
UNIVERZA V LJUBLJANI, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI
PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST

V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, UNIVERZITA
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN EÖTVÖS LORÁND

TUDOMÁNYEGYETEM

Jan Jug

VZNIK KOMUNIKACIJE MED AGENTI
NA PODLAGI GLOBOKEGA UČENJA Z

NAPOVEDNIM PROCESIRANJEM

Magistrsko delo

Ljubljana, 2019





UNIVERZA V LJUBLJANI, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI
PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST

V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, UNIVERZITA
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN EÖTVÖS LORÁND

TUDOMÁNYEGYETEM

Jan Jug

VZNIK KOMUNIKACIJE MED AGENTI
NA PODLAGI GLOBOKEGA UČENJA Z

NAPOVEDNIM PROCESIRANJEM

Magistrsko delo

Mentor: izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec

Somentor: doc. dr. Jure Demšar

Ljubljana, 2019





Zahvala

Zahvaljujem se predvsem svoji punci Maši, ki mi je vso pot stala ob strani in mi
pomagala po svojih najboljših močeh.

Zahvaljujem se tudi mentorju in somentorju za strokovno in tehnično pomoč, sestri
Katji za lingvistične popravke in staršem za podporo tekom celotne izobraževalne

poti.

i



ii



Izvleček

Komunikacija  med  agenti  je  nujna  za  učinkovito  medsebojno  sodelovanje,  saj  je
verjetno  prav  razvoj  jezika  ključen za  človeški  napredek.  To delo  poskuša  doseči
samoorganizacijo  komunikacijskega  sistema  med  dvema  agentoma  v  računalniški
simulaciji na način, ki ima teoretično zasnovo v nevroznanosti. Jezik se smatra kot
komunikacijski protokol, ki spaja udeležence v pogovoru v večji sistem, v katerem se
optimalno delovanje samoorganizira preko optimizacije posameznikov. Agenta, ki sta
udeležena v komunikaciji, sta zasnovana po principu napovednega procesiranja, pri
katerem agenti za razumevanje sveta zmanjšujejo napako med napovedjo o prihodnjih
stanjih sveta in sebe ter dejanskimi zaznanimi signali. S tem zmanjšujejo presenečenje
na  vhodnih  podatkih  in  posledično  izboljšujejo  svoj  generativni  model  sveta.
Postavljena je preprosta simulacija z dvema agentoma, ki vidita isto sliko in imata
zmožnost tvorjenja sporočil o njej. Agenta sta modelirana kot zaznavna in generativna
nevronska mreža na vsaki od obeh modalnosti – vidni in besedni – s skupno notranjo
predstavitvijo konceptov. Vznik komunikacijega protokola poskušamo doseči skozi
igranje  iger  imenovanja  med agentoma,  pri  katerih  agenta  izmenično poimenujeta
objekt  na sliki  in  se učita  besed sogovorca.  Po 50.000 odigranih igrah prideta  do
stabilnega  besedišča  pri  imenovanju,  njuna  napoved  vidnega  vhoda  na  podlagi
prejetih besed pa ni povsem zanesljiva.  Čeprav nepopolni, so rezultati obetavni za
nadaljnje raziskave v smeri uporabe napovednega procesiranja in kažejo na zmožnost
modeliranja vznika komunikacije na podlagi samoorganizacije vsakega udeleženca v
pogovoru.

Ključne besede: globoko učenje, komunikacijski protokol, napovedno procesiranje,
nevronske mreže, princip proste energije, samoorganizacija, vznik jezika
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Abstract

Communication among agents is of vital importance for their effective collaboration
and the development of language probably played a key role in human technological
advancement. This work aspires to develop a self-organized communication system
between two agents in a computer simulation in a way that is theoretically based in
neuroscientific  research.  Language  is  understood  in  terms  of  a  communication
protocol that couples the participants of the conversation into a larger system in which
the optimal operation is attained via the optimization of individuals. Agents in the
simulation are designed on the principle of predictive processing, which postulates
that in order to understand their  environment agents must minimize the prediction
error between their predictions about the future states and actual sensory input. In this
way, they minimize surprisal of their sensory input and consequently improve their
generative model of the world. A simple simulation is set up with two agents who are
presented the same image and are equipped with the ability to form messages about it.
Agents are modeled as a perceptual and generative neural network on each of the two
modalities  at  hand,  visual  and  verbal,  with  a  shared  internal  representation  of
concepts.  The emergence of a communication protocol is  achieved by playing so-
called naming games in which agents alternately name the object in the image and
learn the words of their co-speaker. After 50.000 iterations of naming games, a stable
vocabulary for object naming is achieved, but agents’ predictions of visual input based
on the received messages is not completely reliable. While imperfect, the results show
promise  for  future  research  in  the  direction  of  using  the  principle  of  predictive
processing  and  indicate  that  modeling  the  emergence  of  language  based  on  self-
organization of individual participants is a viable approach.

Keywords: communication  protocol,  deep  learning,  emergence  of  language,  free
energy principle, neural networks, predictive processing, self-organization
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1 Uvod

Sposobnost  sporazumevanja  je  velik  dejavnik  v  človeškem socialnem in  tehnološkem
napredku, saj je učinkovito sporazumevanje ključnega pomena za učinkovito sodelovanje.
Jezik nam omogoča, da prek govorjene ali pisane besede med posamezniki prenašamo
informacije  na  mnogo  učinkovitejši  način  kot  katerakoli  druga  živalska  vrsta  (Kirby,
2002). Z informacijsko-teoretičnega vidika je jezik protokol komunikacije med agenti, ki
je  vzniknil  in  se  razvil  sam  od  sebe  na  podlagi  mentalnih  in  fizičnih  zmožnosti
posameznikov ter se nato prenašal iz generacije v generacijo, pri tem pa postajal vedno
kompleksnejši. Dandanes se otroci jezika naučijo s spodbujevanim učenjem, torej tako, da
jih starši oziroma skrbniki popravljajo in nagrajujejo, dokler otroci ne osvojijo potrebnega
znanja.  Do  vznika  jezika  pa  je  moralo  priti  na  drugačen  način,  saj  sprva  pravih  ali
napačnih besed še ni bilo. Kako točno je jezik vzniknil, je velika uganka, ki jo je morda
nemogoče razrešiti, saj neposrednih dokazov o tem ni. Različne hipoteze o izvoru jezika
temeljijo  na  fosilnih  ostankih  in  komunikacijskih  sposobnostih  primatov,  sklepi  na
podlagi  le-teh  pa  so  nezadostni  in  neprepričljivi  (Hauser  idr.,  2014).  Računalniško
modeliranje in simulacije nam na to vprašanje prav tako ne morejo dati pravega odgovora,
lahko pa nam pokažejo zmožnosti modeliranih principov, da simulirajo naravne procese,
ki  so  pri  tem  sodelovali.  Sporazumevanje  z  jezikom  je  izredno  kompleksen  naravni
proces,  ki  misli  s  tresenjem glasilk  in  oblikovanjem ustne votline zakodira  v tresljaje
molekul  zraka,  katere nato bobnič  prejemnika  v ušesni  votlini  razbere,  možgani  pa z
razlago razbranih signalov pridejo do poustvaritve misli govorca. Za to je potrebno znanje
o kodiranju in razbiranju signalov, ki mora biti  karseda podobno pri vseh udeležencih
sporazumevanja.  V  možganih  je  s  stvaritvijo  govora  najbolj  povezovano  Brocovo
območje v frontalnem režnju,  z  razbiranjem govora pa Wernickejevo območje (Pinel,
2011).  Do  tega  znanja  smo  prišli  preko  korelacije  med  poškodbami  teh  predelov  in
motnjami pri sporazumevanju, v zadnjem času pa se za ugotovitve uporablja tudi različne
načine  merjenja  možganske  aktivnosti.  Nevroznanost  je  v  zadnjih  tridesetih  letih  v
velikem razmahu, a navkljub mnogim ugotovitvam o delovanju možganov še vedno vemo
bore  malo.  Delovanje  posamezne  živčne  celice,  nevrona,  je  zelo  dobro  raziskano
področje, vendar pa je nevronov v možganih mnogo preveč, da bi na podlagi posameznih
celic razumeli interakcije med njimi in postopek kodiranja oziroma razbiranja signalov.
Naše  znanje  o  možganih  je  tako  skoncentrirano  na  poznavanju  osnovnih  gradnikov,
nevronov,  in  funkcij  večjih  predelov,  o  principih  njihovega  delovanja  pa  zaenkrat  še
vedno le ugibamo. 

Raziskovanje delovanja možganov je izredno težko, saj so zaščiteni s trdo lobanjo in
vanje nimamo neposrednega vpogleda. Raziskovanje  post mortem ni mogoče, saj takrat
funkcije ni več, nevronov pa veliko preveč, da bi lahko iz sledenja povezavam sestavili
kakršnokoli  smiselno  sliko  njihove  naloge.  Skozi  zgodovino  se  je  največ  odkrilo  na
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podlagi raznih lezij in tumorjev, ki so nam preko okvare na določenem vidiku življenja
osebe s poškodbo dali vedeti, kaj je namen poškodovanega dela možganov (Pinel, 2011).
Z razvojem tehnik  merjenja  električnih  potencialov  na skalpu (v redkih  primerih  tudi
neposredno  v  tkivu)  ter  z  razvojom  tehnik  slikanja,  je  postalo  možno  tudi  merjenje
aktivnosti  in vivo, vendar pa imajo vse te tehnike svoje pomankljivosti in nenatančnosti
(Bunge  in  Kahn,  2009).  Z  zajemom  velikih  količin  podatkov  in  z  izvirnimi
ekperimentalnimi  pristopi  lahko  mnogo  ugotovimo,  a  so  ta  dognjanja  prepogosto
neponovljiva in nesplošna (Open Science Collaboration, 2015). Tu nam lahko prav pride
računalniško modeliranje principov in idej, saj lahko s simulacijo vedênja v računalniški
simulaciji  pokažemo  ustreznost  določenega  principa.  Računalniška  simulacija  tako
postane  validacijska  tehnika,  ki  nam  omogoča,  da  preverimo  hipoteze  o  delovanju
principov, ki jih določimo na podlagi empiričnih raziskav.

