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Бойчо КОКИНОВ

ЩО Е КОГНИТИВНА НАУКА?
Когнитивната наука (cognitive science) се занимава
с изучаването и моделирането на човешките познава
телни процеси от информационна гледка точка. Реди
ца изследователи (Norman, Simon и др.) разширяват
още повече предмета на когнитивната наука и считат,
че тя се занимава с изуча
ването
на
познанието
(cognition) изобщо - реал
но или абстрактно, човеш
ко или машинно - с него
вите функции, структури,
процеси и механизми. За
това и често се говори, че
обект на изследване са
когнитивните системи.
Крайната цел е да се раз
берат принципите на поз
навателното (интелигент
ното) поведение.

Интердисциплина
рен характер

Всяка от съставящите дисциплини е допринесла за
обогатяване на методологията на когнитивната наука,
като е предложила свои специфични методи за изс
ледване: психологията - контролираните психологи
чески експерименти; изкуственият интелект - симу
лирането на познавателно поведение чрез компютър
ни програми; неврофизиологията - измерването на ак
тивността на отделни невро
ни чрез микроелектроди или
на глобалната мозъчна ак
тивност чрез слектро-енце
фалограми и позитрон-еми
сионна томография; невроп
сихологията - чрез психоло
гически експерименти върху
хора с мозъчни увреждания и
други. Това дава възможност
на когнитивната наука да из
следва изучаваните явления
от множество гледни точки,
да прилага различни методи
и да сравнява получените ре
зултати.

Основни подходи

Когнитивната наука се
В момента има два основ
заражда преди няколко де
ни подхода, утвърдени в ког
сетилетия, когато учените
нитивната наука: подходът
от областта на изкустве
на символната обработка и
ния интелект, психология
подходът на невронните мре
та, лингвистиката, невро
Фигура 1.
жи. Вторият подход всъщ
науките и философията
Взаимодействие между съставящите на
ност е един вариант (най-раз
осъзнават, че се занимават
когнитивната наука.
витият) на по-общия анало
със сходни въпроси и ре
Основни съставящи:
гов подход.
шават да обединят усили
ИИ - изкуствен интелект. П - психология. Л Според символния под
ята си. Важен подтик към
лингвистика, Н - невронауки. Ф - философия.
ход познавателните процеси
това е появата на изкуст
Гранични области:
се осъществявят чрез струк
вения
интелект,
к о й т о КМ (С) - когнитивно моделиране (символен подход)
КМ (НМ).- когнитивно моделиране (невронни
тури от символи и манипула
предлага общ език и еди
мрежи). КЛ - компютърна лингвистика. НП ции над тези символи. В ос
нен информационен под
невропсихология, ПЛ - психолингвистика, НЛ новата на този подход стои
ход на всички тези науки.
невролингвистика.
хипотезата, формулирана от
Разбира се, всяка от те
Newell (the physical symbol
зи науки запазва своята самостоятелност. Нещо пове
system hypothesis), че всяка когнитивна система тряб
че, само някои техни дялове се разглеждат като част
ва да бъде по същество универсална изчислителна сис
от когнитивната наука. Такъв дял па психологията е
тема (система за обработка на символи) и че човек е
когнитивната психология, на изкуствения интелект само един биологичен пример на такава физическа
когнитивното моделиране, на лингвистиката - когни
система за обработка на символи.
тивната лингвистика и психолингвистиката, на невро
Подходът на невронните мрежи не предполага на
науките - невроанатомнята, неврофизиологията н нев
личието на символи и операции над тях в когнитивна
ропсихологията, на философията - епистемологията.
та система, а разчита на нейните естествени физичес
Тези дялове са не просто обединени в една обща нау
ки свойства и процеси. Предполага се, че когнитивна
ка, но много от тях са се формирали като такива имен
та система е изградена от много прости елементи, на
но в резултат на взаимодействието между различни
речени „неврони“, които са свързани помежду си и об
те дисциплини в рамките на общия подход на когнивнатa наука (фиг.1).
менят прости сигнали (примерно - степента на своя
та активност). Тук ,,знанията" на системата са вгра
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дени в структурата й, поради което невронната мре
жа не е универсално изчислително устройство, а спе
циализирано (за изпълнение на конкретни функции).
Ето защо можем да разглеждаме когнитивната систе
ма като съвкупност от взаимносвързани специализи
рани невронни мрежи, които могат и да се самообу
чават, т.е. да променят функциите си, като променят
структурата си.

