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Хоѐрдугаар лекц. Хиймэл оюуны салбарын 

үүсэл хөгжил, хэтийн төлөв 
 

Энэ удаагийн лекцээр дараах ойлголтуудыг авч үзэх болно. Үүнд: 

 ХО-ны салбарын хөгжлийн чиглэл 

 Хөлөгт тоглоом 

 Шатрын програмууд 

 Дүрс таних алгоритмууд 

 Кибернетикийн онол 

зэрэг ойлголтууд багтана. 

 

Түлхүүр үгс 

Логик бодлогууд, даам, шатар, хүн машины систем, сэтгэх, цахим хулгана, 

нүүдэл, үнэлгээний функц, коэффициент. 

 

Нэр томъѐоны тайлбар 

Нейрокибернетик – ертөнц дээр цорын ганц сэтгэгч байдаг ба тэр нь 

хүний тархи бөгөөд бусад сэтгэгч системүүд бүгд үүний ижил байна гэсэн 

санаа бүхий шинжлэх ухаан. 

 

Хар хайрцаг – сэтгэгч системүүдийн ажиллах зарчим нь заавал хүнийхтэй 

ижил байх албагүй, зөвхөн оролтонд үзүүлж байгаа үйлдэл нь хүний тархи 

мэт сэтгэх ѐстой гэсэн онол. 

 

Предикат – аксиомтай төстэй нэг бол үнэн үгүй бол худал гэсэн утга авдаг 

функц. 

 

Перcептрон – (perception — хүлээн авах, таних – восприятие) хэмээх 

харааны танигч загвар. 
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Товч агуулга 

Энэ удаагийн хичээлээр хиймэл оюуны талаар хийгдэж ирсэн судалгааны 

ажлуудтай танилцаж, түүний хөгжлийн гараа хэрхэн хэзээ эхэлснийг үзэх 

болно. ХО-ны шинжлэх ухааны эхлэл болсон кибернетикийн шинжлэх ухааны 

үүсэл хөгжилийн тухай үзнэ. Мөн ХО цаашдаа хэдэн чиглэлээр ямар байдлаар 

хөгжиж байгаа умаар ирээдүйд энэ салбарын хөгжил хэрхэн өрнөх 

таамаглалтай байгаа тухай мэдэж авах болно.  

  

ХО-ны салбарын түүхэн хөгжил 

ХО-ны гадаад оронд үүсэж хөгжсөн замналаас: 

Хүнтэй төстэй сэтгэдэг обьект хийх санаа аль эрт дээр үеэс гарч  эхэлжээ.  

Анх IV зуунд амьдарч байсан Р.Луллий (м.э.1235-м.э.1315) 

(http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000970/st003.shtml) ерөнхий 

ойлголт дээр тулгуурласан хүнд бодлогыг боддог машин хийх гэж оролдож 

байжээ. Тэрээр тухайн үеийн суут сэтгэгчдийн нэгэн адил олон төрлийн 

шинжлэх ухааныг судалдаг, гүн ухаантан, одон орон судлаач, алхимич нэгэн 

байлаа.  

XVIII зуунд Германы нэрт гүн ухаантан, математикч, физикч, шүүгч, хэл 

судлаач Г.Лейбниц (1646 - 1716) 

(http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_leibniz.html) ба Францын гүн 

ухаантан, математикч, физикч Р.Декарт (1596 - 1650) 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1

%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5) нар бие биеээсээ 

хамааралгүйгээр нэгэн ижил санааг буюу бүх шинжлэх ухааныг илэрхийлэх 

ерөнхий хэлийг санал болгосон юм. Энэ санаа нь хиймэл оюуны салбарын 

хөгжлийн эхлэлийн цэг байсан юм 

(http://library.thinkquest.org/2705/history.html ). 

Гэвч ХО шинжлэх ухааны нэгэн салбар болон хөгжих боломжийг зөвхөн 

мэдээллийн технологийн хувьсгал нээсэн билээ. Энэ нь XX зууны 40-д оноос 

эхэлжээ. Энэ үед л Америкийн эрдэмтэн Н.Винер (1894 - 1964) 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000970/st003.shtml
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_leibniz.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://library.thinkquest.org/2705/history.html
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(http://www.eleven.co.il/article/10927) өөрийн шинэ шинжлэх ухаан болох 

кибернетикийн тухай ярьж эхэлсэн юм.  

