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Deallusrwydd Artiffisial
Deallusrwydd Artiffisial yw datblygu peiriannau a meddalwedd
deallus. Mae’n debyg i ddeallusrwydd pobl ond caiff ei
weithredu mewn modd gwahanol.

A all peiriannau ddatrys problemau neu
ddefnyddio rhesymeg?
A allant adnabod rhyngweithio naturiol pobl ar
draws amrywiaeth o ieithoedd ac acenion lleol?
A all robotau a pheiriannau ddeall emosiynau ac
ymateb yn addas?
I ddechrau, gadewch i ni ystyried sawl ffordd wahanol y gallwn ryngweithio â chyfrifiaduron.

1) Rhyngweithio
Meddyliwch am yr holl fathau gwahanol o dechnoleg rydych wedi dod ar eu traws. Mewn
sawl ffordd wahanol ydych chi wedi rhyngweithio â nhw? Er enghraifft, a ydych wedi
defnyddio botymau neu efallai sgrin gyffwrdd wrth ddefnyddio ffôn? Beth am y consol
gemau rydych wedi’i ddefnyddio gartref neu yn nhŷ ffrind, sut y gwnaethoch ryngweithio â
hwnnw?

A or B

?

Yn 1950, gofynnodd Alan Turing y cwestiwn “A all cyfrifiaduron
feddwl?”. Dyluniodd “Brawf Turing” i asesu deallusrwydd
peiriant. Mae’r prawf yn cynnwys person yn feirniad sy’n
dechrau sgwrs testun ag A a B. Mae A a B yn berson ac yn
gyfrifiadur, ond nid yw’r beirniad yn gwybod pa un yw p’un. Ei
waith yw dweud pa un yw p’un.
Os na all y beirniad wahaniaethu rhyngddynt, neu ei fod yn
cyfeirio atynt yn anghywir, ystyrir bod y peiriant wedi llwyddo’r
prawf a chaiff ei ystyried yn ddeallus.

2) 2) A all cyfrifiaduron feddwl?
A ydych yn credu y gall cyfrifiaduron feddwl yn yr un modd â phobl? Beth yw eich barn am
Brawf Turing? A ydych yn credu y dylid galw peiriant yn “ddeallus” os yw’n esgus cynnal
sgwrs fel person?
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3) Y Prawf Ffôn
Gwahanwch i grwpiau o 3, person A, B ac C:
- Bydd A a B yn mynd â’r ffôn symudol i ystafell arall, o olwg person C.
- Bydd C yn anfon negeseuon i ffôn symudol y chwaraewr arall.
- Bydd A a B yn penderfynu pwy fydd yn ymateb i’r negeseuon.
- Y beirniad fydd C a bydd yn ceisio penderfynu ai A neu B sy’n ymateb.
Mae’r gweithgaredd hwn yn debyg i Brawf Turing lle mae’r beirniad yn dyfalu pwy (neu beth)
sy’n ymateb. Yma mae’n rhaid i C ystyried cwestiynau clyfar, gan geisio dyfalu pwy sy’n anfon
negeseuon yn ôl ato.
Dylai pawb gael cynnig ar anfon negeseuon a bod yn feirniad.
Nawr eich bod yn gyfarwydd â sut y gallwn wahaniaethu rhwng gwahanol fathau o sgyrsiau
pobl a chydnabod amrywiaeth o ymatebion gan bobl wahanol, gallwch brofi sgyrsiau pobl yn
erbyn peiriannau.
Gallwch edrych ar offer ar-lein sy’n ein galluogi i efelychu sgyrsiau
â rhaglenni ynhytrach na phobl go iawn. Mae’r rhan fwyaf wedi’u
creu i efelychu sgwrs “ddeallus” gyda defnyddiwr un ai drwy
destun neu drwy sain, gan dwyllo defnyddiwr i feddwl ei
fod yn siarad â pherson yn hytrach na rhaglen glyfar!
Mae’r offer hyn yn adnabod allweddeiriau, paru patrymau
gyda strwythurau brawddegau a defnyddio ymatebion a
raglennwyd ymlaen llaw a grëwyd i gynnwys elfennau er
mwyn symud ymlaen â’r sgwrs. Mae gallu’r peiriant
neu’r offer i ddefnyddio cymalau a thestun o
ymateb y defnyddiwr hefyd yn rhan o’r twyll sy’n
Add the following code to Batman:
ein harwain i feddwl ei fod yn deall e.e.

User: How does it feel to be a computer?
ChatBot: What do you mean how does it feel
to be acomputer? I’m a human of course!
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4) Deallusrwydd ChatBot
Meddyliwch am 3 chwestiwn i ofyn i ChatBot. Ceisiwch feddwl am gwestiynau penodol a
fyddai’n eich cynorthwyo yn ystod “Prawf Turing” er mwyn darganfod a ydych yn siarad â
rhaglen neu berson go iawn!

Cwestiwn

Rheswm

Ystyriwch y modd y mae pobl yn sgwrsio, a sut y mae iaith naturiol yn ein galluogi i ddehongli’r
defnydd o eiriau ysgrifenedig slang neu ffurfiol yn erbyn trafodaethau rhydd ac anffurfiol. Mae hyd
yn oed iaith arwyddion wedi datblygu dulliau haws o gyfathrebu a phwysleisio emosiwn.
Defnyddiwn ieithoedd ffurfiol megis ieithoedd rhaglennu, sydd wedi’u strwythuro’n llym o
gymharu â defnydd iaith anffurfiol a naturiol, i roi cyfarwyddiadau i gyfrifiaduron lle gweithredir
rheolau cystrawen ac mae llai o ryddid i archwilio’r iaith ac amrywiaeth yr ymadroddion y gallai
gael eu defnyddio i drosglwyddo cyfarwyddyd unigol.
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5) Prawf ChatBot – CleverBot
Ewch i www.cleverbot.com

Ysgrifennwch 3 chwestiwn isod yr hoffech ofyn i Cleverbot i weld a oedd yn berson neu’n
gyfrifiadur. Sut y byddech yn ei dwyllo gyda strwythurau cwestiynau a gynlluniwyd yn dda i
ddrysu’r ChatBot?

Cwestiwn

Rheswm

6) 6) Prawf ChatBot – Jabberwacky
Ewch i www.jabberwacky.com
Ysgrifennwch 3 chwestiwn isod yr hoffech ofyn i Jabberwacky i weld a oedd yn berson neu’n
gyfrifiadur. Sut y byddech yn ei dwyllo gyda strwythurau cwestiynau a gynlluniwyd yn dda i
ddrysu’r ChatBot?

Cwestiwn

Rheswm
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7) ChatBots
Rhowch gynnig ar ofyn yr un cwestiynau i CleverBot a Jabberwacky.
Pa wahaniaethau a welwch yn yr ymatebion?
A ydych yn credu bod un o’r ChatBots yn “fwy deallus” na’r llall?
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