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1. Motiváció

Kutatásom kiinduló kérdése 2009-ben az volt, hogy mi a nyelvi feldolgozás egy
bizonyos feladatosztályában � az úgynevezett Natural Language Understanding
(NLU) területén � sikeresen m¶ködni képes számítógépes rendszerek (mesterséges
intelligenciák, MI)1 létrehozásának helyes módszertani megközelítése. A doktori
kutatás hátterét az adta, hogy az MTA SZTAKI-ban különféle szöveges dokumen-
tumok � els®sorban hivatali panaszlevelek � értelmezésére képes webes rendszer
els® verzióján dolgoztunk Vámos Tiborral közösen. A kutatási téma ilyen � a
módszertanra irányuló � megfogalmazása minden különösebb indoklás nélkül jól
illett volna a BME Filozó�a és Tudománytörténet Tanszék képzési programjába
is.

2010-ben és 2011-ben erre a kísérletezésre alapozva, de kissé más hangsú-
lyokkal az MTA Sztaki új tudományos projekteket támogató bels® pályázatának
segítségével két egymásra épül® projektet is kiviteleztem információkinyerés és
NLU témában, kollégákkal és hallgatókkal kiegészülve (Héder et al. 2011; Héder
and Mendes 2012; Héder and Solt 2013 ).

Els®sorban azt reméltem ett®l a módszertani megközelítést®l, hogy a �hogyan�
kérdésére úgy tudok majd válaszolni, hogy az megengedi majd, hogy ne vegyek
fel álláspontot olyan reménytelen, és els® látásra pusztán �lozó�ai relevanciájú-
nak t¶n® kérdésekben, mint például: mi a megértés, a tudás, az intelligencia,
vagy a nyelv (stb.) ontológiai státusza vagy igazi természete ha úgy tetszik; és
ami még nehezebb, mit mondhatunk ezekr®l a dolgokról a gépek kontextusában?
Feltételeztem, hogy miután gépek megvalósítási módszere a kérdés, elegend® lesz
csupán digitalizált szöveges dokumentumokról2, illetve � a feladathoz illeszked®en
- korlátozott gépi tudásról beszélni. Ez az eredeti szándék szerint pusztán opera-
tív m¶fogalom lett volna, amelyekre akármilyen néven is hivatkozhatnánk, de ha
már a természetes nyelvi szövegekkel kapcsolatban általában véve megértésr®l és
az ehhez szükséges tudásról szokás értekezni, kézenfekv®, hogy a gépek esetében
is � kényelemb®l, pusztán egy analógiás viszonyra hivatkozva � hasonló elneve-
zést használjunk. Az által, hogy az általában vett tudás, illetve az emberi tudás
kérdését is zárójelbe tehet®nek képzeltem, az is következett, hogy ezen dolgok
viszonyáról a gépi megfelel®jükkel � például, hogy a gépi tudás �igazi� tudás-e,
vagy, hogy a tudásból és megértésb®l, más szóval az intelligencia jelenlétéb®l,
következik-e, hogy a gépeknek jogai, mi több, kötelességei és morális felel®ssé-
gei vannak � ugyancsak nem kellett mondanom semmit. Ez az álláspont azt is
megengedi, hogy teljesen különféle természet¶ dolgokról legyen szó az ember és

1A Natural Language Understanding, azaz természetes szövegek megértése egy feladatosztály
a Mesterséges Intelligencia pedig egy rendszer jellemzése, amely rendszer például NLU felada-
tokat old meg. A mesterséges alatt általában azt értik, hogy ember alkotta rendszerr®l van szó
(ez is vitatható persze), az intelligens alatt pedig azt, hogy a) olyan folyamatok mennek végbe
benne, amelyek megfeleltethet®k az emberi kogníciónak vagy egy ideális racionális ágens kogní-
ciós folyamatainak vagy b) sikeresen old meg bizonyos nehéz feladatokat, amelyek megoldásánál
az ember esetében intelligenciát tételezünk fel (Russell and Norvig 2009, p. 32). Természe-
tesen �lozo�kus vita tárgya, hogy a) vagy b) megközelítés helyénvalóbb-e. Mindezt a fogalmi
tisztázás kedvéért fejtettem ki, mivel a szövegben id®nként �NLU rendszerek�, másutt a �mester-
séges intelligenciák� kifejezést használom � a fentiek szerint természetesen az NLU rendszerek a
mesterséges intelligenciák kategóriájába esnek.

2A hang szöveggé alakításával, írás vagy karakterfelismeréssel egyáltalán nem foglalkoztam,
digitálisan rendelkezésre álló szöveges dokumentumokat feltételeztem.
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gép esetében, és azt is, hogy véletlenül kiderüljön, hogy lényegileg megegyeznek.
Ez utóbbi például akkor következhet be, ha a komputacionalisták álláspontja he-
lyesnek bizonyul és az intelligens viselkedés különféle formái alapjában véve mind
komputációk. Összefoglalva tehát sok nyomasztó probléma elkerülhet®nek t¶nt
azáltal, hogy kizárólag a módszer kérdését feszegettem.