Хиймэл оюун (artificial intelligence) гэсэн нэрийг анх 1956 онд Станфордын Их 

Сургуулийн семинар дээр санал болгожээ. Тэрхүү семинар нь тооцоололтын 

биш хийсвэр бодлогуудыг шийдвэрлэхэд зориулагдсан семинар байжээ. ХО-г 

бие даасан шинжлэх ухаан хэмээн хүлээн зөвшөөрсний дараагаар түүний 

хөгжил хоѐр үндсэн чиглэлд салбарлан хөгжжээ: нейрокибернетик ба “хар 

хайрцаг”-ийн кибернетик. Харин орчин үед энэ хоѐр чиглэл нийлэн нэгдэх 

тал руугаа явж байна. 

Нейрокибернетикийн үндсэн санаа нь ертөнц дээрх цорын ганц сэтгэгч бол 

Хүний тархи юм. Иймд бусад бүх “сэтгэгч техник”-үүд энэ бүтцийг дуурайх 

ѐстой гэсэн санаа юм. Эндээс харахад нейрокибернетик тархины бүтцийг 

дуурайсан загвар бүхий техник талыг барин хөгжсөн байна. Хүний тархи өөр 

хоорондоо холбоотой олон тооны  (1021 хүртэл) мэдрэлийн эсээс тогтдогийг 

одоо эрдэмтэд тогтоогоод байна. Иймд нейрокибернетикийн эрдэмтэд хүний 

тархины бүтэцтэй төсөөтэй систем бүтээхийг зорин ажиллаж байгаа бөгөөд 

ийм системийг нейрон олонлог (сүлжээ) хэмээн нэрлэдэг. 

Хар хайрцаг нейрокибернетикийн онцлог нь дээрхийн урвуу санааг агуулж 

байлаа. Өөрөөр хэлбэл сэтгэгч систем нь яаж ажиллаж байх нь ер хамаагүй 

гол нь оролт дээрх өгөгдөлд яг л хүний тархи мэт хариу үйлдэл үзүүлж байх 

ѐстой байлаа. Энэ ХО-ны чиглэл оюунлаг бодлогуудыг шийдвэрлэх 

алгоритмуудыг хайж эхэлсэн юм. 1956-1963 онуудад асар хүчтэй судалгааны 

ажлууд явагдсан ч үр дүнд хүрээгүй юм. Иймд нейрокибернетикийн эрдэмтэд 

өөрийн хандалтыг санал болгосон. 

 50-аад оны төгсгөлд лабиринтийн хайлтын загварыг санал 

болгосон (зур. 2-1). Энэ нь бодлогыг төлөв байдлын орон зайг илтгэж 

байгаа граф хэмээн үздэг. Тэгээд энэ гарфад оролтоос гаралт хүртлэх 

хамгийн оновчтой замыг хайдаг. Энэ талаар олон ажил хийгдсэн ч 

бодит бодлогыг боловсруулахад их хэмжээний орон зайд амжилтгүй 

болж байв. 

http://www.eleven.co.il/article/10927
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Зур. 2-1. Лабиринт 

 

 1960-аад оны эхээр эвристик програмчлалын эрин эхэлжээ 

(http://dictionary.fio.ru/article.php?id=110231). Эвристик гэдэг нь онол нь 

тодорхой журмууд хэдий ч хайлтын орон зайн сонголтын тоог 

бууруулах боломжийг олгодог. Эвристик програмчлал гэдэг нь өмнө нь 

тодорхой болсон эвристик бодлого дээр үндэслэн боловсруулсан 

програм байдаг. 

 1963-1970-аад онуудад бодлогыг бодоход математик логикийн 

аргуудыг санал болгож эхэлжээ (http://public.uic.rsu.ru/~skritski/math-

inf/Sect01.htm). Логик гэдэг нь байж болох баталгаанууд дээр үндэслэн 

асуудлыг шүүн хэлэлцэхийг хэлнэ. 1973 онд Пролог хэл үүсчээ. 

