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International Meeting
on Artificial Intelligence
V dňoch 18. —24. apríla 1977 sa v Repinepri
Leningrade konal Medzinárodný míting o umelej inteligencii, v rámci ktorého prebiehalo aj
deviate Pracovné stretnutie o strojovej inteli
gencii (the Ninth Machine Intelligence Workshop). Podujatie usporiadala Rada pre umelu
inteligenciu pri Komitéte pre systémovú analý
zu AVZSSR a Medzinárodná
firbushská
skupina (International Firbush Group). Organizačnému výboru předsedali člen-korešpondent AV ZSSR prof. G. S. Pospelov a prof.
D. Michie ako zástupca Medzinárodnej firbushskej skupiny. Stretnutia sa zúčastnilo 125
účastníkov z 11 krajin (BER, ČSSR, Francúzsko, Juhoslávia, MLR, N D R , PER,
Švédsko, USA, Velká Británia, ZSSR).
Cielom stretnutia bola výměna najnovších
poznatkov z oblasti umelej inteligencie a v neposlednom radě aj výměna najnovších názorov
na umelu inteligenciu. Priebeh stretnutia bol
do značnej miery poznačený snahou nájsť najvhodnejšie formy celosvetovej spolupráce pri
výskume problematiky. V tomto směre sa
dosiahli niektoré konkrétné výsledky, týkajúce
sa spolupráce medzi socialistickými krajinami
a medzi ZSSR a kapitalistickými krajinami.
Odborný program stretnutia pozostával
z prednášok pozvaných odborníkov, z krát
kých referátov účastníkov a z niekolkých
panelových diskusií.
Obraz o úrovni stretnutia je možné si vytvo
řit' i na základe nasledujúcich zmienok o niektorých vystúpeniach.
D. Michie vo svojej prednáške „Sociál
implication of A I " stručné zhodnotil najpozoruhodnejšie výsledky, dosiahnuté doteraz
v umelej inteligencii a načrtol možnosti využitia týchto výsledkov v iných oblastiach ludskej
aktivity. Okrem toho sa zaoberal otázkou
možného vplyvu umelej inteligencie na rozvoj
iných vědných disciplín. Jednej špeciálnej problematike tohoto charakteru bola věnovaná
přednáška G. S. Pospelova a D. A. Pospelova
„The impact of AI theory methods on solution
of traditional management problems".

J. McCarthy sa v prvej časti svojej přednášky
„Epistemological problems of cognology"
zaoberal problémom vymedzenia předmětu
umelej inteligencie. Druhá časť vystúpenia sa
týkala epistemologického aspektu výskumu.
Jednou z mnohých reakcií na toto podnětné
vystúpenie bola otázka, či by nebolo účelné
nahradit' poměrné nešikovný názov „umělá
inteligencia" názvom „kognológia", ktorý by
organickejšie zapadol do kontextu názvov
vědných odborov.
Poměrné velkej pozornosti odborníkov sa
ešte vždy teší Minského teória rámcov. Doku
mentuje to i vystúpenie M. Arbiba. Autor ana
lyzoval cestu, vedúcu od schopnosti vidieť
ku schopnosti dorozumievať sa. Z názvu
přednášky „A comparison of schemas and
frames: from vision to languages" je zřejmé,
na ktoré súvislosti bol kladený doraz.
Málo prebádanej otázke významu ilúzií pri
intelektuálnej aktivitě bolo věnované vystúpe
nie R. Gregoryho „Visual ilusion and world
model".
Ďalšie zaujímavé a podnětné přednášky
predniesli V. M. Brjabrin („A dialogue information logical systém"), V. V. Čavčanidze
(„Heuristic conceptual programming"), N. J.
Nilsson („Automatic deduction systém"), L.
Zadeh („A theory of approximate reasoning")
a iní.
Velkú pozornost' vzbudili i niektoré refe
ráty. O použití metod umelej inteligencie pri
umeleckej tvorbě hovořili V. S. Fajn a R. Ch.
Zaripov. O najnovších výsledkoch, dosiahnutých v Novosibirsku pri konštrukcii kráčajúceho robota, referoval A. S. Narinjan. Ukážky
syntetizovanej řeči predviedol H. A. Simon.
S výsledkami použitia robotov pri vyučovaní
oboznámil účastníkov M. Weinstein z M. I. T.
Přednášky a referáty, ktoré na střetnutí
odzneli, budu v angličtině publikované v zborníku Machine Intelligence, zvázok 9, ktorý
vyjde v New Yorku vo vydavatelstve John
Wiley and Sons koncom roku 1977.
Okrem kvalitného odborného programu při
pravili organizátoři aj hodnotnú spoločenskú
náplň stretnutia. Účastníci mali možnost'
navštívit' Ermitáž, zúčastnit' sa báletného,

opěrného a koncertného predstavenia apod.
Možno konstatovat', že stretnutie v Repine
splnilo očakávania účastníkov. Přispělo k dalšiemu rozvojů umelej inteligencie jednak tým,
že prinieslo mnoho podnětných otázok a mno-

ho nových poznatkov, a jednak tým, že umožnilo nadviazať vela odborných kontaktov,
ktoré v budúcnosti iste přinesu svoje ovocie.
Patří preto vďaka všetkým, ktorí sa na organizáciia zdarnom priebehu stretnutia podielali.
Jozef Kelemen
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