A gépi tudás és a megértés praktikus munkade�nícióival kezdtem dolgozni.
Ezek szerint a gépi megértés folyamata a kívánt output el®állásával befejez®d®
számítási folyamat, amelyhez a bemeneten kívül valamilyen gépi reprezentációra,
illetve a reprezentáció felett dolgozó algoritmusokra � ezeket együtt kezdtem gépi
tudásnak nevezni � van szükség. Ezen operatív de�níciók azzal az el®nnyel is
kecsegtettek, hogy az ilyen korlátozott értelemben vett tudás és megértés jelenlétét
vagy hiányát látszólag könnyen eldönthet® kérdéssé tehetjük. Ehhez csak azt
kell elfogadnunk, hogy az output megfelel®ségér®l egy küls® szemlél®, tipikusan
a tesztelést végz® mérnök vagy végfelhasználó dönt. Lényegi kérdés tehát csak
az marad, hogy hogyan adható egy általánosított leírás arról a mérnöki alkotási
folyamatról, amely sikeres MI rendszereket eredményez. Ha úgy tetszik, ez a
munka egy gyenge MI felfogású3 projektként indult.

Hamar arra az álláspontra jutottam azonban, hogy a különféle ontológiai alap-
kérdések kikerülhet®sége egy teljesen irreális illúzió. Éppen ezért a helyett, hogy
az elkötelez®dés mentes módszertan lehetetlen feladatát próbáltam volna megol-
dani, inkább egy mélyebb � és utólag már azt is merem állítani, hogy önmagán
túlmutató jelent®ség¶ � kérdést vizsgáltam meg disszertációmban. Ez a kérdés
a gépek, ezen belül is az intelligens és autonóm rendszerek ontológiai státuszára
vonatkozik.

Ahhoz, hogy meg tudjam indokolni a kérdés jelent®ségét, el®re kell hoznom egy
fontos meg�gyelésemet. A mesterséges intelligencia �lozó�áját m¶vel®k gyakran
az emberrel kapcsolatos kérdéseiket vetítik ki a gépekre � úgymint a tudás, tudat,
szabad akarat, stb. � kihasználva azt, hogy az MI területén még nem több ezer
éve fennálló �lozó�ai építmények között kell érvényesülni.

Azon �lozófusok egy átlagos napja, akik az ember lényegér®l, világban be-
töltött helyér®l hivatásszer¶en gondolkodnak nem kevésbé stresszel teli, mint a
sok milliárd dolláros ¶rállomáson dolgozó asztronautáké. Felbecsülhetetlen érték¶
entitásokkal dolgoznak � mint például az individuum önképe, a társadalom, az eti-
kus cselekedet vagy a szabad akarat � és ha van egy kis szabadidejük két összetett
feladat elvégzése között, azon t¶n®dhetnek, hogy milyen kínos is lenne, ha vélet-
lenül valamit tönkretennének vagy összetörnének. És ha ez nem még lenne elég,
egy rossz mozdulattal saját magukat is bármely pillanatban megsemmisíthetik.

Ehhez képest az MI � mint valamiféle �lozó�ai emberszimulátor berendezés
� látszólag egy biztonságos kísérleti terepet ad, ahol felszabadultan lehet új ötle-
teket kipróbálni a károkozás vagy a sérülés veszélye nélkül. A problémák akkor
kezd®dnek, amikor a különféle munkahipotézisek mellett ®szintén el szeretnénk
kötelez®dni � ekkor kerülhetünk olyan szituációba, hogy ha egyik vagy másik,
gépr®l szóló álláspontot elfogadjuk, akkor nem hagyhatjuk érintetlenül az em-
berr®l és azon belül önmagunkról alkotott képet sem. Ez pedig megnehezítheti

3A szó eredeti értelmében, ahol a gyenge MI képvisel®je nem foglal állást a gépi intelligencia
�valódiságával� vagy �igaziságával� szemben. Ezt fontos kiemelni, mert a gyenge vs. er®s MI
vitának olyan � véleményem szerint téves � interpretációja is közkézen forog, miszerint itt a
gyenge állásponton azok vannak, akik szerint a gépi intelligencia nem valódi.
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bizonyos álláspontok elfogadását. Például sokak számára megnyugtatóbb azt gon-
dolni, hogy a számítógépek csak azt tudják, amit beléjük programoztak � szemben
a kreatív emberrel � vagy, hogy aki robotokat dolgoztat az nem rabszolgatartó;
hiszen az ezekkel ellentétes álláspont ®szinte elfogadása a világról szóló alapvet®
hiteink komoly átértékelésével járhat.