1970-аад оны дундуур ХО-ны салбарын хөгжлийг нэлээд хүчтэй урагшлуулсан 

шинэ санаа орж ирсэн нь ерөнхий шинжтэй алгоритм санал болгохын оронд 

тухайн салбарын шилдэг шинжээчийн мэдлэгийг загварчлах байсан юм. Энэ 

санаан дээр үндэслэсэн олон тооны систем АНУ-д боловсруулагдан бизнесийн 

зорилгоор ашиглагдаж эхэлсэн юм.  

Манай хөрш ОХУ-н хувьд ч энэ тал дээр эртнээс анхаарал тавьж эхэлсэн 

бөгөөд 1954 онд Москвагийн Улсын Их Сургуулийн профессор 

А.А.Ляпуновын (1911 - 1973) удирдлага дор “Автоматууд ба сэтгэлгээ”  

семинарыг явуулж байжээ. Энэ семинар дээр нейрокибернетик ба 

кибернетикийг хөгжүүлэх анхны шийдвэр гаргаж байжээ. 

http://dictionary.fio.ru/article.php?id=110231
http://public.uic.rsu.ru/~skritski/math-inf/Sect01.htm
http://public.uic.rsu.ru/~skritski/math-inf/Sect01.htm
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ХО-ны салбар нь гурван үндсэн чиглэлд хөгжиж иржээ: 

 Нэгдүгээр чиглэл нь хүний тархины үйл ажиллагааг судлах, эцсийн 

зорилго нь сэтгэх үйл ажиллагааны нууцыг тайлах юм. Энэ чиглэлийн 

судалгааны ажлууд нь туршилт, судалгааны дүнд шинэ загвар санал 

болгох, ХО-тай холбоотой шинэ онолуудыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн 

байдаг. 

 Энд үндсэн судалгааны обьект нь ХО өөрөө байдаг. Өөрөөр хэлбэл 

хүний оюунлаг үйл ажиллагааг тооцоолох машины тусламжтайгаар 

нэмэгдүүлэхэд чиглэгддэг. Энэ чиглэлийн судалгааны ажлын гол 

зорилго нь оюунлаг бодлогуудыг хүнээс дутахгүйгээр шийдвэрлэхэд 

дөхөм болох алгоритм, програмыг боловсруулахад чигдэгддэг. 

 Энэ чиглэл нь хүн ба машины хамтарсан оновчтой системийг үүсгэхэд 

чиглэгдэж байдаг. Тодруулбал, үйл ажиллагааг хүн болон машины 

хооронд хэрхэн оновчтой хуваарилах вэ гэдэг зүгт анхаарлаа 

хандуулдаг. 

ХО-ыг ашиглан хамгийн түрүүнд оюунлаг бодлого хэмээн үздэг сэтгэлгээний 

тоглоомуудыг компьютерийн тусламжтайгаар шийдвэрлэхээр оролдож 

эхэлсэн байна 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Perspectives_on_AI).  

Ийм төрлийн бодлогуудад шатар, даам зэрэг хөлөгт тоглоомууд болон төрөл 

бүрийн теорем батлах бодлогууд орж байлаа. ХО бүхий эхний тоглоомуудад 

Клода Шеннонын бүтээсэн “цахим хулгана” багтаж байлаа. Энэ нь нарийн 

релей схемээр удирдагддаг байсан бөгөөд төөрдөг байшингаас гарц хайдаг 

тоглоом байв. Тэрээр мөн өмнө нь өөрт нь өгч байсан байршил бүхий төөрдөг 

байшингаас ямар нэгэн гацаанд оролгүй шууд гарч чаддаг байжээ. 

Америкийн кибернетик А. Самуэль тоглолтынхоо явцад өөрийнхөө туршлага 

дээр суралцдаг даамны тооцоолох машин бүтээсэн байв. 1962 онд энэ 

програм АНУ-н нэрт даамчин Р. Нили-тэй тоглож хожсон билээ 

(http://www.geocities.com/SiliconValley/Lab/7378/comphis.htm ).  

Хэрхэн машин хүнийг хожих хүртэл хэмжээнд хүрэв ээ… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Perspectives_on_AI
http://www.geocities.com/SiliconValley/Lab/7378/comphis.htm
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Мэдээжээр програмд тоглоомын 

зарчмыг оруулж өгнө. Энэ нь ээлжит 

нүүдлийн сонгох юм (зур. 2-2). Нүүх 

ээлж ирэх бүрт машин боломжит бүх 

нүүдлээс хамгийн оновчтойг тодорхой 

дүрмийн дагуу сонгоно. Дааманд 

шатрын нэгэн адил өөрийн дүрсийг 

алдах ихэнхидээ ашиггүй байдаг. 