Основни научни области
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(в случая за дълбочината и разположението на повър
хнините и признаците за вдлъбнатост и изпъкнало
и построяват интерпретация дори на невъзможни фи
гури. С помощта на картината на Дали (фиг. 3) може
да се илюстрира как въпреки че признаците, съдържа
щи се в картината са едни и същи, човек може да я
възприеме по два различни начина: като две малки мо
нахини, стоящи една до друга в центъра на картината,
или като гигантски бюст на Волтер. Във всеки момент
от времето обаче е възможен само един от двата на
чина на организация на зрителната информация. Чрез
картината на фигура 4 може да се демонстрира рабо
тата на процесите на зрително възприятие, когато
е затруднено от липсата на достатъчно информация
зрителния стимул. Разгледайте я добре и се опитай
те да разберете какво е изобразено на нея. Човек тряб
ва да добави и допълнителна информация от паметта
си, за да получи интерпретация на картината. Този
процес може да се подпомогне чрез наличието на
„предварителни очаквания" за това какво може да се
види на картината. Опитайте се да забележите петнис
тото куче, което се е навело с гръб към вас да пие во
да (главата му е в центъра на картината). Веднъж пос
троена тази интерпретация, вече е невъзможно да въз
приемете картината като ха
отични петна.
Опитите за построяване
на информационни модели
на човешкото зрително възп
риятие и създаването на съ
ответни симулационни прог
рами показаха колко далече
се намираме от истинското
познание на този „елемента
рен“ познавателен процес.
Съвременните програми
много по-успешно се спра
вят с доказателството на
сложни математически тео
реми и виртуозна игра на
шах (което сравнително мал
ко хора постигат), отколкото