Tema  tega  magistrskega  dela  je  samoorganizacija  preprostega  komunikacijskega
protokola  med  dvema  agentoma  v  računalniški  simulaciji.  Pri  tem  je  poudarek  na
samoorganizaciji in zato agentoma v simulaciji ni podana nobena zunanja informacija o
pravilnosti oziroma napačnosti njunega vedenja. Pri modeliranju agentov je uporabljen
princip napovednega procesiranja, ki je implementiran v obliki umetnih nevronskih mrež.
Delo je,  poleg uvoda in  zaključka,  razdeljeno na pet  poglavij.  V drugem poglavju so
obravnavana  teoretična  izhodišča:  dosedanji  poskusi  vzpostavitve  komunikacijskega
protokola med agenti v računalniških simulacijah ter napovedno procesiranje in princip
proste  energije,  dotakne  se  tudi  konekcionizma (angl.:  connectionism)  v  splošnem.  V
tretjem poglavju sta začrtani problematika in hipoteza tega dela, v četrtem pa je natančno
opisana implementacija  agentov in  sistema ter  način zbiranja  podatkov.  Peto poglavje
vsebuje rezultate, ki so nato kritično obravnavani v šestem poglavju – razpravi.
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2 Teoretična izhodišča

2.1 Umetna inteligenca in jezik

Disciplina  umetne  inteligence  že  od  vsega  začetka  poskuša  naučiti  računalnik
sporazumevanja v naravnem jeziku, kar je obrodilo sadove v obliki mnogih pogovornih
robotov  in  virtualnih  asistentov.  Obdelovanje  in  tvorjenje  besedila,  tako  pisanega  kot
govorjenega, je v zadnjem desetletju z napredkom strojnega učenja zelo napredovalo in
praktično vsak sodobni mobilni telefon podpira enega od mnogih virtualnih asistentov na
trgu, ki nam lahko v naravnem jeziku prebere naše opomnike in besedilna sporočila. A ti
programski agenti le posnemajo že razvit jezik in nam na izvor jezika ne morejo posijati
luči. Po drugi strani pa se pojavljajo tudi modeli vznika sporazumevanja in sodelovanja
med računalniškimi agenti, v katerih se koncepti prizemljijo na vidno modalnost in s tem
dobijo pomen. Eden prvih takih eksperimentov je bil eksperiment Talking Heads (Steels,
2015), ki je potekal na dejanskih fizičnih robotih in je poskušal z interakcijo med njimi
doseči vznik besedišča za koncepte oblike, velikosti, barve in položaja. Roboti so imeli
pred seboj na beli tabli naključno postavljene like in so igrali igro imenovanja, v kateri je
prvi robot poimenoval enega od konceptov, drugi pa je moral ugotoviti, kateri od objektov
najbolj  ustreza  poimenovanemu konceptu.  Uspešnost  vsake  interakcije  se  je  skupaj  z
uporabljeno besedo zapisala v asociacijsko tabelo in s časom so najbolj uspešne besede
prevladale  in  stvorile  stabilno besedišče.  To je  ena redkih raziskav,  ki  je  izvedena na
fizičnih  robotih,  saj  se  raziskovalci  dandanes  raje  poslužujejo  računalniških  simulacij
virtualnih agentov v virtualnih svetovih. Lazaridou idr. (2016) so vzpostavili paradigmo
t. i. referenčnih iger, v katerih en agent sestavi sporočilo o eni od dveh slik v vidnem
polju, drugi pa mora ugotoviti katera slika je predmet sporočila. Agenti so bili zasnovani v
obliki  nevronskih  mrež  in  so  se  učili  s  spodbujevanim učenjem,  sporočila  pa so bila
izbrana iz  vnaprej  določenega nabora možnih sporočil.  S časom se je  v tej  postavitvi
vzpostavil  stabilen  protokol  komunikacije  in  skoraj  vse  igre  so  bile  uspešne.  Glavni
pomanjkljivosti  tega  pristopa  sta  nesimetričnost  (v  vseh  igrah  je  bil  isti  agent
sporočevalec in drugi prejemnik) in dodana zunanja informacija o uspešnosti naloge, zato
ta  pristop  ni  najbolj  primeren  pri  poskusu  pojasnitve  vznika  naravnega  jezika.  Enak
pristop so ponovno uporabili v Lazaridou idr. (2018), kjer so se lotili primerjave med
vnaprej določenimi predstavitvami konceptov napram izluščenim značilkam iz surovih
slik in dosegli podobne rezultate. Havrylov in Titov (2017) sta paradigmo malo predelala,
in  sicer  tako,  da  je  pošiljatelj  videl  le  eno  sliko,  prejemnik  pa  je  moral  na  podlagi
sporočila izbrati pravo izmed nabora treh, prave in dveh motilcev, poleg tega pa je bilo
sporočilo lahko spremenljive dolžine. Uspelo jima je razviti zelo zanimivo besedišče, v
katerem so  imele  slike  iz  enake  kategorije  (na  primer  živali  ali  hrana)  zelo  podobna
sporočila. Ponovno pa sta glavni pomanjkljivosti enaki kot prej, saj agenta nista menjala
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vlog  in  je  bila  informacija  o  pravilnosti  izbire  del  eksperimenta;  podali  so  jo  avtorji
raziskave. Graesser idr. (2019) pa so zasnovali simetrično paradigmo, v kateri je vsak od
agentov dobil  le  polovico  slike,  nato  pa  sta  z  izmenjavanjem sporočil  morala  skupaj
ugotoviti,  kaj predstavlja celotna slika.  Preko spodbujevanega učenja se je med agenti
razvil stabilen komunikacijski protokol in vsak agent je znal tako sporočati kot prejemati
sporočila.  Z mešanjem razvitih jezikov med različnimi skupinami agentov je prišlo do
razvoja  zanimivih  lingvističnih  fenomenov,  kot  na  primer  kreolski  jezik  in  jezikovni
kontinuum  med  bližnjimi  skupinami,  kar  kaže  na  komunikacijski  sistem,  podoben
naravnemu  jeziku.  Tudi  pri  tej  raziskavi  so  se  agenti  učili  na  podlagi  informacije  o
pravilnosti izvedene naloge, ki so jo podali avtorji raziskave. Kolikor vemo, še ni bilo
raziskave, v kateri bi komunikacijski sistem vzniknil na popolnoma nenadzorovan način.
Za nenadzorovano rešitev bi bilo potrebno strukturo agentov postaviti  na način,  da bi
skupni  jezik  vzniknil  le  na  podlagi  notranjega  delovanja  vsakega  posameznika  in
interakcije med njimi.

2.2 Napovedno procesiranje in princip proste energije

2.2.1 Bayesovski možgani

V zadnjem času v nevroznanosti postaja vedno bolj popularna ideja, da možgani delujejo
po  enotnem  principu,  specializacija  posameznih  predelov  pa  je  posledica  različne
povezljivosti različnih območij z različnimi vhodnimi oziroma izhodnimi potmi. Ta enotni
princip  je  morda  napovedno  procesiranje,  ki  deluje  po  principu  proste  energije.
Napovedno ali prediktivno procesiranje temelji na hipotezi o bayesovskih možganih, ki
pravi,  da  so  možgani  aparat  za  zbiranje  podatkov,  na  podlagi  katerih  nato  izvajajo
verjetnostne  izračune po Bayesovem teoremu in s  tem postavljajo hipoteze  o vzrokih
podatkov v svetu (Howhy, 2013). Bayesov teorem pravi 

    p(h∣d )=
p (d∣h) p(h)
p(d )

, (1)

kjer  h označuje hipotezo,  d pa podatke. Verjetnost hipoteze na podlagi podatkov (angl.:
posterior  probability)  je  torej  enaka  verjetnosti  zaznave  podatkov  v   primeru,  da  je
hipoteza resnična (angl.: likelihood), pomnožena s predhodno verjetnostjo hipoteze (angl.:
prior), in vse skupaj deljeno z verjetnostjo podatkov. Predstavljajte si na primer, da ste v
zaprtem prostoru brez oken in slišite trkanje ob steno.1 Ta primer ilustrira osnovno nalogo
zaznave: možgane predstavljate vi, hiša je lobanja, zvok pa slušni vhodni signal. Možnih
vzrokov zvoka je nešteto: lahko je žolna na steni, veja bližnjega drevesa v vetru, otroci, ki

1 Primer povzet po Howhy (2013), str: 15-16
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mečejo kamne v hišo, lahko bi bil celo kameni dež. Vsaka taka možnost je hipoteza o
vzroku  zvoka.  Prvi  termin  v  števcu  desne  strani  enačbe  (1)  predstavlja  verjetnost
zvočnega signala  d,  če drži  hipoteza  h,  torej verjetnost, da je vzrok povzročil  zaznani
zvok. Drugi termin predstavlja predhodno verjetnost vzroka. To pomeni, da manj verjetni
vzroki, kot je recimo kameni dež, zmanjšajo verjetnost te hipoteze nad podatki, četudi bi
zaznani  zvok  ustrezal  vzroku.  Imenovalec  desne  strani  enačbe  (1)  je  normalizacijski
termin, ki rezultat normalizira na interval [0, 1], kot se za verjetnost spodobi. Če torej
blizu hiše ni nobenega drevesa in v bližini ni otrok, boste sklepali na hipotezo o žolni na
steni. Če pa se vam zdi, da žolna ne bi delala takih zvokov, pa boste morda sklepali, da je
v okolico zaneslo nekaj nevzgojenih otrok, saj je to verjetneje, kot da je čez noč zraslo
drevo ob hiši. Tako sklepanje se po hipotezi o Bayesovih možganih izvaja nezavedno in
se imenuje nezavedno zaznavno sklepanje (angl.:  unconscious perceptual inference). Tu
je poudarek na sklepanju, saj po signalih, ki jih prejemamo na naših čutih, sklepamo o
njihovih vzrokih v svetu,  do katerih nimamo neposrednega dostopa,  saj  zaznavamo le
njihove  posledice.  Možgani  so  aparat,  ki  pripravlja  in  preverja  hipoteze  o  vhodnih
zaznavnih podatkih glede na svoje sklepanje o dogajanju v okolju.

2.2.2 Napovedno procesiranje

Napovedno  procesiranje  gradi  dalje  na  ideji  o  bayesovskih  možganih,  ki  govori  le  o
principu delovanja, pri tem pa ne razloži, kako nevroni sploh »poznajo« Bayesov izrek.
Napovedno procesiranje možgane obravnava kot večslojni hierarhični model, v katerem
vsak sloj poskuša napovedati stanja sloja pod sabo, sloju nad sabo pa posreduje napako
med napovedjo in dejanskim vhodom, torej med hipotezo in podatki. Hierarhično zloženi
sloji obravnavajo napovedne napake na različnih nivojih abstrakcije in s tem omogočajo
globoko razumevanje sveta (Lupyan in Clark, 2015). V tem pogledu se združita stališči o
zaznavi kot procesu »od spodaj navzgor« (angl.:  bottom-up), ki zaznavo opredeljuje kot
proces, osnovan na obdelavi podatkov, in procesu »od zgoraj navzdol« (angl.: top-down),
ki v ospredje postavlja naša prepričanja o svetu in iskanju njihovih potrditev v podatkih.
Pri  napovednem procesiranju  sta  obe poti  enako pomembni,  saj  »od spodaj  navzgor«
prihajajo podatki, »od zgoraj navzdol« pa hipoteze o njihovih vzrokih. Tako imamo dva
toka podatkov,  ki  eden drugega dopolnjujeta  in s  tem olajšata težki problem zaznave.
Pravilne napovedi o delovanju v nižjem sloju namreč odstranijo velik del podatkov iz
obdelave.  Stvari  in  dogodkov,  ki  se  zgodijo  popolnoma  po  pričakovanjih,  sploh  ne
opazimo, opazimo pa jih takrat, kadar se ta pričakovanja zmotijo. Marsikdo se postavitve
svojega pohištva doma v vsakdanu sploh ne zaveda, a če bi bila nekoč, ko bi prišli domov,
dva kosa pohištva zamenjana med seboj, bi to takoj jasno opazili. Z drugimi besedami
lahko rečemo, da nosi tok podatkov višjim slojem novice o spremembah v svetu, višji
sloji pa narekujejo nižjim, kaj je pričakovano in zatorej »nepomembno«. Model sveta je v
možganih zakodiran v povezavah »od zgoraj navzdol«, »od spodaj navzgor« pa potujejo
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podatki, ki mu omogočajo prilagajanje. Naša zaznava je ves čas pod vplivom predhodnih
prepričanj  (angl.:  prior  beliefs),  kar  nam  v  določenih  primerih  pomaga,  recimo  pri
prezpoznavanju barvne konstantnosti – belo steno vidimo kot v celoti belo kljub temu, da
se dejanska odbita svetloba po površini spreminja v odvisnosti od razsvetljenosti, senc
ipd., v drugih primerih pa nas prevara, kadar imamo opravka z iluzijo, ki se poslužuje
točno  enakega  mehanizma,  kot  na  primer  na  sliki  1.  Ta  predhodna  prepričanja  so
dokazljivo optimalna po Bayesovem teoremu – to pomeni, da predstavljajo najboljši način
za sklepanje o stanju sveta na podlagi zaznavnih dokazov (Lupyan in Clark, 2015, str.
280). Model sveta se z zmanjševanjem napovedne napake optimizira in ustvarja vedno
točnejše napovedi, pri čemer se poslužuje principa proste energije.