Харин эсрэгээрээ сөрөг талын дүрсийг 

авах нь буюу идэх нь өөрт давуу талыг авчирдаг. Тоглогч нь хүн эсвэл машин 

байх нь ихэнхидээ хамаарахгүйгээр өөртөө нүүх буудал буюу сонголтын 

талбай ихтэй олон дүрстэй тал нь ихэнхи тохиолдолд хождог. Эндээс харахад 

сайн тоглохын тулд бүх тоглолтын туршид өөрийн хүчийг сулруулахгүй байх 

нь чухал байна.  

Дээрхээс ээлжит нүүдлийг хийхийн тулд тодорхой хэмжээний үнэлгээни 

функцийг тоон үзүүлэлтээр авч ашиглаж болно. Ингэсэн тохиолдолд машин 

давуу талын үзүүлэлтийн коэффициентүүдийг харьцуульсны үндсэн дээр 

харгалзах нүүдлийг сонгоно. Энэ тохиолдолд машин хамгийн оновчтой 

нүүдлийг хийнэ хэмээн батлахад бэрхшээлтэй ч машин ямар ч байсан ямар 

нэгэн нүүдлийг санал болгох болно. Ингэснээр машин өмнө нь өөрийн 

тоглосон өрөг дээр дүгнэлт хийх замаар аажим аажмаар чадвараа дээшлүүлж 

болно. Энэ нь тоглолтын төгсгөлийг үнэлгээний функц дээр үндэслэн 

харьцуулж улмаар үнэлгээний коэффициентийг сольж тавих арга юм. 

А. Самуэлийн үзэж байснаар ийм аргаар сурч байгаа машин асар богино 

хугацааны дотор дундаж тоглогчоос илүү сайн тоглодог болно хэмээн үзэж 

байв. Энэ бүх шинж чанарууд нь тухайн програмын давуу тал боловч энэ 

төрлийн програм бусад уламжлалт аргаар боловсруулагдсан програмаас 

нэлээд ялгаатай буюу “хатуу” тогтсон дараалал байхгүй програм юм. Өөрөөр 

хэлбэл тоглолтын явцад програм өөрөө суралцаж болно. Мөн түүний 

“сэтгэх” үйл ажиллагаа хүний тархинд болдог сэтгэх ажиллагаанаас огт өөр 

Зур. 2-2. Шатрын програм ба 

дэлхийн аварга 
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боловч машин хүнийг хөлөгт тоглоомд хожиж болно 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_chess ).  

Үүний нэг тод жишээ бол 1974 онд олон улсын шатрын тэмцээн дээр ялалт 

байгуулсан Оросын “Каисс” шатрын програм юм. Алдарт шатар Каспаровыг 

хожсон IBM фирмийн компьютер тус бүр нь 4Гб шуурхай санах ой бүхий 256 

процессортай байсан бөгөөд секундэнд 100'000'000 нүүдлийг тооцох 

чадвартай байжээ. Машины богино хугацааны дотор гүний хайлтыг 

амжилттай хийдэг нь түүнийг хүнээс илүү гарч хожиход хүргэдэг байна.  

Орчин үед хөлөгт тоглоомоос гадна бизнесийн болон цэрэг дайны стратегийн 

тоглоомыг ХО-тайгаар боловсруулах нь их болжээ. Тэдгээр төрлийн програмд 

байдаг хүнтэй төстэй шинж чанар нь суралцах болон нөхцөл байдалд зохицох 

юм. Үүнээс гадна оюунлаг бодлогын нэгэн сонирхолтой чиглэл бол дүрс 

болон төлөв байдлыг таних юм. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр - физиологч, 

психологч, математикчид болон инженерүүд зэрэг олон салбарын эрдэмтэд 

хамтран ажиллаж байна. Энэ чиглэлийн бодлого ийнхүү анхаарал ихээр 

татаж байгаагийн гол шалтгаан нь ийм төрлийн бодлогын онолын шийдлийг 

амьдралд өргөн хэрэглэх боломж юм. Жишээлбэл, уншигч автоматууд, ХО 

бүхий системүүд, эмнэлгийн онош тавих систем, гэмт хэргийн шинжилгээ хийх 

мөн төрөл бүрийн хүний ажиллаж болохгүй нөхцөлд ашиглаж болох 

роботуудын програмчлал энд багтана. 

