessa tilanteessa datan suuri määrä on ongelma.

Syvien neuroverkkojen opetuksessa paljosta datasta on hyötyä.

Suuria datamaariä voidaan käyttää tehokkaiden GPU-prosessorien ansiosta.



Big data

Suurten tietomäärien käsittelyyn perustuva Big data huomioi seuraavat “viisi veetä”:

1. Volume eli datan suuri määrä

2. Variety eli datan vaihteleva muoto: lukuja, tekstiä, mediaa, . . .

3. Velocity eli nopeus, jolla lisää dataa tuotetaan ja sitä pitää käsitellä

4. Veracity eli datan todenmukaisuus, laatu ja luotettavuus

5. Value eli datan kaupallinen tai yhteiskunnallinen arvo

Nämä kaikki yhdessä tekevät big data -tutkimuksesta ja -sovelluksista ainutlaatuisia.







Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI)

“Real AI for Real People in the Real World”

Konsortio, jonka käynnistivät Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT

http://fcai.fi

Kannattaa tutustua!