2.2.3 Princip proste energije

Variacijska prosta energija (v nadaljevanju: prosta energija) je informacijski koncept, ki
predstavlja  mejo  presenetljivosti  vhodnih  podatkov  glede  na  model  njihovih  vzrokov.
Vhodni podatki v možgane so signali zaznavnih organov, presenetljivost zaznave pa je
razlika med pričakovanimi in dejanskimi vrednostmi le-teh. Princip proste energije (angl.:
free  energy  principle)  pravi,  da  se  prilagoditve  v  možganih  dogajajo  na  način,  da
zmanjšajo njihovo prosto energijo, torej da se možgani prilagajajo tako, da pričakovana
stanja  čim bolj  ustrezajo  dejanskim.  Zmanjševanje  proste  energije  je  s  tem analogno
zmanjševanju napovedne napake (angl.:  prediction error minimization) (Friston, 2009).
Nevroni in sinapse v možganih po hipotezi o napovednemu procesiranju predstavljajo
parametre  generativnega  modela  vzrokov  zaznavnih  signalov,  ki  poskuša  ves  čas
napovedovati prihodnja stanja le-teh. Princip proste energije napovednemu procesiranju
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Slika 1: Primer optične prevare, pri kateri zaradi vpliva konteksta pričakujemo in s
tem zaznavamo različno barvo polj A in B, čeprav sta v resnici polji enake barve. Vir:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Checker_shadow_illusion.svg
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omogoča učenje, saj z zmanjševanjem proste energije izboljšujemo generativni model in s
tem izboljšujemo napovedi prihodnosti, kar v praksi pomeni, da model oziroma možgani
vedno bolj razumejo delovanje sveta. To je analogno osnovni ideji znanosti: če razumeš
vzroke nekega procesa, lahko pravilno napoveš njegove posledice. 

Princip proste energije je pravzaprav razširljiv na vse biološke sisteme, ki se upirajo
entropiji in razpadu (Friston, 2009) in je s tem bližnje soroden teoriji o autopoiesis (st. gr.:
αὐτoποίησιςoποίησις,  iz  αὐτoποίησιςo  - samo  in   ποίησις  -  delo,  proizvajanje,  ustvarjanje;  skupaj
samoustvarjanje).  Ta na biološki  sistem gleda  kot  na samoorganizirajoči  se  dinamični
sistem,  procesi  katerega  ves  čas  skrbijo  za  nadaljnji  obstoj  sistema in  sodelujejo  pri
upiranju entropiji in težnji, da bi sistem razpadel in se razpršil v okolje (Maturana, 1980),
kljub temu pa z okoljem aktivno izmenjuje energijo. Vsako živo bitje mora namreč za
uspešen obstoj držati svoje notranje parametre, kot so na primer krvni pritisk, krvni pH in
telesna temperatura, na natančno določenem intervalu. To pomeni, da je bitje v prostoru
teh spremenljivk omejeno na zelo majhno regijo, ki jo mora zavzemati. To lahko izrazimo
z entropijo:  čim bolj  jasno določeno je stanje,  manjša je entropija.  Za uspešen obstoj
morajo agenti torej zmanjševati entropijo verjetnostne porazdelitve p(s) ,  ki predstavlja

verjetnost,  da  najdemo  agenta  v  stanju  s  v  prostoru  vseh  stanj  S .  Ta  entropija  je
definirana kot:

     H (S)=∫
s∈S

(− ln p(s)) p(s)ds . (2)

Z zmanjševanjem te entropije agenti nasprotujejo razpršitvi v okolje in ohranjajo stabilno
identiteto (Ueltzhöffer, 2018). Do teh stanj pa imajo dostop le posredno preko svoje čutne
zaznave x  v prostoru vseh zaznav X ,  znižujejo pa lahko le entropijo le-te:

    H (X )= ∫
x∈X

(− ln p (x)) p(x )dx . (3)

Glede na dejstvo, da agenti, katerih čuti bi slabo opisovali stanja sveta2, ne bi prav dolgo
preživeli, lahko sklepamo, da je 

      H (X )⩾H (S)+C , (4)

kjer C  označuje nek približno konstanten termin občutljivosti čutov (Friston idr., 2010).
Pod predpostavko ergodičnosti lahko zaznavno entropijo zapišemo kot

    H (X )=lim
T→∞

−
1
T
∫
t=0

T

ln p(x (t))dt , (5)

kjer  t  označuje  čas.  Po  variacijskem  računu  sledi,  da  lahko  agent  zmanjšuje  svojo
zaznavno entropijo z zmanjševanjem  −ln p(x (t))  v vsakem trenutku  t  (Ueltzhöffer,

2 Kot stanja sveta oz. okolja označujemo vsa tista stanja, do katerih ima agent dostop le preko svoje
zaznave,  torej  tudi  agentovi  notranji  fiziološki  parametri,  kot  na  primer  zgoraj  omenjena  krvni
pritisk in pH. Na ta način razlikujemo med notranjimi stanji  kot  tistimi stanji,  s  katerimi agent
operira (stanja možganov), in zunanjimi stanji kot tistimi stanji, ki so predmet teh operacij (stanja
fizičnega sveta).
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2018). Tej količini rečemo tudi presenečenje (angl.: surprisal) in predstavlja informacijo,
ki  jo  dobimo  pri  vzorčenju  iz  verjetnostne  porazdelitve,  v  tem  primeru  zaznavne
porazdelitve.  Natančneje  ko  je  porazdelitev  določena,  manj  informacije  dobimo  pri
vzorčenju  in  posledično je  presenečenja  vedno manj.  Predpostavimo,  da imajo  agenti
generativni model pθ(x , s)  čutnih zaznav x  in njihovih vzrokov oziroma stanj sveta s ,

ki ga lahko faktoriziramo v 

        pθ(x , s)=pθ( x∣s) pθ(s) , (6)

kjer  θ  označuje spremenljive parametre agentovega modela sveta, na primer vzorec in
moč sinaptičnih povezav med nevroni v možganih ali uteži povezav v umetnih nevronskih
mrežah. Za zmanjševanje presenečenja na zaznavi bi moral agent izračunati

        pθ(x)=∫ pθ(x∣s) pθ(s )ds (7)

čez vsa možna stanja s ,  kar je v praksi nemogoče, saj jih je mnogo preveč in do njih
nima neposrednega dostopa. Zatorej je nadaljnja predpostavka principa proste energije ta,
da  agenti  ne  poskušajo  zmanjšati  zaznavnega  presenečenja  −ln pθ(x )  neposredno,

temveč zmanjšujejo njegovo zgornjo mejo, ki jo je lažje izračunati.  Za izpeljevanje te
zgornje meje pa najprej definirajmo Kullback-Leiblerjevo divergenco (DKL) med dvema
porazdelitvama kot

      DKL( pa(x)∥pb(x))=∫ pa(x ) ln(
pa(x)

pb(x))dx . (8)

Kullback-Leiblerjeva divergenca ima pozitivno lastnost, da je vedno večja ali enaka nič in
enaka nič le v primeru, ko sta porazdelitvi enaki. Prosto energijo definiramo kot 

     F(x ,θ , u)=−ln pθ(x )+DKL(qu(s )∥pθ(s∣x)) . (9)

Tu  smo vpeljali  variacijsko  porazdelitev  qu(s) ,  ki  predstavlja  porazdelitev  agentove

notranje  predstavitve  stanj  sveta  in  je  parameterizirana  z  množico  parametrov  u ,  na

primer  pri  Gaussovi  porazdelitvi  je  u={μ ,σ2
}.  Ta  množica  parametrov se  spreminja

hitreje  kot  θ  in  je  v  možganih  verjetno  zakodirana  v  vzorcu  aktivacij  nevronov.
Porazdelitev  pθ(s∣x)  predstavlja resnično porazdelitev stanj sveta  s  na podlagi čutnih

zaznav  x .  Optimizacija  parametrov  u  pomeni  zmanjševanje DKL med variacijsko in
resnično porazdelitvijo, s čimer postane variacijska porazdelitev približek resnične; temu
procesu rečemo zaznavno sklepanje (Ueltzhöffer, 2018).3  Če je variacijska porazdelitev
qu(s)  dober približek resnični  pθ(s∣x) ,  je DKL blizu nič oziroma točno nič, kadar sta

porazdelitvi  enaki.  Iz  dejstva,  da je  Kullback-Leiblerjeva  divergenca  vedno  večja  ali
enaka nič, sledi, da je prosta energija vedno večja ali enaka presenečenju:

   F(x ,θ , u)⩾−ln pθ(x ), (10)

3 Pomembno je ločevati med zaznavo kot čutnim zaznavanjem (angl.: sensing) in zaznavo kot razlago
ali dojemanje čutnih zaznav (angl.: perception). Do sedaj smo govorili o čutni zaznavi, na tem mestu
pa uporabimo termin zaznavno sklepanje, da označimo drug pomen.
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kar pomeni, da je prosta energija zgornja meja le-tega. Z zmanjševanjem proste energije
glede  na  parametre  θ  generativnega  modela  hkrati  zvišujemo  verjetnost  podatkov
modela  pθ(x)  oziroma  povedano  preprosto,  generativni  model  postaja  vedno

natančnejši.

Agentom  za  zmanjševanje  napovedne  napake  ni  treba  neposredno  manjšati
presenečenja na čutni zaznavi, ampak lahko zmanjšujejo zgornjo mejo presenečenja tako,
da zmanjšujejo razliko med variacijsko in pravo verjetnostno distribucijo stanj sveta glede
na senzorične podatke in  svoj  model.  Ta formulacija  proste  energije  je  odvisna le  od
vhodnih  podatkov  in  parametrov  modela,  kar  pomeni,  da  je  njen  izračun  za  agenta
popolnoma obvladljiv. Za zmanjševanje proste energije mora agent prilagajati parametre
svojega generativnega modela θ ,  čemur rečemo zaznavno učenje (Ueltzhöffer, 2018), in
parametre svoje notranje predstavitve  u ,  kar pa predstavlja zaznavo kot razlago čutnih
podatkov (Friston, 2009).