1957 онд Америкийн физиолог Ф. Розенблатт перcептрон (perception — 

хүлээн авах, таних – восприятие) хэмээх харааны танигч загварыг санал 

болгожээ. Ямар нэгэн юманд сургаж болдог мөн өөрт нь харуулсан зүйлийг 

таньж чаддаг машин бий болсон нь зөвхөн физиологч нарт сонирхолтой 

байгаад зогссонгүй бусад салбарын төлөөлөгчидийн ч мөн анхаарлыг татаж 

улмаар олон тооны онолын болон туршилтын судалгаа хийгдсэн юм.  

Перcептрон болон түүнтэй төсөөтэй програмууд хоѐр горимд ажилладаг: 

 сурах горим 

 таних горим 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_chess
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юм. Сурах горимд түүнд хүн, машин эсвэл байгаль аль нэг нь ямар нэгэн 

зүйлийг үзүүлж шинэ биетийг ямар нэгэн төрөлд хамрааруулан машинд 

танилцуулна. Энэ өгөгдлөөр тухайн биетийн талаарх хуурмаг тодорхойлолтыг 

машин өөртөө бий болгоно. Таних горимд өмнөхөөсөө өөр ч юмуу ямар нэгэн 

обьектыг үзүүлэхэд машин өөрийн боломжоор түүнийг ялган таних болно. 

Дүрсийг таних асуудал нь өөр нэгэн оюунлаг бодлого болох нэг хэлнээс нөгөө 

хэлэнд хөрвүүлэлт хийх буюу ерөөсөө машиныг ярьж сургах юм.  Үндсэн 

дүрмийг хангалттай тодорхойлж өгөн, харгалзах толь бичгийг ашигласнаар 

шинжлэх ухааны олон албан хэргийн бичгийг хангалттай түвшинд хөрвүүлдэг 

алгоритм боловсруулж болно. Ийм оролдлого аль эрт 1960-аад онд хийгдэж 

эхэлсэн юм. Гэхдээ хар ярианы хэлийг орчуулахын тулд юуны тухай ярьж 

байгааг заавал хэлэх хэрэгтэй болно. Энэ тал дээр судалгааны ажил хийгдэж 

байгаа хэдий ч төгс шийдэлд хүрээгүй л байна.  

К. Гринийн асуулт тавьж хариулт өгдөг системд мэдлэгийг логик хэлний 

предикат хэлбэрээр бичиж өгдөг 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0

%D1%82 ). Энэ нь аксиомтай төстэй нэг бол үнэн үгүй бол худал гэсэн утга 

авдаг функц юм. Харин машинд тавигдаж байгаа асуултууд нь тэдгээр 

аксиомуудад харъяалагдаж байгаа баталгаанууд болж байдаг. Америкийн 

математикч Хао Вангийн ХО-т програм ихээхэн анхаарал татаж байжээ. Энэ 

програм IBM-704  машины ажиллах 3-н хоромын дотор 220 энгийн теорем 

гаргаж, дараа нь  8.5 минутын дотор хэцүү 130 гаран теоремийг баталж 

байсан юм. Эдгээр теоремийн заримыг математикчид ч баталж чадаагүй 

байсан юм.  

ХО-ны өөр нэгэн томоохон чиглэл бол роботын техник юм. Роботын оюун 

ухаан тооцоолох машины оюун ухаанаас юугаараа ялгаатай вэ? Үүний хариу 

болгон Оросын агуу физиологч И. М. Сеченовийн хэлсэн үгийг иш татаж 

болох юм: ―…тархины янз бүрийн үйл ажиллагааны цорын ганц эцсийн үр дүн 

нь – ямар нэгэн булчинг хөдөлгөөнд оруулах байдаг‖ гэжээ. Өөрөөр хэлбэл 

хүний ухамсарт үйл ажиллагааны дүнд гадаад ертөнцтэй харьцах ямар нэгэн 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
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үйлдэл хийхэд чиглэгдсэн байдаг. Үүнтэй ижлээр роботын оюун нь түүнийг 

ямар нэгэн чиглэлт хөдөлгөөн хийхэд зориулагдсан байдаг. Харин 

компьютерийн ХО хүрээлэн буй орчинтой холбоогүй, ямар механизмыг 

хөдөлгөхгүй харин туслах үүрэгтэй буюу хийсвэр чанарын бодлогуудыг 

шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн байдаг.  