Основните области на изследване в когнитивната
наука са свързани с природата на различните познава
телни процеси: възприятие, език, памет, разсъждения,
действия и др. При това те се изучават и като състо
яние у зрелия човек, и като развитие (т.е. как се фор
мират и променят с времето - проблема за развитие
то и обучението). Всички тези области са тясно свър
зани една с друга така, както са свързани човешките
познавателни процеси.
Познавателните процеси и явления се изучават на
няколко различни равнища:
• на биологическо равнище се изучават невронни
те структури и неврофизиологичните механизми, ко
нто реализират познавателните процеси;
• на психологическо
равнище се изучават външ
ните
(поведенческите)
прояви на познавателните
процеси и свързаните с тях
наблюдаеми явления;
• на информационно
(изчислително) равнище се
изучават информационни
те структури и изчисли
телни механизми, които
реализират познавателни
те процеси и се предлагат
информационни (изчисли
телни) модели на тези про
цеси;
•
на
математическо
равнище се изучават фор
с ежедневното разпознаване
малните свойства на поз
нa обекти и лица. Създадени
навателната
компетент
са различни хипотези за при
ност, включително вът
родата на зрителното възп
решните ограничения на
риятие - една от тях е кон
предлаганите модели.
цепцията на David Marr. Тя
Нека като пример да
предполага няколко етапа на
разгледаме
зрителното
обработката на информация
възприятие. Невронауките
Фигура 2
та на всеки, от които се по
сравнително добре са изу
Морис Ешер " К у б и магически ленти"
лучава различно описание на
чили човешката зрителна
зрителния стимул и се из
система. Знае се точният
път на предаване и преработка на информацията от
ползват различни механизми за обработка на инфор
ретината на окото до първичната зрителна кора на мо
мацията като откриване на ъгли и ръбове; изчислява
зъка. Известно е наличието на специализирани невро
не параметрите на заграждащите тялото повърхнини;
ни в зрителната кора, които реагират на точно опре
изграждане на описание на тримерната структура на
делени прости стимули: прави линии в определен
обекта; намиране на модел в паметта, коjто най-доб
участък на зрителното поле, прави линии с определен
ре съответства на полученото описание; допълване на
наклон независимо от положението им в зрителното
това описание с информация от извлечения от памет
поле, прави линии с определена посока на движение
та модел и проверка за непротиворечивост; получава
и др. Твърде малко обаче се знае за механизмите и
не на символно описание на обекта. Основните проб
етапите на преработка на информацията в зрителната
леми са: от една страна - наличието на множество из
кора, за мястото и начина на съхранение на зрителни
точници на информация (ретината, различията в изоб
те образи в паметта, за механизмите на разпознаване
раженията получени от двете очи, информацията за
и на зрителната представа или с други думи: за вис
движението на обектите, информацията, извлечена от
шите зрителни функции.
паметта) и необходимостта от нейното интегриране,
От психологията са известни редица факти, които
а от друга страна - липсата на достатъчно информа
показват сложността на процесите на зрителното въз
ция, наличието на двусмислена и противоречива ин
приятие. Графиката на Ешер (фиг. 2) илюстрира една
формация в тези източници.
зрителна илюзия. Механизмите на възприятие орга
Ролята на математическия анализ на предлагани
низират по определен начин зрителната информация
те модели може би най-ясно може да се види при един
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от първите модели на зрителното разпознаване - ,,пер темата, не може да има интелигентно поведение. Но
дори и днес в класическия изкуствен интелект функ
цептрона“ (Rosenblatt, 1959), породил много надежди
циите на паметта и разсъжденията са напълно разде
сред изследователите. През 1969 г. Marvin Minsky и
лени: паметта се моделира с т. нар. бази от знания,
Seymour Papert публикуват разгромяваща книга, коя
които съхраняват необходимите знания и имат опре
то строго математически доказва ограниченията на
делена организация, а разсъжденията се моделират с
модела: той може да се обучи да разпознава само об
алгоритми за логически извод, които при необходи
рази, линейно разделими, което далече не е в сила за
мост извличат съответните знания от паметта, съпос
човешкото зрително възприятие. Полученият матема
тавят ги с текущите цели и данни и евентуално ги при
тически резултат спестява много години експеримен
лагат. Но всеки от своя личен опит знае, че далеч не
тална работа в напразни опити да се построят перцеп
винаги „се сещаме“ за онези знания, които са необхо
трони за по-сложните случаи. Този отрицателен ре
дими в случая и които ние по принцип „притежаваме
зултат потиска за дълги години изследванията в об
ластта на невронните мрежи и едва през осемдесетте
в паметта си“. Известно е също, че човек (за разлика
години интересът към тях се възвръща и се построя
от класическите програми с изкуствен интелект) ре
ват нови модели, които не страдат от критикуваните
шава една и съща задача в различни моменти от вре
ограничения. Ето пък как понякога предоверяването
мето - по различни начини. Ето защо в когнитивната
на математическите резултати, които, макар и верни,
наука, където се стремим да моделираме процесите