Iz enačbe (9) lahko z uporabo Bayesovega teorema, definicije Kullback-Leiblerjeve
divergence,  linearnosti  integrala  in  manipulacije  logaritmov  izpeljemo  sledečo
formulacijo proste energije (Ueltzhöffer, 2018):

      F(x ,θ , u)=⟨−ln pθ(x∣s)⟩qu(s )+DKL(qu(s )∥pθ(s)), (11)

kjer zapis ⟨ f (s)⟩qu(s )  predstavlja pričakovano vrednost f (s)  glede na qu(s) .  Prvi termin

v  enačbi  (11)  se  v  bayesovski  statistiki  imenuje  natančnost,  drugi  pa  kompleksnost
(Ueltzhöffer, 2018). Preko enačbe (11) bomo kasneje povezali princip proste energije z
variacijskim samokodirnikom.

Zgornja  formulacija  principa  proste  energije  v  enačbi  (9)  se  dotika  predvsem
zaznave,  Friston  (2009)  pa  je  princip  prek  ideje  dejavnega  sklepanja  (angl.:  active
inference) razširil tudi na akcijo. V grobem je ideja ta, da lahko agent prosto energijo
zmanjša  ne  le  z  optimizacijo  zaznavnega sistema,  temveč tudi  s  spremembo vhodnih
podatkov x ,  torej z delovanjem v okolju. Praktična uporaba principa proste energije in
dejavnega sklepanja v računalniški  simulaciji  je v literaturi  zelo omejena in  sestoji  iz
rešitve problema gorskega avtomobila (angl.: mountain car problem) (Ueltzhöffer, 2018),
primera sinhronizacije ptičjega petja (Friston in  Frith,  2015) in  igranja poenostavljene
verzije  igre  Doom  (Cullen  idr.,  2018). Lotter  idr.  (2016)  so  principe  napovednega
procesiranja uporabili v namene nenadzorovanega učenja o strukturi okolja na podlagi
napovedi prihodnjih slik v videu.

2.3 Konekcionizem

Konekcionistični  pristop  h  kognitivni  znanosti  poskuša  razložiti  mentalne  procese  in
fenomene z uporabo umetnih nevronskih mrež (angl.: Artificial Neural Networks, ANN).
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Umetne nevronske mreže so računski sistemi, ki se znajo prilagoditi in naučiti reševati
težje  probleme  brez  neposrednega  programiranja  zakonitosti  danih  nalog.  Nevronske
mreže so rezultat  raziskovanja na večih področjih  in  tako združujejo ideje  s  področja
nevroznanosti, matematike, statistike, fizike in računalništva. Osnovna enota procesiranja
je  idealizirani  umetni  nevron,  ki  se  aktivira  na  podlagi  svojih  vhodov in  aktivacijske
funkcije ter s tem aktivira druge nevrone, ki so povezani z njim. Posamezen nevron je
preveč preprost,  da bi bil  uporaben za kakršenkoli  kompleksnejši  problem, mreža več
povezanih nevronov pa se izkaže za zelo močan sistem procesiranja podatkov. Leta 1943
sta  psihiater  Warren  McCulloch  in  matematik  Walter  Pitts  dokazala,  da  je  mogoče  z
dovolj medsebojno povezanimi nevroni izračunati vsako izračunljivo funkcijo (Haykin,
1999). Ta vidik konekcionističnih modelov je povsem analogen pravim možganom, kjer
prav  tako  posamezna  živčna  celica  ne  opravlja  bistvene  naloge,  povezanost  med
milijardami  nevronov  pa  pripelje  do  najkompleksnejšega  organa,  kar  jih  je  narava
ustvarila. Vendar pa konekcionistični modeli ne modelirajo pravih povezav v možganih,
temveč posnemajo možgansko funkcijo na bolj abstraktni ravni. Notranja reprezentacija
konceptov je porazdeljena prek nevronov, in je s tem le vzorec aktivacije le-teh, ki se širi
po  mreži,  znanje  pa  je  zakodirano  v  povezavah  med  nevroni.  Model  tako  deluje
vzporedno  in  njegova  procesna  moč  je  veliko  večja  kot  pri  klasičnih  modelih  s
simbolnimi reprezentacijami in na logičnih pravilih osnovanim procesiranjem.

Poznamo  več  vrst  in  arhitektur  umetnih  nevronskih  mrež,  ki  se  razlikujejo  po
povezljivosti med nevroni in sloji. Nevroni so lahko v mreži povezani vsak z vsakim, a je
take mreže običajno težko učiti, zato se pogosteje uporabljajo arhitekture, v katerih so
nevroni razdeljeni po slojih, znotraj katerih ni povezav, povezani pa so sloji med seboj. Če
te  povezave  tečejo  striktno  od  vhoda  do  izhoda,  je  to  enosmerna  mreža  (angl.:
feedforward neural network), če pa lahko kasnejši sloji vplivajo na prejšnje ali sami nase
v prihodnjih korakih, je to povratna arhitektura (angl.: recurrent neural network, RNN). V
kolikor je med vhodnim in izhodnim slojem eden ali več t.i. skritih slojev (angl.: hidden
layer),  se  taki  arhitekturi  reče,  da je  globoka.  Globoke nevronske mreže (angl.:  deep
neural  network)  so  se  izkazale  za  izredno uporabne na  področjih,  za  katere  je  težko
napisati  program  in  je  njihove  rešitve  lažje  poiskati  s  približevanjem  preko  metod
strojnega  učenja.  Poznamo  tri  glavne  vrste  strojnega  učenja:  nadzorovano  (angl.:
supervised), nenadzorovano (angl.: unsupervised) in spodbujevano (angl.: reinforcement)
učenje.  Pri  nadzorovanem  učenju  mreži  pokažemo  vhodne  podatke  in  pričakovane
izhodne vrednosti za vsak učni primer, mreža pa se mora naučiti funkcije preslikave med
njimi.  Navdih  za  nenadzorovano  učenje  pride  iz  ideje  samoorganizacije  v  naravnih
sistemih, in pri tem načinu učenja od nevronske mreže pričakujemo, da sama najde vzorce
in zakonitosti v podatkih. Pri spodbujevanem učenju pa se agent uči preko prejemanja
nagrad ob pravilnih rešitvah in kazni ob napačnih. Agent se nauči strategije delovanja, ki
maksimalno poveča nagrado na dolgi rok, in pri globokem spodbujevanem učenju je ta
strategija implementirana kot globoka nevronska mreža. Ne glede na vrsto učenja pa je
najpogosteje  uporabljen  algoritem  učenja  nevronskih  mrež  posplošeno  delta  pravilo
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(angl.:  backpropagation),  odkritje  katerega  je  v  osemdestih  letih  prejšnjega  stoletja
odpravilo nekatere omejitve in s tem odprlo pot hitrejšemu razvoju (Markič, 2011).

Umetne nevronske mreže so odlično orodje za vse vrste razpoznavanja vzorcev v
naravnih  podatkih,  kot  so  slike  (Krizhevsky idr.,  2012,  Aloysius  in  Geetha,  2017)  in
zvočni  posnetki  (Sigtia  idr.,  2016)  ali  druge  časovne  vrste,  na  primer  signal  EEG
(Bashivan idr., 2015), prav tako za procesiranje naravnega jezika (Young idr., 2018) in
transformacijo med tekstom in govorom (Arik idr., 2017) ter celo za igranje iger kot sta
go (Silver idr.,  2016) in večigralna računalniška igra Quake III  Arena (Jaderberg idr.,
2018).  Njihova  glavna  prednost  je  zmožnost  učenja  oziroma odkrivanja  zakonitosti  v
podatkih v kolikor imamo le-teh dovolj,  poleg tega pa jih odlikujejo tudi vzporednost
delovanja,  odpornost  na  okvare  in  zadovoljevanje  mehkih  pogojev  (Markič,  2011).
Glavna  slabost  je  slaba  razlagalna  moč  njihovih  rešitev,  saj  je  znanje  zakodirano  v
povezavah  med  nevroni,  katerim  zelo  težko  določimo  pomen;  umetnim  nevronskim
mrežam zato pogosto pravimo »črna skrinjica« (angl.:  black box). To pa je pravzaprav
analogno  človeškim  možganom,  ki  so  velika  uganka  prav  zaradi  dejstva,  da  lahko
neposredno opazujemo le  njihov »vhod« (čutna  zaznava)  in  »izhod« (vedênje),  točno
dogajanje  vmes  pa  je  še  vedno  v  najboljših  primerih  znano  le  približno.  Kritike
konekcionističnih modelov so poleg slabe razlagalne moči tudi a) da posnemajo biološke
nevronske mreže preveč abstraktno, saj je veliko dejstev o delovanju nevronskih celic in
nevrotransmiterjev, ki jih ti modeli ne modelirajo, b) da je učenje preko posplošenega
delta  pravila  matematični  konstrukt,  ki  v  možganih  nima  podlage,  c)  da  nevroni  in
povezave niso nikakor prostorsko umeščeni in d) da so modeli izjemno majhni za pravo
analogijo z biološkimi možgani (Markič, 2011). Kljub tem kritikam s strani kognitivne
znanosti pa so v industriji v zadnjih desetih letih umetne nevronske mreže zaradi vedno
večjih  zmogljivosti  računalniške  strojne  opreme  postale  najbolj  popularna  metoda
obdelave ogromnih zbirk podatkov. 
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3 Vprašanje, cilj in hipoteza

V  tem  magistrskem  delu  se  sprašujemo,  kako  pride  do  komunikacije  z  namenom
izmenjave informacij med agenti, ki imajo dostop le do lastnih misli in zaznave. Ali se
lahko vzpostavi besedišče med agenti le na podlagi njihovega notranjega delovanja? Prek
komunikacijskega kanala se dva sistema spojita v nov večji sistem, ki je več kot le vsota
njunega delovanja. Se lahko skozi optimizacijo posameznika vzpostavi stabilno delovanje
tudi v združenem sistemu?

Cilj  tega  dela  je  doseči  samoorganizacijo  besedišča  med  agenti  na  podlagi
prilagajanja  vsakega posameznika  kot  zaprte  celote.  Poudarek  je  na  samoorganizaciji,
zato  je  pomembno,  da  agenti  ne  dobijo  nobene  informacije  zunaj  njihove  zaznave.
Zaznava tako predstavlja njihovo resnico, s katero so njihovi koncepti prizemljeni v svet.
Vznik  komunikacije  v  taki  postavitvi  pomeni  medagentno  uskladitev  povezave  med
besedo in objektom, ki ga beseda predstavlja. Z uporabo idej napovednega procesiranja je
mogoče ustvariti arhitekturo, ki se uči na podlagi napake med napovedjo in dejanskim
stanjem v okolju. V kolikor prejeta beseda ne ustreza videnemu objektu, pride do napake
v napovedi  in  sistem se popravi  na podlagi  napovedne napake.  Hipoteza tega dela  je
sledeča:

Zmanjševanje  napovedne  napake  posameznika  po  principu  proste  energije  je
zadosten mehanizem, ki vzpostavi stabilno delovanje celotnega komunikacijskega sistema
in posledično tudi stabilno besedišče o objektih. 
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4 Postopki in metode

4.1 Postopek generiranja podatkov

Okolje, v katerem se preverja hipotezo, je računalniška simulacija, v kateri so podatki
umetno ustvarjeni in agenti umetne nevronske mreže. Za naš problem sta relevantni dve
modalnosti – vidna in besedna – in zato je potrebno generirati podatke dveh vrst. Objekti,
ki  jih  bodo  agenti  videli,  so  raznobarvna  tridimenzionalna  enostavna  telesa,  in  sicer
kocka, krogla, stožec, piramida in torus, barve pa so rdeča, zelena, modra in bela. Objekti
so generirani  s  programom POV-Ray,  in  sicer  so vsi  enake  velikosti  in  postavljeni  v
izvorno točko, kamera pa se med posameznimi slikami naključno premika po krogli s
središčem v izvorni točki in radijem 2,5 enote. Kot med tlemi in kamero v izvorni točki je
omejen med 45 in 60 stopinj. Na ta način dobimo slike objektov iz različnih strani, a
vedno malo od zgoraj, kar nam obogati zbirko ustvarjenih podatkov z nekaj variacije.
Primer skripte, ki generira sliko rdeče kocke na sliki 2, je v dodatku A.

