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Lisa. 2008 / 2009 õppeaasta täpsustatud õpingute ja uurimistöö kava.  
Roland Pihlakas 

 
Teise õppeaasta eesmärk on rakendada mõned esimese õppeaasta jooksul omandatud 
taustateadmised ja luua algne raamistik robotite / tehisintellekti õiguste ja eesmärkide 
paindlikuks kuid formaalseks kirjeldamiseks ning selle kirjelduse töötlemine 
automaattõestajas nõnda, et tekitatud tegevusplaan oleks vastavuses ohutuse printsiibiga.  
Teine eesmärk on hankida täiendavaid taustateadmisi seni rakenduses olnud süsteemide 
kohta. 
Paksus kirjas on märgitud tegevused, mis on prioriteetsemad. 
 
• Loetelu aspektidest, mida loodav mudel võiks lõpuks omada: 

o Ohutuse põhiprintsiip: keelud on implitsiitsed ja kõrgema prioriteediga kui 
käsud ehk „eesmärgid“. Keeldudesse saab teha erandeid, andes robotile 
eksplitsiitseid õigusi. Keelud ja õigused käivad tagajärgede ehk muutuste 
liikide kohta, sealjuures ette määramata mõõdetava muutuja eelistatud 
väärtust. Kuna keelud käivad lõpptulemusena toimuvate muutuste kohta, siis 
üldjoones keelud ei käi üksikute tegevuste kohta (sama tegevus erinevas 
kontekstis põhjustab erinevaid tagajärgi). Samas eesmärgid kirjeldavad 
enamasti muutujate kindlaid eelistatud väärtusi, mida tuleks tegevusplaani 
tulemusena saavutada.  

o Õigusi esindava seadistuspunkti võimalikud parameetrid: 
 Diskriminantne komponent ehk kontekst. Üldisuse määrad. 
 Õiguse ajaline kontekst ehk kehtivusaeg.  
 Eesmärgispetsiifilised õigused. 
 Kelle huvides piirang on – inimene, vara, robot. Siit tulenevad 

prioriteedisüsteemid.  
 Kaal. Mittelubatud muutuse määra olulisuse ehk "hinna" graafik. 

Lubatud vahemikud jne.  
 Kestuse olulisus ehk "hind", selle graafik, kui on mittelineaarne 

(näiteks aja-aknad, millal pööratavus on teostatav). Hilisema 
mittepööratavuse hind, juhul kui kestus pole oluline.  

 Tõenäosuse olulisus ehk "hind", ebakindlate määrade korral. Ei ole 
sama asi, mis ülalpool mainitud määra hind. 

 Seadistus, kas vaadeldav näitaja võib muutuda välistel põhjustel (robot 
arvab või on kindel, et muutus ei toimunud tema tegevuse tulemusena) 
või tuleb ka neid muutusi vältida-tasakaalustada (vaikimisi 
ülalkirjeldatud mudeli järgi töötav robot oletatavasti üritaks neid 
tasakaalustada. Mõnikord aga on vaja, et sellist soovi ei tekiks – seega 
veel üks lisasüsteem). 

 Eesmärgid ja / või õigused, mis lülituvad edaspidiseks välja peale 
tulemuse saavutamist. 

 Tagajärgede õigused versus tegevuste õigused. 
 Välistel põhjustel / teiste agentide või inimeste poolt põhjustatavate 

„negatiivsete“ sündmuste proaktiivne ärahoidmine. See on võrdlemisi 
keerulisem punkt, kuna selline proaktiivsuse rakendamine võib minna 
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vastuollu ülejäänud õigustega.  
See punkt vastandub oma „proaktiivsuses“ ülejäänud ülal kirjeldatud 
ohutuse printsiibile, kuna ülejäänud ohutuse võib nimetada 
„passiivseks“ ohutuseks – robot väldib ainult enda vigu ning jätab 
käsud täitmata, kui puuduvad piisavad õigused. 