се отнасят за определената концептуализация на
на разсъждение при човека, е необходимо да отчита
проблема, може да попречи на развитието на нови
ме и активната роля на паметта, т.е. да разглеждаме
идеи и разглеждането на проблема от друга гледна
паметовите процеси като паралелно развиващи се с
точка.
тези на разсъжденията и тясно взаимодействащи си с
Само интегрирането на усилията на психолозите,
тях. Благодарение именно на тези паметови процеси
информатиците, невролозите и математиците може
понякога необходимата ни и съхранена информация се
да позволи атакуването на този сложен феномен - въз
оказва недостъпна, а в различни моменти от времето
приятието.
различни знания се оказват активни и правят възмож
Да разгледаме още един пример - човешката па
но решаването на задачата по един или друг начин.
мет. Тя стои в основата на всички познавателни про
И тук за напредъка на изследванията на паметта,
цеси, защото без информацията (знанията), съхранена
са необходими обединените усилия на информатици,
в нея, човек не може нито да разсъждава, нито да из
психолози и невролози.
вършва физически действия, нито дори да възприема
нова информация (както видяхме в примера на зрител
СЪСТОЯНИЕ
но възприятие). Отдавна е отречена от науката наив
ната представа за паметта като за склад, който се за
НА КОГНИТИВНАТА НАУКА
пълва с информация в процеса на възприятие и обу
чение и от който другите процеси черпят наличната
Когнитивната наука в CAЩ
информация. Днес се счита, че паметта сама по себе
си е един градивен
процес, който участва както във въз Когнитивната наука възниква в САЩ около 1956
произвеждането на старата информация, така и във
г., когато излизат няколко публикации с огромно вли
възприемането на новата, а също и в получаването на
яние върху научната общност: работата на George
нова информация чрез разсъждения, в изграждането
Miller [4] върху ограниченията на кратковременната
на нови понятия и реорганизацията на наличните зна
памет; на Noam Chomsky [2] за формалните свойства
ния и в много други процеси.
на трансформационните граматики; на Jerome Bruner
За да разберем разликата между тези две гледни [1] и негови колеги - въвеждаща стратегиите като
точки, нека да изследваме взаимодействието между
опосредртвуващи конструкти в когнитивните теории;
памет и разсъждения. През първите години от разви
на Allen Newell и Herbert Simon [5] - описваща една от
тието на изкуствения интелект ролята на паметта и
първите програми за автоматично решаване на зада
съхраняваните в нея знания се подценява значително чи - Logic Theorist. Постепенно се оформя неформал
и се правят опити да се построят универсални реша
на общност от хора, работещи по проблемите на изу
тели на задачи, основани на хитроумни максимално
чаването на човешките познавателни процеси, която
общи алгоритми за разсъждения. Скоро става ясно, че
през 1979 г. учредява дружество по когнитивна наука
без конкретни знания, представени в паметта на сис
(Cognitive Science Society). Сред учредителите са из
вестни имена като Donald Norman, Herbert Simon,
Allen Newell, Marvin Minsky, Roger Schank, Philip
Johnson-Laird, George Lakoff, Mark Johnson, Norman
Geschwind, John Searle, Terry Winograd, David
Rumelhart, George Mandler, Geoffrey Hinton и много
други [6]. Топа дружество провежда ежегодни конфе
ренции от 1979 г. насам, а излизащото от 1977 г. ав
торитетно списание Cognitive Science през 1979 г. ста
ва официално издание на дружеството.
Понастоящем когнитивната наука в САЩ е много
силно развита. Има изградени десетки водещи цент
рове по когнитивна наука, където са обединени учени
с различна подготовка, различни подходи и владеещи
различни методики. Тази действително интердисцип
линарна среда дава своите резултати както за комп
лексното изучаване на явленията, така и за обучение
на млади учени, които да имат широка подготовка и
вкус към интердисциплинарни изследвания. В много
Фигура 3
от най-добрите американски университети се предла
Салвадор Дали "Пазар за роби с изчезващ бюст
гат програми за обучение на студенти и аспиранти по
на Волтер"
когнитивна наука, има обособени факултети, центро
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вe и институти по когнитивна наука. Най-известните
центрове по когнитивна наука са Massachusetts
Institute оf Technology, Stanford University, Carnegie
Mellon University, University of California at San Diego,
University of California at Los Angeles, University of
California at Berkeley, Yale University, Harvard
University, Princeton University и др.
Струва си да се отбележи, че американското пра
вителство и индустрията отделят значителни финан
сови средства за развитието на когнитивната наука в
САЩ. Те очакват да се получат резултати, които да
окажат решаващо влияние върху развитието на нови
архитектури изчислителна техника, на нови по-ефек
тивни средства за взаимодействие между хората и ма
шините, на нови подходи в образованието, на нови ме
тоди в медицината. Американският конгрес е отпус
нал средства за започване на специална програма за
научни изследвания в тази област и е обявил настоя
щото десетилетие за „десетилетие за изследване на
мозъка“.
И лесно, и трудно е да се пише за когнитивната на
Фигура 4
Хаотични петна или ...?
ука в САЩ, тъй като световната наука в тази област
до голяма степен е съсредоточена там. Ще подчертая