Besede so sestavljene iz treh zaporednih znakov iz množice petih možnih simbolov.
Simboli so kodirani s tako imenovanim »one-hot« kodiranjem, pri katerem ima v vektorju
vseh možnosti le eden od elementov vrednost 1, ostali pa imajo vrednost 0. Element, ki je
postavljen na 1, določa kateri simbol je aktiven. Na ta način nabor simbolov pravzaprav
niti ni pomemben, le njegova velikost. Posamezni simboli so lahko besede, zlogi ali pa
znaki; v našem primeru je uporabljen nabor zlogov {‘do’, ‘re’, ‘mi’, ‘fa’, ‘so’}. Zloge
smo  uporabili  izključno  zaradi  človeku  lažjega  branja  izhoda  naučenega  modela.  S
kombinacijo treh zaporednih simbolov dobimo tudi neke vrste proto-kompozicionalnost
jezika,  saj  je  lahko  del  pomena  celotnega  niza  izražen  z  zaporedjem  uporabljenih
simbolov. Vseh možnih kombinacij v taki postavitvi je 125, kar predstavlja maksimalno
velikost  besedišča  v  simulaciji.  Možnih  besed  je  veliko  več  kot  različnih  kombinacij
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Slika 2: Primeri objektov, ki sestavljajo učno množico.



barve in objekta, s čimer želimo doseči bogatejši jezik. Na ta način namreč dopuščamo
možnost, da zlog na katerem od mest v nizu nosi informacijo o zasuku objekta.

4.2 Arhitekture nevronskih mrež

4.2.1 Variacijski samokodirnik

Samokodirnik je  globoka  arhitektura  nevronske  mreže,  ki  poskuša  sama  z
nenadzorovanim  učenjem  odkriti  najboljši  način  stiskanja  podatkov  (Ng,  2011).
Samokodirnik poskuša na izhodu poustvariti vhodne podatke, pri tem pa imajo vmesni
sloji manjšo dimenzionalnost kot vhodni podatki (slika 3). Na primer, če imamo na vhodu
vektor dolžine sto, nato skriti sloj desetih nevronov in potem izhodni sloj velikosti sto
nevronov,  mora  samokodirnik  najti  deset-dimenzionalno  predstavitev  sto-
dimenzionalnega vektorja, iz katere lahko poustvari  originalni vhod. Razen če podatki
niso  zelo  redundantni  in  jih  ni  brez  težav  mogoče  zapisati  z  desetimi  parametri,  je
rekonstrukcija  samo približna  in  stiskanje  podatkov  izgubi  nekaj  informacije,  a  če  je
rekonstrukcija  zadovoljiva,  je  kompresija  v  danem primeru  kar  desetkratna.  Zapisu  v
sredinskem sloju rečemo predstavitev podatkov v latentnem prostoru ali na kratko latentni
zapis. Ker samokodirniku ni podana nobena informacija o naravi podatkov ali latentnem
zapisu,  je  učenje  z  vidika  latentnega  zapisa  popolnoma  nenadzorovano.  Prvi  del
samokodirnika, ki iz vhodnih podatkov ustvari latentni zapis, imenujemo kodirnik, del, ki
iz  latentnega  zapisa  generira  rekonstrukcijo,  pa  dekodirnik.  Glavna  uporabnost
samokodirnika je v tem, da lahko iz naučenega samokodirnika vzamemo le kodirnik in ga
uporabimo  za  stiskanje  podatkov  ali  izluščenje  značilk  (angl.:  feature  extraction)  za
nadaljnjo obdelavo.
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Slika 3: Primer preprostega samokodirnika. Na levi imamo vhodni sloj, na
sredini skriti sloj manjše dimenzionalnosti in na desni izhodni sloj enake

dimenzionalnosti kot vhodni sloj.



Ker  je  dekodirnik  zmožen  iz  latentnega  zapisa  ustvariti  dokaj  natančno
rekonstrukcijo, je lahko uporaben kot generator novih podatkov na podlagi vzorčenja iz
latentnega prostora. Vendar pa osnovni samokodirnik za to ni najbolj primeren, saj nima
nobenih  omejitev,  kako  urediti  latentni  zapis.  Pri  ustvarjanju  novih  podatkov  z
dekodirnikom si namreč želimo, da je latentni prostor urejen po nekih zakonitostih, kar
nam omogoča, da pričakujemo določen rezultat pri določeni vrednosti latentnega zapisa.
Na primer, če poznamo latentni zapis, ki kodira sliko obraza z očali in poznamo latentni
zapis za kodiranje obraza z brado, si želimo, da interpolacija teh dveh zapisov ustvari
sliko obraza z brado in očali. Pri osnovnem samokodirniku struktura latentnega prostora
ni nikakor omejena in posledično ni nobenih zagotovil, da bo interpolirani zapis sploh
ustvaril sliko obraza.  Variacijski samokodirnik (angl.:  variational autoencoder, VAE) je
nadgradnja osnovne ideje samokodirnika, katere cilj je urediti latentni prostor tako, da je
možno ustvarjanje novih podatkov prav na tak način. Variacijski samokodirnik to doseže
tako,  da  svoj  latentni  zapis  uredi  po  izbrani  verjetnostni  porazdelitvi,  najpogosteje
standardni Gaussovi (Kingma in Welling, 2013). S tem se zagotovi, da si bodo latentne
predstavitve podobnih vhodov med seboj podobne in je možno generirati nove podatke na
podlagi  te  podobnosti.  Cenilki  učenja  (angl.:  loss  function)  dodamo  termin,  ki  meri
razliko med trenutno in želeno porazdelitvijo. Ta termin pa ni nič drugega kot Kullback-
Leiblerjeva divergenca med porazdelitvama iz enačbe (8). Variacijski samokodirnik tako
zmanjšuje cenilko

     LVAE=−Eqϕ (z∣x)[ log pθ(x∣z )]+βDKL(qϕ( z∣x)∥p(z)) , (12)

v kateri prvi termin desne strani predstavlja rekonstrukcijsko napako generativnega dela
oziroma dekodirnika pθ(x∣z )  z množico parametrov (uteži povezav) θ ,  drugi termin pa

divergenco med porazdelitvijo kodirnika qϕ(z∣x )  z množico parametrov (uteži povezav)

ϕ  in ciljno apriorno porazdelitvijo p(z) ,  ki jo določimo vnaprej; x  predstavlja vhodne

podatke,  z  pa latentni zapis. Neobvezni hiperparameter  β  pred divergenco predstavlja
utež, s katero lahko določamo moč vpliva le-te. Enačba (12) je praktično enaka enačbi
(11),  ki  je  izpeljava  enačbe  (9).  Rekonstrukcijska  napaka  v  enačbi  (12)  predstavlja
pričakovano vrednost negativnega logaritma verjetnosti  (angl.:  negative log-likelihood)
−log pθ(x∣z )  glede na latentni zapis, kar je enakovredno terminu natančnosti iz enačbe

(11),  divergenca  med  latentnim  zapisom  in  apriorno  porazdelitvijo  pa  predstavlja
kompleksnost.  Razlika  je  v  tem,  da  je  tu  variacijska  porazdelitev  qϕ(z∣x )

parameterizirana z utežmi kodirnika ϕ  in ne množico parametrov Gaussove porazdelitve

u={μ ,σ2
},  ki  jih  dobimo  na  izhodu  kodirnika.4 Kodirni  del  VAE  tako  predstavlja

zaznavno  sklepanje,  dekodirnik  pa  generativni  model  sveta.  Z  zmanjševanjem
rekonstrukcijske napake in  divergence med latentnim zapisom in izbrano verjetnostno
porazdelitvijo tako zmanjšujemo prosto energijo variacijskega samokodirnika.

4 Razlika  je  tudi  v  uporabi  naravnega  logaritma  (ln)  napram  desetiškemu  (log),  a  je  ta  razlika
zanemarljiva,  saj  je  uporaba  negativnega  logaritma  pri  problemih  zmanjševanja  verjetnostnih
porazdelitev primerna zaradi konkavnosti logaritmske funkcije (in s tem konveksnosti negativnega
logaritma), baza logaritma pa vpliva le na skaliranje rezultata.
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4.2.2 Konvolucijska nevronska mreža

Vidna  zaznava  agentov  v  simulaciji  je  modelirana  s  konvolucijsko  nevronsko  mrežo
(angl.:  convolutional  neural  network,  CNN).  CNN  je  osnovana  na  študijah  vidnega
korteksa sesalcev, v katerem so zaznavne celice urejene tako, da so odzivne na majhna
podobmočja vidnega polja, ki so razporejena čez celotno vidno polje. Te celice delujejo
kot  lokalni  filtri  in  so  dobro  prilagojene  za  zaznavo lokalno  soodvisnih  elementov  v
naravnih slikah. CNN lokalno soodvisnost odkriva preko omejenih povezav med nevroni;
vsak nevron je povezan le z majhno podmnožico nevronov prejšnjega sloja. To je v CNN
implementirano z operacijo konvolucije, učimo pa samo parametre konvolucijskih jeder, s
čimer  drastično  zmanjšamo  število  parametrov  celotne  nevronske  mreže.  Vsak
konvolucijski sloj ima lahko več jeder, ki proizvedejo več različnih filtriranih izhodov –
slik  značilk  (angl.:  feature  maps),  ki  zajemajo  različne  značilnosti  slike.  Tipična
arhitektura CNN vključuje enega ali več konvolucijskih slojev za izluščanje značilnosti,
ki jim lahko sledijo še sloji povzorčenja ter serija navadnih skritih slojev. 

4.2.3 Arhitektura agenta

Agent je sestavljen iz dveh variacijskih samokodirnikov, enega za vidni kanal in enega za
besedni kanal. Oba kodirnika imata tri dimenzije latentnega prostora, ki je porazdeljen po
Gaussovi porazdelitvi s srednjo vrednostjo 0 in standardnim odklonom 1, kar pomeni, da
je  latentni  prostor  velik  šest  nevronov,  tri  za  srednje  vrednosti  in  tri  za  standardne
odklone.