Эхэн үеийн роботуудыг оюунлаг хэмээн нэрлэхэд хэцүү байлаа. Анхны 

оюунлаг роботууд зөвхөн 60-аад оноос бий болж эхэлжээ. 1969 онд Японд 

үйлдвэрийн роботуудыг хийх төсөл боловсруулагдаж эхэлсэн юм. Энэ нь 

төрөл бүрийн угсрах үйл ажиллагааг хийх ХО бүхий робот бүтээж нэвтрүүлэх 

байлаа.  

Үйлдвэрийн робот нь зургаан зэрэглэлээр чөлөөтэй хөдөлж, NEAC-3100 бага 

оврын ТБЭМ-аар удирдаг байв. Энэ машины шуурхай санах ой нь 32000 үг, 

соронзон хальсны багтаамж 273000 үг байлаа. Харах хүлээн авагчаар нь хоѐр 

зурагтын камер, улаан, ногоон, цэнхэр өнгийг ашиглан ажиллаж байв. 

Зурагтын харах талбай 64*64 нүднүүдэд хуваагдсан байв. Авсан мэдээллээр 

обьектоор ойроллцоогоор таньсны дараагаар талбайг 4096 нүдэнд хуваан 

дахин хүлээж авдаг байсан. Энэ робот нь тусгай гэрэлтүүлэгтэй үед хавтгай 

болон цилиндр дүрсийг ялган таньдаг байжээ. Түүний үнэ 400000 доллар 

байсан юм. 

Үйлдвэрийн роботын үзүүлэлт улам бүр сайжирсаар байгаа ч хүн шиг 

байдлыг ойлгон ажиллах болоогүй байна. Тийм хэдий ч зарим нэгэн механик 

үйлдлийг хүнээс илүү сайн хийж байна. 

Энэ бүхний төгсгөлд зарим нэгэн ЭС-н тухай товч дурдъя. 

MICIN — эмнэлгийн онош тавьдаг эксперт систем. Стенфордийн Их 

Сургуулийн халдварт өвчний бүлгийн судлаачид зохиосон .Өвчтөний шинж 

тэмдэгүүдийг оруулж өгнө. Оношийг тогтоож харгалзах эмчилгээг санал 

болгодог. 450-н журамтай. 
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PUFF — амьсгалын хэмнэл алдалтыг тодорхойлно. Өөртөө MICIN системийг 

багтаадаг.  

DENDRAL — химийн бүтцийг таньдаг систем. Хамгийн анхны хувилбар нь 

1965 онд Стенфордын Их Сургуульд боловсруулагдсан. Хэрэглэгч  DENDRAL 

системд бодисын тухай мэдээлэл өгөхөд систем химийн бүтцийг нь 

тодорхойлдог. 

PROSPECTOR — олборлолтын хувьд ашигтай ашигт малтмалын орд эрж 

олдог эксперт систем 

ХО-ны хөгжлийн талаарх өөр нэгэн үзэл бол энэ салбарыг гурав биш харин 

хоѐр чиглэлд хөгжиж байна хэмээн үздэгт оршино.  

1. Эксперт систем  

2. Зорилгот үйлдлийг хийх сэтгэх үйл ажиллагаа 

Үндэс нь математик логик болж байдаг гаргалгааны системийг эксперт 

систем гэнэ. Гэхдээ ийм төрлийн системийн хэрэглээ хязгаарлагдмал байх 

талтай.  

 Гаргалгаан дээрээ алдаа гардаг 

 Олон тооны хувилбараасаа болж төөрдөг 

 Хүний сэтгэлгээнд байдаггүй математик гаргалгаануудын нэгэн 

загвар зонхилдог 

зэрэг дутагдалтай талууд нь энд нөлөөлдөг. Гэсэн хэдий ч ЭС-н чиглэл хүчтэй 

хөгжиж байна. 