само някои от достиженията и особеностите на когни
през последните години силно се разви подходът на
тивната наука в САЩ.
невронните мрежи, който намира все по-широко при
В областта на изследванията на езика без съмне
ложение за моделиране на различни явления. Учреди
ние доминират схващанията на школата на Chomsky.
се международно дружество по невронни мрежи, ко
Особено силно се работи напоследък по проблемите
ето провежда свои редовни конференции.
на придобиване (научаване) на езика. Друга тенденция
Напоследък се появяват работи, които се опитват
е преминаването от изучаване на отделни изречения
да разглеждат познавателните процеси в по-широк
към свързани текстове (текстова лингвистика) и към
контекст и в частност в контекста на социалното вза
изучаване на дискурса, а също и от изучаване на ези
имодействие. В резултат на това възникнаха модели
ковите проблеми изолирано от околния свят към изу
на многоагентни среди, модели на автономния агент
чаването им в контекста на цялостната човешка дей
в такива среди и др.
ност.
При изучаването и моделирането на човешките раз
Когнитивната наука в Европа
съждения отдавна е отпаднал акцентът върху дедук
Когнитивната наука в Европа не е така силно раз
тивните разсъждения. През последните години е на
вита както в САЩ и една от причините за това е помалял дори интересът към планирането и изпълнени
голямата консервативност на европейските универси
ето на действията и усилията се съсредоточават вър
тети, където обучението е организирано според кла
ху индукцията и аналогията. Последната конференция
сическите специалности. Липсват обособени центро
по когнитивна наука [9] демонстрира подчертан инте
ве по когнитивна наука, където да се провеждат наис
рес към разсъжденията по аналогия. В тази област
тина интердисциплинарни изследвания. Изключение
през последните години бяха предложени множество
прави Великобритания - университетите в Sussex и
разнообразни модели (Gentner, Forbus, Holyoak,
Edinburgh имат отдавнашни традиции в тази област и
Thagard, Kedar-Cabelli, Burstein, Anderson, Carbonell,
обособени факултети по когнитивна наука; през пос
Winston, Kolodner и др.).
ледните години центрове по когнитивна наука се обо
В областта на възприятието изследванията са със
собиха и в Essex, в London и в Open University. Дру
редоточени най-вече върху зрението; където се прила
го приятно изключение е международният Институт
га главно изчислителният подход и има сериозен нап
по психолингвистика в Nijmegen (Холандия) на об
редък в симулирането на процеса на зрително възпри
ществото Макс Планк. Напоследък възникват и дру
ятие чрез компютърни програми. Засилен е интересът
ги факултети и центрове по когнитивна наука в Евро
към проблемите на мислената зрителна представа
па.
(imagery) и на вниманието.
В един доклад, представен в Европейската общност
Подчертан интерес има към проблемите на само
през 1987 г. [3], се анализира изоставането на Европа
обучението, развитието на познавателните способнос
спрямо САЩ в тази област и се предлагат редица кон
ти и паметта. Тук изследванията са съсредоточени
кретни мерки, между които:
върху научаването на нови понятия, откриването на
• създаването на специална агенция към Евро
закономерности, научаването на езика, придобиване
пейската икономическа общност, която да финансира
то на умения, както и върху някои динамични аспек
европейските изследвания по когнитивна наука и да
ти на паметта.
стимулира създаването на международни интердис
Приоритетен подход при изучаването на всяко поз
циплинарни колективи;
навателно явление в САЩ е когнитивното моделира
• създаването на Европейски институт по когни
не. Почти няма изследване в областта на когнитивна
тивна наука, който да бъде естествена среда за обуче
та наука, което да не включва компютърно симулира
ние и развитие на учените в тази област; предлага се
не на съответното явление и демонстрация на реално
този институт да организира летни школи за аспиран
то поведение, породено от предлаганата теория. В съ
ти и млади учени, семинари, симпозиуми, колоквиу
щото време всички тези изследвания включват и со
ми и др.
лидна експериментална част (психологическа или нев
Европейската когнитивна наука си има свои дос
ропсихологическа).
тойнства и свой стил. Една от най-важните нейни осо
Въпреки че американската когнитивна наука все
бености е богатата научна традиция и историческо
още определено се доминира от символния подход,
съзнание. Това прави възможно при изследването на
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Един от тях е този на британския психолог Johnson
Laird наречен Mental Models. Според този подход чо
век извършва дедуктивните разсъждения, като 1) пос
Cognitive Science
троява вътрешен модел (mental model) на предпостав
Cognition
ките, от които трябва да се направят умозаключения,
т.е. представя си външен свят, който съответствува на
Cognitive Systems
тези предпоставки; 2) представя си последствията в
Cognitive Psychology
този външен свят и формулира заключение, което е
Artificial Intelligence
вярно във всеки от конструираните модели; 3) опитва
Journal of Experimental and Theoretical
се да конструира контрапример - модел на предпос
Artificial Intelligence
тавките, в който заключението не е вярно. Ако не на
Kognitionswissenschaft
мери такъв контрапример, то приема, че заключение