Arhitektura vidnega samokodirnika ima na vhodu sliko velikosti  80x60x3 (širina,
višina in barva) slikovnih točk, ki zavzemajo realne vrednosti na intervalu [0, 1]. Iz slike
se najprej izluščijo značilke s pomočjo konvolucijske nevronske mreže, ki je sestavljena
iz štirih slojev konvolucije z dvajsetimi jedri velikosti 3x3 z vmesnimi sloji podvzorčenja
z jedri velikosti 2x2, razen v zadnjem sloju 3x2. Na ta način se iz slike izlušči vektor
tisočih značilk.  Ta vektor  je  nato vhod latentnemu sloju velikosti  šestih  nevronov,  od
katerih prvi trije kodirajo srednje vrednosti μ, drugi trije pa standardne odklone σ2. Ker se
Kullback-Leiblerjeva divergenca DKL računa le na vrednostih tega sloja, jo na tem mestu
izračunamo po enačbi

DKL(qϕ( z)∥p( z))=−
1
2
∑
j=1

J

(1+ log((σ j)
2
)−(μ j)

2
−(σ j)

2
), (13)

kjer j označuje j-to dimenzijo, in to vrednost dodamo cenilki iz enačbe (12). Enačba (13)
je uporabna le v primeru, ko je apriorna porazdelitev p(z)  Gaussova N(0, 1) (Kingma in

Welling, 2013). Naslednji sloj je sloj vzorčenja, ki vzorči vektor treh naključnih vrednosti
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iz Gaussove porazdelitve s parametri iz latentnega sloja. Ta vektor je vhod v dekodirnik,
ki se začne s skritim slojem tisočih nevronov, katere se najprej preoblikuje v dvajset slik
značilk  velikosti  10x5.  Nad  temi  slikami  se  opravi  obraten  proces  konvolucije,  torej
najprej nadvzorčenje in nato konvolucija, vse z enakimi parametri kot pri kodirniku, a v
obratnem vrstnem redu, le zadnji,  izhodni,  sloj  ima le tri  jedra,  ki  ustrezajo izhodnim
barvnim kanalom. Aktivacija nevronov pri vseh slojih je hiperbolični tangens, razen pri
slojih parametrov Gaussove porazdelitve in vzorčenja, kjer je aktivacija linearna (torej je
sploh ni,  rezultat  je  samo utežena  vsota  vseh  vhodov) in  pri  izhodnem sloju,  kjer  je
aktivacija sigmoidna, da dobimo le vrednosti na intervalu [0, 1], tako kot pri vhodni sliki.
Shema arhitekture vidnega kodirnika se nahaja v dodatku B.

Arhitektura besednega samokodirnika je precej preprostejša in vsebuje le standardne
skrite nivoje. Na vhodu imamo niz treh simbolov, zakodiranih s tako imenovanim “one-
hot” kodiranjem. Na voljo je pet simbolov in tako je vhod v besedni kodirnik velikosti
3x5 binarnih vrednosti. Te vrednosti se sploščijo v sloj petnajstih nevronov, ki mu sledita
sloja velikosti osmih in štirih nevronov. Vrednosti zadnjih štirih nevronov predstavljajo
vhod latentnemu sloju velikosti šestih nevronov, prvi trije zopet kodirajo srednje vrednosti
μ,  drugi  trije  pa  standardne  odklone  σ2.  Tako  kot  pri  vidnem  kodirniku  sledi  sloj
vzorčenja, ki vzorči vektor treh naključnih vrednosti iz Gaussove porazdelitve s parametri
iz prejšnjega sloja. Ta vektor ponovno predstavlja vhod v dekodirnik, katerega prvi sloj
ima štiri nevrone, naslednji pa petnajst.5 Izhod teh petnajstih nevronov se preoblikuje v
niz  3x5 vrednosti,  ki  gre zaporedno še v zadnji  sloj,  ki  vsakega od vektorjev v nizu
preoblikuje nazaj v verjetnostni »one-hot« rezultat.6 Funkcija aktivacije je enako kot pri
vidnem samokodirniku pri vseh slojih hiperbolični tangens, razen pri slojih parametrov
Gaussove porazdelitve in vzorčenja, kjer je aktivacija ponovno linearna, ter pri izhodnem
sloju,  kjer  je  aktivacija  za  vsak  element  v  nizu  tako imenovani  »softmax«,  ki  vektor
spremeni v verjetnostno porazdelitev (seštevek vseh elementov je 1). Shema arhitekture
besednega samokodirnika se nahaja v dodatku C.

Ker imata oba samokodirnika enako porazdeljen latentni prostor, je mogoče vzorčeni
vektor  iz  enega kodirnika prenesti  na vhod drugega dekodirnika in  si  s  tem ogledati,
kakšen  objekt  generira  neka  beseda  in  obratno.  Za  učenje  v  takem  kontekstu  je  bil
uporabljen  t.  i.  večmodalni  variacijski  samokodirnik,  pri  katerem  se  združi  latentna
prostora  posameznih  kodirnikov  tako,  da  se  povpreči  njuna  latentna  sloja  srednjih
vrednosti  in  standardnih  odklonov  in  se  nato  vzorči  iz  povprečenih  vrednosti.7 To je
implementirano  s  slojem  povprečenja,  ki  je  povezan  z  latentnima  slojema  obeh
kodirnikov. Nato se iz tega povprečenega sloja vzorči en vektor, ki gre v oba dekodirnika.

5 Tukaj izpustimo sloj osmih nevronov in s tem dekodirnik ni simetričen kodirniku (za to v resnici ni
nobene potrebe), razlog pa je v tem, da osmih vrednosti ne moremo preoblikovati v enakomeren niz
dolžine tri, ki vstopi v zadnji sloj.

6 Izhod ni pravi »one-hot«, saj daje le verjetnost, da ima določen element vrednost 1. Pravi »one-hot«
dobimo, ko nastavimo element z najvišjo verjetnostjo na 1, ostale pa na 0.

7 Povprečenje je uporabljeno z namenom, da se latentni predstavitivi obeh modalnosti tekom učenja
čim bolj približata ena drugi – bolj ko sta si predstavitvi objekta in ujemajoče se besede podobni,
stabilnejše bo njuno povprečje in posledično stabilnejše delovanje večmodalnega samokodirnika.
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Na ta način poskušata oba samokodirnika čimbolj uskladiti svoja latentna prostora. Shema
večmodalnega samokodirnika se nahaja v dodatku D. 

4.3 Postopek učenja

4.3.1 Predtrening

Oba  samokodirnika  vsakega  agenta  sta  najprej  ločeno  predtrenirana  na  učni  množici
objektov in besed.  To se zdi smiselno,  saj  morajo tudi človeški možgani najprej znati
prepoznati  in  razvozlati  vidne  in  zvočne  signale,  preden  se  lahko  lotijo  učenja
sporazumevanja. S  predtreningom  se  vsak  samokodirnik  optimizira,  da  zna  karseda
natančno generirati objekte oziroma simbolne nize na podlagi vzorčenja tridimenzionalnih
vektorjev  iz  Gaussove  porazdelitve  s  srednjo  vrednostjo  0  in  standardno deviacijo  1.
Predtrening  vidnega  samokodirnika  je  opravljen  na  učni  množici  2000  objektov,  400
vsakega telesa in testiran na testni množici 500 objektov, po 100 vsakega telesa. Barve in
rotacije  objektov  v  obeh  množicah  so  enakomerno  naključno  porazdeljene.  Besedni
samokodirnik ima za učno množico 100 naključnih nizov simbolov izmed vseh možnih
kombinacij,  preostalih  25  nizov  pa  sestavlja  testno  množico.  Trening  obeh
samokodirnikov se izvaja z optimizacijskim algoritmom Adam (Kingma in Ba, 2014) z
učno hitrostjo 0.01.  Neobvezen hiperparameter  β ,  ki  določa vpliv drugega termina v
cenilki,  Kullback-Leiblerjeve  divergence  DKL (enačba  (12)),  smo  pri  vidnem
samokodirniku nastavili na β=0.01,  pri besednem pa na β=0.1 .  Do teh vrednosti smo
prišli po empiričnih preizkusih in je pri vidnem samokodirniku toliko nižja zaradi višje
dimenzionalnosti vhoda in izhoda in s tem večje težavnosti rekonstrukcije. Če je vpliv
divergence  previsok,  moti  sposobnost  samokodirnika,  da  natančno  poustvari  vhodne
podatke.

4.3.2 Igra imenovanja

Vznik  sporazumevanja  poskušamo  doseči  preko  igranja  tako  imenovanih  iger
imenovanja, ki potekajo v naslednjih korakih:

1. Prvi  agent  vidi  sliko  in  jo  poimenuje  tako,  da  latentno  aktivacijo  vidnega
kodirnika prenese v besedni dekodirnik. Rezultat posreduje drugemu agentu.

2. Drugi  agent  prejme  sliko  in  posredovano  besedo  ter  nato  prilagodi  svoj
večmodalni kodirnik glede na vidno in besedno zaznavo.
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3. Drugi agent poimenuje sliko po postopku iz 1. koraka.

4. Prvi agent prilagodi svoj večmodalni kodirnik glede na novo slišano besedo in
sliko pred seboj.

Vsako  iteracijo  agenta  izmenjata  vlogi.  Igralna  množica  je  še  nevidenih  2500 slik
objektov, po 500 slik objektov vsake oblike enakomerno porazdeljenih barv in rotacij. Po
vsakem prehodu čez vse objekte, se vrstni red objektov v množici naključno premeša. V
igri  imenovanja  se  kljub  uporabi  večmodalnega  samokodirnika  prilagaja  le  besedni
samokodirnik, saj vidnemu zaradi večje stabilnosti zamrznemo uteži.

4.4 Preverjanje naučenega jezika

Po zaključenih iteracijah iger imenovanja od vsakega agenta zahtevamo, da poimenuje
vse objekte vsake oblike in barve v igralni množici, ne glede na rotacijo. Izhod modela je
niz treh »one-hot« zakodiranih vektorjev, ki določajo aktivne simbole.  Nato se izračuna
povprečen niz čez vseh 100 primerkov vsakega od dvajsetih razredov (pet objektov štirih
možnih barv), in tako dobimo besedišče posameznega agenta. Primerjava besedišč obeh
agentov nam pokaže prekrivanje besedišča ter  posledično uspešnost komunikacijskega
protokola. Vendar pa to ni zadosten kriterij, saj se tudi v primeru, ko si oba agenta začneta
ponavljati eno in isto besedo za čisto vse objekte, besedišči pokrivata stoodstotno, a temu
verjetno nihče ne bi rekel, da je protokol komunikacije uspešen. Preverimo lahko tudi v
obratno smer, in sicer tako, da besedišče, ki ga dobimo po omenjeni metodi, vstavimo v
besedni kodirnik in njegovo latentno aktivacijo prenesemo v vidni dekodirnik, s čimer si
lahko ogledamo, kaj agent pričakuje ob slišani besedi.

