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Technologia trafnych osądów
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Wiele faktów wskazuje na to, Ŝe obecnie doświadczamy początku nowej ery
radykalnych zmian technologicznych w rozwoju systemów inteligentnych. Intensywność tych
zmian zaleŜy od dalszego rozwoju technologii prowadzącej do wyposaŜenia systemów
inteligentnych w umiejętności dotyczące trafnych osadów (ang. wisdom) obejmujące
pozyskiwanie, reprezentowanie, przetwarzanie, komunikowanie, odkrywanie, adaptacyjne
uczenie się i samo dokonywanie trafnych osądów. Przez umiejętności dotyczące trafnych
osądów rozumiemy umiejętności wspomagające podejmowanie trafnych, tzn. poprawnych w
satysfakcjonującym stopniu osądów w warunkach wyznaczonych przez rzeczywiste
ograniczenia. Intuicyjne znaczenie tak rozumianych umiejętności wyraŜa meta-równanie:
trafne_osądy = interakcje + wiedza + adaptacyjny_osąd.
Technologię tę nazywamy technologią trafnych osądów (ang. wisdom technology; w skrócie
Wistech). Wistech moŜe być traktowana jako następczyni technologii baz danych, technologii
informacyjnej oraz technologii zarządzania wiedzą. Wistech obejmuje wnioskowanie
aproksymacyjne agentów lub zespołów agentów o pojęciach nieostrych, dotyczących
rzeczywistych, dynamicznie zmieniających się systemów rozproszonych, w których działają
ci agenci. W systemach tych występują równieŜ inni autonomiczni agenci pozostający
w interakcji ze sobą i z wysoce nieprzewidywalnymi środowiskami.
W wykładzie dyskutujemy podstawy adaptacyjnych obliczeń interakcyjnych
prowadzących do percepcji oraz podstawy wnioskowań aproksymacyjnych dla Wistech
z wykorzystaniem obliczeń granularnych (ang. granular computing) i teorii zbiorów
przybliŜonych (ang. rough sets). W szczególności, omówione są w zarysie te metody
aproksymacji złoŜonych nieostrych pojęć, które bazują na teorii zbiorów przybliŜonych
i aproksymacji ontologii wiedzy dziedzinowej. Przedstawione są równieŜ zastosowania
omawianych metod w róŜnych dziedzinach w tym do wspomagania decyzji medycznych,
identyfikacji złoŜonych wzorców zachowań w ruchu ulicznym oraz do klasyfikacji plam na
Słońcu na podstawie zdjęć satelitarnych.
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