Behavioral & Brain Sciences
то е вярно.
Behavioral Neurosciences
Европа има богата традиция и при изследванията
Brain & Cognition
на езика. Особено благоприятен фактор за развитието
Brain & Language
на тази област е наличието на естествена многонаци
Biological Cybernetics
онална и многоезикова среда. Особено силен между
народен център е Институтът по психолингвистика в
Neuropsychologie
Nijmegen, в който работят лингвисти, психолози и
Memory & Cognition
невропсихолози от 7 европейски страни, занимаващи
Memory and Learning
се с проблемите на генериране, разбиране и придоби
Computational Linguistics
ване на езика, както и с проблемите на афазията (на
Theoretical Linguistics
рушението на езиковите функции).
Natural Language & Linguistic Theory
Европейската невропсихология в много отношения
Linguistics & Philosophy
е пример за американската. Тя първа преминава от
Language
изучаване на общото между пациенти със сходни ув
Language & Speech
реждания (синдроми) към детайлно изучаване на един
Linguistics
отделен случай и към проучване на неговата специфи
Discourse Processes
ка (какви са параметрите на функционалното разст
Journal of Automated Reasoning
ройство и къде точно са уврежданията на пациента).
Новата методика включва изграждане на информаци
Neural Networks
онен модел на съответната задача и построяване на
Neural Computation
тестове, свързани със специфични компоненти на мо
Machine Learning
д
ела. Това позволява да се предскаже както нормал
International Journal of Intelligent Systems
ният начин на обработка, така и какви синдроми би
трябвало да се наблюдават при специфични уврежда
всеки въпрос да се съчетават идеи, дошли от древност
ния. Тези предсказания на модела се проверяват чрез
та .'стиженията на няколко поколения предшестприлагане на разработените тестове както към здра
и с последните резултати от съвременните из
ви, така и към болни хора. През последното десети
следвания.
Опознането на човешките разсъждения има дълга летие този метод намира широко разпространение и
в САЩ и дори са изградени специални лаборатории
■:а европейска история. Особено подчертана е
(като тази при John Hopkins University в Балтимор),
европейската традиция при изучаването на дедуктив
които привличат европейски учени и работят по евро
ните разсъждения [7]. Едни от първите изследвания на
пейската методика.
човешките разсъждения са тези на френския психолог
Европейската когнитивна наука има определени
Alfred Binet (1857-1911) още по времето, когато аме
достижения и свой поглед и в други области - напри
риканската психология е доминирана от бихевиориз
мер в управление на моторните действия, координи
ма и на проблемите на разсъжденията не се отделя
ране и взаимодействие между възприятие и действие.
голямо внимание. Бине включва уменията за форма
лен логически извод сред най-важните критерии в не
Когнитивната наука в България
говите тестове за интелигентност. По-късно немският
психолог Wertheimer (1880-1943), който принадлежи
Изследвания по отделни проблеми на когнитивна
на гещалтпсихологическата школа, показва различия
та наука се провеждат в България отдавна, но за съ
та в поведението на един и същи човек при решаване
жаление разпокъсано и до голяма степен изолирани
то на една и съща логическа задача в зависимост от
едни от други. Липсват истински интердисциплинар
нейния продуктивен или непродуктивен характер (да
ни колективи. Изследователите използват методоло
ли човек разглежда получения резултат като нещо но
гията на изследванията в своята тясна научна област
во или като добре известно). Швейцарският психолог
и почти липсват изследвания, които да прилагат ме
Piaget (1896-1980) строи модел на развитието на чо
тодите на повече от една науки, т.е. да следват дейс
вешките способности за разсъждения, според който на
твително интердисциплинарен подход. Това състоя
определена възраст децата усвояват уменията за фор
ние се дължи на няколко основни фактора:
мални разсъждения, като правилата за извод съответ
• Цялата ни образователна система е построена
стват на тези във формалната логика.
на принципите па дисциплинарността, унификацията
Британската психологическа школа на Wason де
и задължителността, което води до тясна специализа
монстрира, че дори и разсъжденията на възрастните ция на учените и до категорично разграничаване и до
не съответстват на формално логическите закони, а
ри до прoтивопоставяне на хуманитарните и природ
по-скоро се влияят от съдържанието на задачата и ней
ните науки, което прави общуването между различни
ния контекст. Така при едни задачи в области, фами
те специалисти почти невъзможно.
лиарни за изследваните лица, те се справят успешно,
• Липсата на обединяващи звена, където специа
а при други - в непозната материя - отговорите им не
листите от различните области да работят съвместно.
съответствуват на формалната логика. Във връзка с
• Затруднените комуникации с външния свят.
тези резултати са предложени няколко нови подхода
• Дългогодишната откъснатост на българската
за моделиране на човешките дедуктивни разсъждения.
психология от световните достижения и догматично
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то непризнаване на когнитивния подход от нашата
идеологизирана психология.
Scientific Societies:
Въпреки това българските учени имат сериозни