Drug način preverbe uspešnosti komunikacije je preko igre zamišljanja, ki poteka
tako, da agentu pokažemo sliko, ki jo poimenuje in pošlje sporočilo drugemu agentu, ki si
na  podlagi  besede  predstavlja,  kaj  je  na  sliki.  Če  predstava  ustreza  sliki,  je  bila
komunikacija uspešna in če je komunikacijski protokol brezhiben, je srednja kvadratna
napaka  (angl.:  mean squared error, MSE) med vhodno sliko prvemu agentu in izhodno
drugega  čez  vse  primere  enaka  napaki  predtreniranih  samokodirnikov  vsakega
posameznika. Težava pri tem pristopu je, da v primeru manjše uspešnosti le-te ni mogoče
kvantificirati, saj je napaka med slikovnimi točkami stožca in piramide mnogo manjša kot
na primer med slikovnimi točkami stožca in torusa, poleg tega pa lahko napačna barva in
pravi objekt privedeta do večje številčne napake kot prava barva in napačni objekt. Zaradi
tega  je  težko  določiti  prag  napake,  ki  bi  komunikacijski  protokol  označil  za  stabilen
oziroma nestabilen. Zato izberemo 20 slik, iz vsakega razreda eno, in izrišemo vhodno
sliko prvemu agentu in zamišljeno sliko drugega agenta. Na ta način lahko človeško oko
raziskovalca in bralca oceni zmogljivost komunikacijskega protokola.
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4.5 Programska in strojna oprema

Simulacija je implementirana v programskem jeziku Python, za nevronske mreže agentov
je uporabljena knjižnica Keras, verzija 2.2.5, z ozadjem Tensorflow. Za generacijo slik
objektov je uporabljen program POV-Ray, verzija 3.7.0.8, vzorčna skripta za generacijo
kocke se nahaja v dodatku A. Učenje in simulacija sta se izvajala na osebnem računalniku
s procesorjem Intel Core i5-2500k s frekvenco delovanja 3,3 GHz, 16 GB pomnilnika
RAM in grafično kartico nVidia GeForce GTX 970 s 4 GB pomnilnika RAM. Učenje
nevronskih mrež je potekalo na grafični kartici preko uporabe knjižnic Tensorflow verzije
1.13.1 in CUDA verzije 10.2. Vsi učni postopki so se zaključili v doglednem času okoli
30 minut.
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5 Rezultati

5.1 Rezultati predtreninga

Predtrening obeh samokodirnikov traja 400 epoh. Po predtreningu je vidni samokodirnik
zmožen proizvesti natančne poustvaritve tudi novih vhodnih slik, besedni samokodirnik
pa  uspe  natančno  poustvariti  vse  testne  nize.  Testne  srednje  kvadratne  napake
samokodirnikov  so  zapisane  v  tabeli  1.  Kljub  uporabi  hiperparametra  β  in  s  tem
zmanjšanju vpliva DKL, je bila porazdelitev v latentnem prostoru obeh samokodirnikov
blizu standardne Gaussove N(0, 1). Vrednosti srednje vrednosti μ in standardnega odklona
σ² so vidne v tabeli 2.

Tabela 1: Srednja napaka MSE med  vhodom in rekonstrukcijo 
vsakega od VAE obeh agentov.

agent 1 agent 2

vidni VAE 0,0048 0,0049

besedni VAE 0,0091 0,0025

Tabela 2: Srednje vrednosti in standardni odkloni latentnega 
prostora predtreniranih VAE vsakega agenta.

agent 1 agent 2

μ σ2 μ σ2

vidni VAE
-0.0116
-0,0134
0,0286

1,0146
1,0284
1,0038

0,0186
0,0061
-0,0279

0,9998
1,0474
0,9834

besedni VAE
0,055

-0,0302
0,1277

1,0036
0,9243
1,0086

0,0724
-0,0212
-0,0062

0,9795
1,0123
1,0963

Porazdelitev  latentnega  prostora  vidnega  samokodirnika  lahko  prikažemo  tudi  z
izrisom  tridimenzionalnega  grafa  raztrosa  latentnih  vrednosti  z  barvnim  kodiranjem
objektov,  kar  si  lahko ogledamo na sliki  4.  Tak izris  za besedni  samokodirnik  žal  ni
praktičen,  saj  različne  kombinacije  zlogov  težko  barvno  kodiramo  in  s  tem  težko
pokažemo gruče podobnih besed (če je take gruče sploh moč definirati).
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5.2 Rezultati učenja sporazumevanja

Agenta sta odigrala 50.000 iger imenovanja, torej dvajset prehodov čez igralno množico.
Naučeno besedišče obeh agentov za vse kombinacije objektov in barv je zapisano v tabeli
3.  Te besede  so ustvarjene  z  besednim dekodirnikom nad latentno aktivacijo  vidnega
kodirnika. Sliki 5 in 6 ponazarjata objekte, ki so ustvarjeni preko vidnega dekodirnika nad
latentno aktivacijo besednega kodirnika pri teh besedah.

Na slikah  7  in  8  so  ponazorjeni  rezultati  igre  zamišljanja.  Leva slika  v  vsakem
stolpcu je vhodna prvemu agentu, desna pa je izhod drugega agenta na podlagi besede,
zapisane nad slikama. V tabeli 4 sta zapisani srednji kvadratni napaki nad celotno igralno
množico v obeh smereh, od prvega agenta do drugega in obratno.

Po prilagoditvi besednega samokodirnika skozi igranje iger imenovanja se je njegova
zmožnost  rekonstrukcije  vhodnih  besed  poslabšala,  saj  se  je  naučil  vračati  predvsem
besede,  ki  so  ostale  v  besedišču.  Prav  tako porazdelitev  v  latentnem prostoru  ni  več
povsem standardna, ampak se standardni odklon zniža, kot lahko vidimo v tabeli 5. Vidni
samokodirnik  se  tekom komunikacijskih  iger  ni  spremenil,  saj  so  bile  njegove  uteži
zamrznjene.
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Slika 4: Graf raztrosa latentnih zapisov vidnih samokodirnikov agentov glede na objekte.
Levo: latentni prostor prvega agenta. Desno: latentni prostor drugega agenta. Barvna

shema: temno modra - kocka, svetlo modra - krogla, zelena - piramida, oranžna  - stožec
in rdeča - torus.



Tabela 3: Primerjava besedišča obeh agentov.

rdeča zelena modra bela

agent 1 agent 2 agent 1 agent 2 agent 1 agent 2 agent 1 agent 2

kocka reremi reremi remimi remimi rerefa rerefa redomi redomi

krogla redore redore remiso remiso sorere sorere redoso redoso

piramida fadofa fadofa famimi famimi sorefa sorefa fadomi fadomi

stožec fadofa fadofa famimi famimi farefa farefa fadomi fadomi

torus sodoso sodoso famiso famiso sodore sodore fadoso fadoso
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Slika 5: Ustvarjene slike prvega agenta na podlagi latentne
aktivacije besed, zapisanih nad slikami.



Tabela 4: Vrednost srednje kvadrirane napake med vhodno 
sliko prvemu agentu in izhodno drugega pri igrah zamišljanja. 

agent 1 → agent 2 agent 2 → agent 1

MSE 0,0365 0,0397
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Slika 6: Ustvarjene slike drugega agenta na podlagi latentne
aktivacije besed, zapisanih nad slikami.



Tabela 5: Vrednosti parametrov porazdelitve latentnega prostora in 
rekonstrukcijske napake besednega VAE po učenju komunikacije.

agent 1 agent 2

μ
0,2179
-0,1690
0,0898

0,0673
0,2199
-0,1818

σ²
0,6919
0,6138
0,7018

0,6119
0,5891
0,9776

MSE 0,2031 0,1956
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Slika 7: Igra zamišljanja med agentoma, v kateri prvi agent vidi levo sliko iz vsakega
stolpca, pošlje drugemu sporočilo, ki je zapisano nad slikama, drugi pa si zamisli objekt, ki

ga vidimo na desni sliki.
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Slika 8: Enaka predstavitev rezultatov igre zamišljanja kot na sliki 6,
 le da sta vlogi agentov zamenjani.



6 Razprava

Rezultati simulacije niso slabi, a tudi niso povsem prepričljivi. Besedišče o objektih se je
sicer razvilo, kar je razvidno iz tabele 3, a če pogledamo vizualizacije objektov na podlagi
teh besed, opazimo, da ni povsem stabilno. Prva stvar, ki jo takoj opazimo, je da se besede
za stožce in piramide prekrivajo, razen kadar so ti objekti modre barve (glej tabelo 3), v
tem primeru je prišlo do dveh ločenih besed. Iz tega lahko sklepamo, da sta si stožec in
piramida preveč podobna, da bi z našim pristopom razlika med njima privedla do ločene
besede.

Če  pogledamo  besedišče  v  tabeli  3,  lahko  opazimo  regularnosti  po  stolpcih  in
vrsticah. Če pogledamo po stolpcih opazimo dele besed, za katere se zdi, da do neke mere
kodirajo barvo. Srednji zlog besed je po barvi za večino objektov enak, pri rdeči in beli je
to  ‘do’,  pri  zeleni  ‘mi’ in  pri  modri  ‘re’.  Prav  tako  lahko  opazimo  podobnosti  med
besedami za isti objekt, recimo pri kocki se zdi, da je ključnega pomena začetek besede z
zlogom ‘re’ in malo manj ključnega pomena zaključek z ‘mi’. Krogle, ki se prav tako
začnejo z zlogom ‘re’ pa se končajo s končnico ‘re’ ali ‘so’. Ti končnici imata očitno
nekakšno zvezo z okroglostjo predmeta, saj jih najdemo tudi pri besedah za torus, pri
ostalih predmetih pa jih ni. Če natančno primerjamo besede za stožec in besede za kocko
lahko opazimo, da so povečini enake, razen, da se stožec prične z zlogom ‘fa’, kocka pa z
‘re’, kar dalje kaže na pomembnost prvega zloga za določitev objekta. Zdi se, da je prišlo
do neke vrste proto-kompozicionalnosti nastalega jezika, kjer različni deli niza znakov
pomenijo različne vidike predmetov, ki jih označujejo.

Kljub  stabilnemu  besedišču  pri  nalogi  poimenovanja  pa  je  uspeh  pri  nalogi
zamišljanja na podlagi besed mnogo slabši. Razlog za to se verjetno nahaja v dejstvu, da
se je rekonstrukcijska moč besednega samokodirnika po igranju iger zmanjšala. Pri igri
imenovanja aktivacijo vidnega kodirnika prenesemo v besedni dekodirnik in ta aktivacija
je  stabilna  še  iz  faze  predtreninga,  saj  se  vidni  kodirnik  skozi  igre  imenovanja  ni
spreminjal. Na sliki 4 je dobro razvidno, da vidni samokodirnik uspešno razlikuje med
različnimi vrstami objektov, ki so jasno razločeni po gručah. Zato je latentna aktivacija
stabilna in nosi v sebi dovolj informacije, da lahko besedni dekodirnik v večini primerov
vrne isto besedo na podlagi podobne aktivacije. Po drugi strani pa v tabeli 5 lahko vidimo,
da  srednja  vrednost  in  standardni  odklon  besednega  kodirnika  nista  več  podobna
porazdelitvi  N(0,  1),  kar  pomeni,  da  latentni  zapis  ni  več  povsem stabilen.  Zato  pri
aktivaciji vzorčenja iz latentnega prostora na podlagi določene besede pride do prehoda
preko  latentne  predstavitve  pravega  objekta  do  predstavitve  drugega.  Nekaj  malega
napake gre pričakovati, saj proces vzorčenja ni determinističen, a na slikah 5-8 opazimo
preveč napak, da bi lahko rekli, da agenta natančno vesta, o katerem objektu je govora,
poleg tega pa se je drastično povečala tudi srednja kvadratna napaka (glej tabelo 4). Glede
barve imata dobro predstavo in v večini primerov si zamislita objekt prave barve.  Na
podlagi teh ugotovitev je verjetno težava v tem, da se besedna zaznava ne nauči dovolj
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natančno sklepati na prava stanja sveta; qϕ(z∣x )  ne aproksimira pravih stanj sveta dovolj

natančno.