ХО-ны дараагийн гол хөгжлийн чиг хандлага бол сэтгэх үйл ажиллагааны 

загвар юм (зур. 2-3). 
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Зур. 2-3. Сэтгэх үйл ажиллагааны загвар 

Ер нь ХО бүхий техник заавал бидэнтэй адилхан байх ѐстой гэж үү? Ухаант 

биет ямар ч байсан төсөөтэй байх ѐстой. Энэ төсөөтэй шинж чанар харилцан 

бие биенээ ойлгох эхлэл болдог. Иймд ХО бүхий техник ямар нэгэн байдлаар 

бидэнтэй төсөөтэй байх ѐстой болж байна. 

Гэхдээ хир их төстэй байх вэ? Ямар түвшинд? гэсэн асуултууд гарч ирнэ. 

Хэрэв 100% адилхан байх ѐстой бол энэ нь санхүүгийн хувьд дэндүү үнэтэй 

болно. Нөгөө төлөөс өөрсөдтэйгээ яг адил зүйлийг гэхдээ хйимлээр хийх нь 

бас зөв зүйл мөн үү? Ер нь огт адилгүй байвал хэрэггүй бүтээгдэхүүн болох 

уу? 

Шийдэл нь энэ хоѐр утгын дунд оршино. Хүн болоод орчин үеийн компьютер 

хоѐр олон талаараа төстэй. Хоѐулаа ижил үндэстэй, цахилгаан үйлдлүүд, 

гэхдээ бас огт ялгаатай талуудтай энэ нь “сэтгэх” ажиллагаа юм. Энэ бүхнээс 

үзэхэд компьютерийг сэтгэдэг буюу оюун ухаантай гэж хэлж болохгүй юм. 

Компьютер нь овуныг тээвэрлэгч байж болох юм. Харин хэзээ ч өөрөө оюун 

санаатай байж чадахгүй.  

ХО-ны салбарын судалгаа явсаар ―Хүн гэж юу вэ?‖ гэсэн томоохон асуудалд 

хүрдэг. Нээрэн хүн гэж юу вэ? Хэн бэ? Хаанаас ирсэн бэ? Хаашаа явж байна 
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вэ? Анх яаж үүссэн бэ? Ер нь яагаад хүн сэтгэж чаддаг вэ? Аан бусад амьд 

биет яадаг вэ? гээд үй түмэн асуултууд урган гарна. 

Тэгэхээр өнөө болтол энэ асуултуудад тодорхой хариу өгч чадаагүй учир хүн 

хэрхэн сэтгэдэг талаар төгс хийсэн судалгаа алга байна. Иймд тодорхой 

мэдэхгүй мэдэхгүй байгаа зүйлээ загварчилна гэдэг мөн л асуудалтай хэвээр 

үлдэж байна.  

Дүгнэлт 

Бид энэ удаагийн лекцээр хиймэл оюуны салбарын үүсэл хөгжлийн талаар, 

энэ салбарын хөгжлийн чиг хандлагуудыг үзэж судаллаа. Олон чиглэл 

дотроос өөрийн гэсэн нэгэн чиглэлийг сонгон авч түүнийхээ талаар 

дэлгэрүүлэн үзэж судлах нь цаашдаа хиймэл оюуны талаарх өөрийн үзэл 

бодлыг бүрэлдүүлэн тогтооход дөхөм болно. Дараагийн хичээлээр хиймэл 

оюуны програмчлал болон уламжлалт програмчлалын талаар харьцуулан 

судлах болно. 
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Толь бичиг 

Англи Орос Монгол 

Сybernetics Кибернетика Кибернетик, Мэдээллийг хүн, машин  
болон нийгэмд дамжуулах болон 
удирдах үйлдлийг судалдаг шинжлэх 
ухаан 

Predicate Предикат Предикат, математик логикт өргөн 
ашиглагддаг харьцааны ойлголт, үнэн 
эсвэл худал гэсэн утга авдаг 
хэмжигдхүүн 

Perception   Восприятие Хүлээн авах, таних  
Labirint Лабиринт Лабиринт, гарах замыг олоход 

бэрхшээлтэй орооцолдсон хэцүү зам 
 

Expert system Экспертная 
система 

Шинжээчийн систем 

Logical Логика, 
хийсвэр 

Логик 
 

 