постижения в редица области. В областта на когни
Cognitive Science Society (USA - International)
тивната лингвистика и психолингвистиката се работи
Association for Computational Linguistics (International)
по проблемите на семантиката, на възприятието на
International Brain Research Organization
речта, на разбирането при четене, на експериментал
International Neural Network Society
ната фонетика и говорната перцепция, на генератив
International Association for Pattern Recognition
ния синтаксис, текстовата лингвистика и др. Има из
American
Association for Artificial Intelligence (USA)
градена силна група по психофизика и психофизиоло
European Society for the Study of Cognitive System:
гия на зрителното възприятие. В областта на невроп
сихологията и неврофизиологията има специалисти,
(Europe)
работещи по проблемите па функционалната цереб
European Brain & Behavior Society (Europe)
рална асиметрия, на нарушенията на възприятието (аг
European Society for Cognitive Psychology (Europe)
нозии) и на езиковите функции (афазията) и др. В об
European Coordinating Committee on Artificial Intelligence
ластта на когнитивната психология има редица изс
(Europe)
ледвания по проблемите на семантичната памет, на
European
Neuroscience Association (Europe)
представянето на човешкия опит в паметта, на разви
Society
for
the Study of AI and the Simulation of Behavior
тието на когнитивните способности, на възприятието.
(UK)
В областта на когнитивното моделиране се сформира
Association pour la Recherche Cognitive (France)
работна група по проблемите на моделиране на па
Swiss Group for Artificial Intelligence and Cognitive Science
метта, разсъжденията и зрителното възприятие.
През последните години се изгради една неформал
(Switzerland)
на общност от хора, работещи в тези области, която
Bulgarian Society for Cognitive Science (Bulgaria)
се стремеше към взаимни контакти и използуваше
различни възможности за срещи и обмен на информа
ция и мнения. За целта бяха използувани различни се
Интеграция на науките
минари (Национален семинар по изкуствен интелект,
И досега се срещат силни критики към когнитив
Семинар по проблемите на паметта към Програмата
ната наука, че няма истински диалог и взаимодейст
за изучаване на човека и неговия мозък), конференции
вие между изследователите от различните дисципли
(„Модели на значението“), школи („Програмиране“) и
ни, че те само обменят крайни резултати и взаимно
др. През 1984 г. част от тези хора организира и един
се цитират, но че липсват истински интердисципли
постоянно действуващ семинар „Информатика и пси
нарни изследвания, които да изследват един и същи
хология", който им даде възможност за допълнител
п
роблем от много различни гледни точки, използвай
ни срещи и продължителни дискусии. Този семинар
ки разнообразни методи [8].
просъществува (с някои паузи) до началото на 1991 г.,
Тази критика е справедлива за голяма част от из
когато изградилата се на негова основа неформална
следванията по когнитивна наука (повече се отнася за
общност реши да се учреди като Българско дружест
по-ранните и за европейските изследвания), но с дъл
во по когнитивна наука.
гогодишното функциониране на интердисциплинарни
Това дружество наброява около четиридесет учени
изследователски центрове и с поставянето на начало
от различни области: изкуствен интелект, когнитивна
то на интердисциплинарни образователни програми
психология, невронауки, психофизика, психофизиоло
по когнитивна наука все повече се наблюдава задъл
гия, когнитивна и психолингвистика, философия. То
бочаване на интеграцията между различните съставя
си постави за цел да стимулира създаването на интер
щи науки.
дисциплинарни изследователски колективи и развити
ето на млади научни кадри в тази област. Дружество
Интеграция на подходите
то постави началото на обучението по когнитивна на
Чувства се явна неприязън между привърженици
ука в България в рамките на Новия български универ
те на двата подхода (символния и този на невронните
ситет.
мрежи) и пренебрежително отношение един към друг.
ПЕРСПЕКТИВИ И ТЕНДЕНЦИИ
Непрекъснато се водят спорове кой от двата подхода
Очертаването на перспективите в развитието на ед
по-адекватно описва човешките познавателни проце
на наука е сложна и отговорна задача, която следва да
си [8]. Всеки от тях има своите ограничения и своите
се решава на основата на задълбочен анализ на данни
силни страни, единият по-успешно се справя с моде
те за развитието на науката и като се използуват раз
лирането на едни явления, другият - на други. Ето за
лични научни методи и в частност наукометрични.
що има вече малка група от изследователи, които се
Настоящото изложение няма претенциите за такъв
опитват по различни начини да съчетават двата под
род научна прогноза, по-скоро тук е изразено субек
хода. Съчетаването им става главно по два начина:
тивното мнение на автора по тези въпроси.
чрез хибридни модели и чрез моделирането на сим
Струпа ми се, че в момента преобладават интегра
волния подход на основата на невронни мрежи. Изс
тивните тенденции в когнитивната наука.
ледванията и в двете направления са все още в начал
на фаза. Струва ми се обаче, че тези изследвания имат
о
пределено бъдеще и ще доведат до сериозно преос
Scientific E v e nts:
мисляне на представите ни за познавателните проце
• Annual Conference of the Cognitive
си.