Po drugi strani pa je poslabšanje besednega samokodirnika samoumevno. S časom se
namreč  začne  ponavljati  zmanjšan  nabor  besed,  na  katerih  se  samokodirnik  uči,  in
posledično »pozabi« na ostale besede. V skrajnih primerih se nam je med iskanjem pravih
hiperparametrov celo zgodilo, da sta si agenta začela govoriti samo eno in isto besedo. Ko
je imel sistem enkrat ne vhodu in izhodu le eno besedo, nikakor ni mogel ven iz tega
lokalnega minimuma, saj je bila besedna rekonstrukcijska napaka enaka nič in je očitno
prevladala nad napako vidnega sistema. To se je zgodilo, kadar smo nastavili previsok
hiperparameter β ,  ki predstavlja utež pomembnosti Kullback-Leiblerjeve divergence. Z
večjim β  je latentni prostor sicer ostal bolj pravilno razporejen, a je iz nekega razloga
prišlo do sesutja besedišča na le eno besedo; sklepamo, da zato, ker je DKL prevladala nad
rekonstrukcijsko napako. Pri β=0.1  je prišlo do najstabilnejših rezultatov, ki so opisani v
petem  poglavju,  pri  manjšem  β  pa  se  besedišče  sploh  ni  pojavilo  tudi  po  100.000
iteracijah igre imenovanja,  verjetno zato,  ker  struktura latentnega prostora ni bila  več
dovolj  omejena.  Poslabšanje  besednega  samokodirnika  je  analogno  poslabšanju
človeškega govornega aparata, ko se navadi govoriti  samo en jezik. Otroci so namreč
zmožni posnemati glasove vseh jezikov, vendar pa to sposobnost izgubijo, ko se naučijo
določenega jezika in se navadijo le na glasove, ki so prisotni v njem. Govorcu, kateremu
je materni jezik slovenščina, je na primer težko pravilno izgovarjati valižanska imena in
obratno.  Besedni  samokodirnik v tem delu  je  bil  v  fazi  predtreninga naučen pravilno
poustvariti  vse  možne  kombinacije  znakov,  ki  so  mu  bile  na  voljo,  po  učenju
komunikacijskega  protokola  pa  je  jih  je  večino  »pozabil«  in  jih  je  bil  nezmožen
poustvariti.

Večmodalni samokodirnik v prvih poskusih ni imel zamrznjenih uteži vidnega dela, a
je to privedlo do izredno slabega delovanja. Ko so se hkrati prilagajali tako parametri
besednega samokodirnika kot vidnega, je prišlo do popolnega sesutja sistema in izhod je
bil vedno enak: povprečje vseh vhodov, ki jih je model kdajkoli videl. Zaradi stabilnosti
smo zato v fazi igranja iger imenovanja izključili prilagoditve na vidnem sistemu. S tem
smo uvedli predpostavko, da učenje jezika drastično ne vpliva na naše vidne napovedi; ob
pogledu na stožec bomo v prihodnosti vedno pričakovali, da bo stožec ostal iste oblike, ne
glede na to, ali zraven slišimo besedo stožec ali krogla. Z uvedbo te predpostavke smo
želeli doseči, da bi se besedni latentni prostor preslikal in prilagodil vidnemu, torej da bi
se latentna predstavitev besede za določen objekt nahajala  znotraj  regije tega objekta,
kakor lahko te regije vidimo na sliki 4. Do neke mere je to uspelo, saj se je očitno besedni
dekodirnik  pravilno  naučil  vračati  besede,  ki  so  konsistentno  različne  glede  na  to,  iz
katere  regije  latentnega  prostora  izhajajo.  Verjetno  bi  bila  potrebna  natančna  analiza
prilagajanja besednega kodirnika, da bi ugotovili zakaj se njegova latentna predstavitev
slabše prilagodi vidni in na podlagi rezultatov bi morda lahko prilagodili arhitekturo ali
način učenja, da bi dosegli večjo stabilnost sistema pri igrah zamišljanja.
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Hipoteze tega dela, da je zmanjševanje napovedne napake posameznika po principu
proste  energije  zadosten  mehanizem,  ki  vzpostavi  stabilno  delovanje  celotnega
komunikacijskega sistema in posledično tudi stabilno besedišče o objektih, nismo povsem
potrdili, a prav tako je ne moremo ovreči. Do stabilnega besedišča je sicer prišlo, a je
napovedna napaka na podlagi besed prevelika, da bi lahko govorili o stabilnem delovanju
komunikacijskega sistema. Delo bi bilo potrebno razširiti in ugotoviti, na kakšen način bi
lahko dosegli, da bi se latentna aktivacija besednega kodirnika stabilizirala in natančno
napovedovala  pravilne  objekte.  Vsekakor  pa  so  rezultati  spodbudni,  da  je  hipotezo
mogoče z dodatnim delom potrditi.

Treba se je tudi dotakniti dejstva, da bi bilo kljub zasnovi dela v smeri napovednega
procesiranja do povsem natančne implementacije le-tega potrebno storiti še kakšen korak.
V simulaciji namreč ni časovne komponente, razen da se igre dogajajo v iteracijah, in
zatorej o pravih napovedih prihodnosti niti ne moremo govoriti. Poleg tega sta generativni
in zaznavni del v samokodirniku ločena, napovedno procesiranje pa predpostavlja, da so
uporabljeni isti sloji, le vsebina tokov informacij navzgor in navzdol se razlikuje. Ker pa
take  arhitekture  nevronske  mreže  še  ni,  smo v  tem delu  uporabili  najboljši  približek,
variacijski  samokodirnik.  Variacijski  samokodirnik  prav  tako  modelira  le  zaznavno
sklepanje,  pri  pravi  uporabi  napovednega  procesiranja  pa  bi  bilo  potrebno  dodati  še
aktivno  sklepanje,  torej  akcijo  kot  način  manjšanja  napovedne  napake.  Kljub  tem
pomislekom in mešani  uspešnosti,  pa je  na podlagi  dejstva,  da je  do besedišča prišlo
povsem nenadzorovano8 oziroma je bila vsa resnica o svetu agentoma dana izključno prek
njune zaznave sveta, rezultat dober. Pokazali smo, da je mogoče vzpostaviti simetričen
komunikacijski  sistem  povsem  nenadzorovano  le  na  podlagi  samoorganizacije
posameznika, ki je udeležen v komunikaciji. Verjamemo, da bi z dodatnimi dodelavami
arhitekture in postopka učenja lahko odpravili tudi tiste pomanjkljivosti, ki nam jih v tem
delu ni uspelo odpraviti.

8 Agenta sta sicer v vsaki iteraciji prilagodila svoj model na nadzorovan način, torej na podlagi razlike
med vhodno in izhodno vrednostjo, a z izrazom nenadzorovano imamo tu v mislih, da sistem sam po
sebi ni vseboval informacije o pravilnosti besed ali uspešnosti komunikacijskega protokola. Le-ta je
vzniknil sam od sebe na podlagi zmanjševanja proste energije vsakega posameznika.
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7 Zaključek

V  tem  delu  smo  obravnavali  vznik  jezika  v  okviru  samoorganizacije  vsakega
posameznega agenta, ki je udeležen v komunikaciji z ostalimi. Pri tem smo se poslužili
idej   napovednega  procesiranja  in  principa  proste  energije,  ki  pravi  da  je  zaznava
zmanjševanje napovedne napake zaznavnega generativnega modela sveta. Zmanjševanje
variacijske proste energije smo implementirali z variacijskim samokodirnikom, v katerem
se  izvaja  zaznavno  sklepanje,  ki  je  ena  od  jedrnih  idej  napovednega  procesiranja.
Implementirana sta bila dva variacijska samokodirnika, eden za vidno in eden za besedno
zaznavo, v procesu učenja komunikacije pa smo latentna prostora obeh samokodirnikov
združili  v  enega.  Zaradi  enake  porazdelitve  latentnih  prostorov  samokodirnikov  je
mogoče  na  podlagi  besed  napovedati  vidno  zaznavo  in  obratno.  Pokazali  smo,  da  je
mogoče doseči vznik komunikacijskega protokola med dvema agentoma, a naši rezultati
niso  bili  najbolj  stabilni.  Besedišče  se  je  med  agentoma sicer  popolnoma prekrivalo,
vendar  pa  je  bila  napovedna  napaka  med  napovedano  in  dejansko  vidno  zaznavo  v
nekaterih primerih velika. Vzniknjeno besedišče je kazalo na proto-kompozicionalnost.

Za  razširitev tega dela  bi  bilo  potrebno preizkusiti  še  možne drugačne programe
učenja,  na primer igra imenovanja pri kateri bi bila časovna komponenta pomembna. To
bi  lahko dosegli  z  nadgradnjo  simulacije,  da bi  tekla  v času v dejanskem virtualnem
okolju, v katerem bi bila agenta lahko utelešena kot tridimenzionalna modela. Agent bi
tako lahko imel zaprte oči, ko sliši besedo o objektu, napovedal svojo vidno zaznavo in
nato odprl oči in preveril napako med predstavo in zaznavo. Druga možnost nadgradnje
dela bi bila implementacija aktivnega sklepanja poleg zaznavnega, s čimer bi se še bolj
približali  principu proste  energije. To bi lahko dosegli  tako,  da bi sporočila generirali
skozi  čas,  in  ne  v  celoti  naenkrat.  Nadalje  bi  bilo  mogoče dodati  nekakšen nagradni
mehanizem v  obliki  čustvenega  sistema,  ki  bi  preko  okrepitvenega  učenja,  glede  na
dosedanje raziskave, še olajšal vznik komunikacije in ga morda stabiliziral. To delo služi
kot  temelj  nadaljnjim  raziskavam  in  kaže  na  izvedljivost  modeliranja  procesov
samoorganizacije  preko  principa  proste  energije.  Princip  proste  energije  kot  obetavna
teorija o poenotenju delovanja ne le možganov, ampak vseh bioloških sistemov, obeta
nove  uvide  v  principe  delovanja  živih  bitij.  Računalniške  simulacije  nam  pri  tem
pomagajo  s  potrditvijo  delovanja  tega  principa,  podobno  kot  evolucijski  algoritmi
potrjujejo moč naravne selekcije, in zato je pomembno, da se še naprej raziskuje na tem
področju.
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Dodatek A: Primer POV-Ray skripte

# include "colors.inc"

camera {

location <1.896517, 1.456752, 0.728766>

look_at 0

}

background{ White }

box {

<-0.5, -0.5, -0.5>,

<0.5, 0.5, 0.5>

pigment{ Red }

rotate y*30

}

light_source {

<-3, 10, -5>

color White

}
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Dodatek B: Arhitektura vidnega samokodirnika

38

Slika 9: Shema arhitekture vidnega kodirnika. Sloj KLDLayer ne izvaja 
nobene operacije nad aktivacijami latentnega sloja, ampak le izračuna in hrani

Kullback-Leiblerjevo divergenco.
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Slika 10: shema arhitekture vidnega dekodirnika.



Dodatek C: Arhitektura besednega samokodirnika
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Slika 11: Shema arhitekture besednega kodirnika. Sloj KLDLayer ne izvaja nobene
operacije nad aktivacijami latentnega sloja, ampak le izračuna in hrani Kullback-

Leiblerjevo divergenco.
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Slika 12: Shema arhitekture besednega dekodirnika.



Dodatek D: Arhitektura večmodalnega samokodirnika
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Slika 13: Shema arhitekture večmodalnega samokodirnika. Sloj KLDLayer ne izvaja
nobene operacije nad aktivacijami latentnega sloja, ampak le izračuna in 

hrani Kullback-Leiblerjevo divergenco.
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