o Anti-motiivid, „negatiivsed eesmärgid“ – seisundid / sündmused, mille 
toimumist vältida. Need eesmärgid ei ole mittepööratavusi vältiva tegevuse 
allasurumise ja õiguste liiki, vaid väldib teatud välistel põhjustel toimuvaid 
sündmusi, ehk on pigem siiski „eesmärgid“ kui „keelud“, kuigi erineva 
toimega tavaeesmärkidest. Tavaeesmärgid käsivad saavutada midagi, mis 
hetkel puudub, siis antimotiivid käsivad kas hoida mingit juba saavutatud 
olekut või hoida seda muutujat muutumast ühele teatud ebasoovitud 
väärtusele, samas kui ülejäänud väärtused on lubatud. 

o Eksplitsiitsed õigused, milles olevaid erandeid esindavad eksplitsiitsed keelud.  
o Mittepööratavusest ülesaamise oskus. Alternatiivid tegevuste pööramisele, kui 

mõni tegevus pole pööratav või pole täielikult pööratav. Mõni tegevus võib 
olla "pööratav" mitmel moel. 

o Mittepööratavuste hierarhiad (mittepööratavused, mida kõige rohkem vältida). 
o Õppimine versus mittelubatud tagajärgede vältimine. Vältimise ja õiguste 

kontekstisõltuvaks muutmine (et „liivakastis“ tohiks vigu teha).   
o Planeerimine, tegevusjärgnevuste genereerimine loogilise programmeerimise 

keeles loodud mudelis. 
o Õppimise aspekt loogilise programmeerimise keeles loodud mudelis. 
o  „Soovituslikud“ õigused või eesmärgid, mida tuleks võimalusel täita, aga ei 

pea, ehk nõuded, mille mittetäidetavuse korral ülejäänud tegevusplaani 
teostamata ei jäeta. 

o Eesmärkide kirjetes täpsustus, kas eesmärk peab saama täidetud tervenisti, või 
on ettenähtavate takistuste korral eesmärgi osaline ettevõtmine ikkagi lubatud. 

 
• Raamatud ja artiklid: 

o Leida ning lugeda varasemaid uurimistöö põhiteemaga, tehisintellekti 
turvalisusega, seonduvaid artikleid. Seniseks leitud umbes 10 tükki. 

o Raamat "Safe and Sound artificial intelligence". 
o Raamat „Come, Let’s Play: Scenario-Based Programming...“ / D. Harel, 

R. Marelly 
o Raamat: “Neural Networks, A Comprehensive Foundation” / S. Haykin. 
o Raamat: „Dynamic Patterns: The Self-organization of brain and behavior“ / S. 

Kelso 
o Raamat: “Research methods for postgraduates” / T. Greenfield. 
o Väitekiri: „Attempto controlled English as a semantic web language" / 

Kaarel Kaljurand. Kirjeldab reeglistikku, mis võimaldab inglise keeles 
üheselt mõistetavalt väljenduda, ning kuidas neid lauseid loogilisse keelde 
ringi tõlkida. 

o 100 artiklit Developmental Robotics & Epigenetic Robotics konverentsidelt.  
o BDI-agendid (belief-desire-intention agendid). 
o Juhtimisteooria, koos õppiva aspektiga. 
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o Mõtlemise mudeliga seoses uurida Perceptual Control Theory mudelit, millel 
võib olla mõningat ühisosa.  

 
• Katsed: 

o Mittepööratavuste, õiguste ja eesmärkide esitamiseks paindliku 
raamistiku loomine. 

o Juhtimisteooria rakendamine mittepööratavuste vältimise raamistikku. 
 

• Võimalikud artiklite teemad:  
o Eesmärgisüsteem, kus lisaks piirangutele-õigustele (mittepööratavuse 

vältimisele) on ka eesmärgid töösse lülitatud.  
o Minimax strateegia määramatustega toime tulekuks. 
o Mitme piirangu ja mitme eesmärgi mõju süsteemile.  
 

• Kursused: 
o Sügis 2008: 

 MTMM.00.055  Algebra ja geomeetria (4 AP) 
 MTMM.00.229  ? Optimaalse juhtimise teooria (4 AP) 
 MTMS.02.035  ? Tehisõpe (4 AP) 

Küsimärgiga on märgitud ained, milles osalemiseks tuleb õppejõuga kokku leppida, kuna 
osa eeldusaineid on läbimata. Võib juhtuda, et otsustan kursuste kuulamise asemel lihtsalt 
vastava kirjanduse läbi töötada. 