Science Sociey (USA)

•B

iannual Conference "COGNITIVA"
(Europe)

• Workshops of the Europoan Society for
t h e St u d y o f Co g n i t i v e S y s t e m s ( E u r o p e )
• Cognitive modelling sections at all main
c onferences on A I : I J C A I , A А A I , E C A I

Интеграция на моделите
Съществува една друга тенденция в когнитивното
моделиране. Досега основните усилия на изследова
телите бяха насочени към моделиране на отделни про
цеси и явления, като памет, разсъждения, език, възп
риятие, обучение и дори на отделни видове обучение
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или разсъждения, поради което често тези модели ня
мат нищо общо помежду си или са дори несъвмести
ми. През последните години се появиха опити за ин
тегриране на знанията ни за отделните процеси и яв
ления и за изграждане на модели, които да отразяват
по-широк спектър от явления. Нещо повече, правят се
опити за формулиране на общи теоретични концепции
и архитектурни принципи (т. нар. когнитивни архитек
тури), на основата на които да се строят модели на
отделните явления. Този подход дава възможност да
се строят единни модели на човешкото познание, без
да се изолират изкуствено отделните явления. Една
от първите когнитивни архитектури, използвана за мо
делиране на паметта, на различни видове обучение
(придобиване на умения и придобиване на езика) и на
разсъжденията е ACT*, предложена от John Anderson.
Marvin Minsky предложи една разпределена архитек
тура, която се описва като взаимодействие между
много агенти, които си обменят съобщения. През пос
ледните години в няколко световни центъра по ИИ и
когнитивна наука се разгръщат амбициозни проекти
за разработване на когнитивни архитектури. Такива са
проектите SOAR (ръководен от Allen Newell),
PRODIGY (ръководен от Jaime Carboneil) и редица
други.

Завоюване на нови територии
Очаквам в близкото бъдеще значително разширя
ване на обхвата на когнитивните изследвания, които
ще се провеждат и в нетипични за днешните изслед
вания области, като например:
• изучаване на познавателните процеси в социал
на среда - симулиране на социално поведение, изуча
ване на познавателните аспекти на взаимодействието
между хората, изучаване на влиянието на социалните
фактори върху познавателните процеси (факт е, че ве
че възникна когнитивна социална психология, че се
провеждат конференции по многоагентни системи);
• изучаване на индивидуалните различия при поз
навателните процеси, както и влиянието на личносто
вите характеристики върху тях (възникна когнитивна
психология на личността);
• изучаване на връзките и взаимодействието меж

ду емоциите и познавателните процеси и явления
(предложиха се когнитивни теории на емоциите, изс
ледва се влиянието на емоциите върху познавателни
те процеси).
И накрая - искрено се надявам българските изсле
дователи да имат свой принос в световната когнитив
на наука.
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На всички, които се занимават c изучаване
и моделиране на познавателните процеси
у човека (учени, аспиранти и студенти
от областта на изкуствения интелект,
психологията, невронауките,
лингвистиката, философията и други)

СЪОБЩАВАМЕ, ч е
българското дружество
по когнитивна наука

провежда ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР ПО КОГНИ
ТИВНА НАУКА;
има изградени

РАБОТНИ ГРУПИ по пробле
м ите на: ВЪЗПРИЯТИЕТО, ЕЗИКА, ПАМЕТТА
И РАЗСЪЖДЕНИЯТА;
организира ОБУЧЕНИЕ ПО КОГНИТИВНА НАУ
КА в рамките на Нов български университет.
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