De ugyanúgy, ahogy a gépi intelligenciáról alkotott elképzeléseink befolyásol-
ják az emberképünket, az emberképünk is befolyásolhatja a gépi intelligenciáról
alkotott elképzeléseinket. Ezen kétirányú visszacsatolás miatt egységes világképen
belül kell kezelnünk mindkét típusú entitást, így a �kérdés lesz¶kítése� stratégia
komoly korlátokba ütközik. Vizsgálódásainkat a mesterséges intelligenciára kor-
látozva sem kerülhetjük el sokáig azt, hogy általános meta�zikai kérdésekkel is
foglalkozzunk. A jelen disszertációban Polányi Mihály emergentista �lozó�ájá-
nak rekonstrukciójával dolgozom. Ez a rendszer � amely egy ismeretelméletet és
egy ontológiát is tartalmaz � újszer¶en írja le a gépek és az ember természetét,
valamint a tudás jellegét. A tudással kapcsolatban felvázolja a viszonyt az exp-
licit nyelvi rendszerek és a tudást birtokló megtestesült4 személy között, ez által
rendkívül alkalmasnak látszik arra, hogy a szimbólumrendszerek és a megtestesült
gépek kapcsolatát vizsgáljam.

Maga Polányi Mihály f® m¶veiben a mesterséges intelligencia kérdésével csak
említés szintjén foglalkozik. Ebben a disszertációban a Polányi�féle emergentista
�lozó�ai rendszert a modern informatikában tapasztalható fejleményekre alkal-
mazom, ezáltal Polányi �lozó�ájának kiterjesztését kísérelem meg egy új terü-
letre. Bemutatom a számítógépek emergens természetét és a gépi hallgatólagos
tudás létezését. Meggy®z®désem, hogy e vizsgálódás eredménye fontos, ugyanis
� amennyiben megállja a helyét � megérthetjük segítségével a gépek által produ-
kált teljesítmények min®ségét és jelent®ségét, de azt is, hogy milyen alapvet®en
eltér® egy ember egy gépt®l. Mindezt úgy, hogy nem fogják veszélyeztetni a vizs-
gálat eredményét a jöv®ben várható még látványosabb mesterséges intelligencia
megoldások,5 de ugyanakkor nem is redukáljuk az embert mechanisztikus géppé.6

1.1. Köszönetnyilvánítás

Azt, hogy ez a disszertáció elkészülhetett, sokaknak meg kell köszönnöm.
Vámos Tibornak, aki 2009 februárjában azt javasolta, hogy vessek egy pillan-

tást a Tudomány�lozó�a és Tudománytörténet Doktori Iskolára is az informatikai
doktori iskolák mellett.

Tanszéki konzulensemnek, Margitay Tihamérnak, akit®l mindenek el®tt pro-
fesszionális hozzáállást tanultam a �lozó�ai problémákhoz.

Paksi Dánielnek, aki bevezetett Polányi �lozó�ájába és részt vett a gépi hall-
gatólagos tudás elméletének kidolgozásában.

A Polányi olvasókör többi tagjának, akikkel megvitathattam a legtöbb fel-
merül® kérdést: Fehér Márta tanárn®nek, Ronkay Margitnak, Geng Viktornak,
Hudy Róbertnek, Liska Jánosnak.

4A teljes dolgozatban e kifejezés alatt az angol embodied szó jelentéstartalmát értem.
5Szemben a �gépek nem tudják X-et� sémájú érvelésekkel, amelyek lényege, hogy az ember

kiemelked® mivoltát az bizonyítja, hogy tudja X-et, amely X-re a gépek nem képesek.
6Nem úgy, mint azok a felfogások, amely szerint az ember és a gép egyformán óram¶-szer¶en,

a �zika törvényeinek megfelel®en m¶köd® gépek, amelyek persze jelent®sen különböz® architek-
túrával rendelkeznek.
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Harry Collinsnak, aki nagyon értékes vitapartner volt az explicit és hallgató-
lagos tudás gépi lehet®ségeinek vizsgálatánál. Richard T. Allennek és Stefania
Jha-nak a kerékpározó robot koncepciójának értékes kritikájáért.

Gyarmathy Ákosnak, Kertész Gergelyek és Tanács Jánosnak, akik értékes ta-
nácsokat adtak. Mindenkinek, aki hozzászólt bármely el®adáson ami a disszertáció
témájában elhangzott.

A Filozó�a és Tudománytörténet Tanszéknek azért, mert egy nagyon jó han-
gulatú környezett biztosított a disszertáció megírásához, az MTA Sztakinak pedig
azért mert mindezt engedélyezte, mi több, támogatta.

6



2. Bevezet®

A tervezési döntések meghozása közben számtalan feltevéssel kell élnünk a nyelv
természetével, a szövegmegértési feladatok problematikájának mibenlétével, ne-
hézségével � és azok okaival, valamint a számítógép m¶ködésének természetével és
ebb®l fakadó korlátaival kapcsolatban. Ráadásul, amikor a számítógép korlátairól
gondolkodunk, akkor a korlátok � például az NLU feladatosztályban � óhatatlanul
az emberi kognícióhoz képest tapasztalható de�citeket jelentik, hiszen az állítás
lényege az, hogy a gép nem lehet képes valamire, amire az ember igen � amihez
legalábbis vázlatos feltételezésekkel kell élnünk az emberre vonatkozóan is.

Internális néz®pontból, egy ilyen témájú mérnöki projektben tevékenyked® ku-
tatóként vizsgálva a kérdést hamar nyilvánvalóvá vált, hogy amikor egy mérnök
egy üres rajzlapon meg szeretné tervezni a következ® NLU rendszert, azonnal dön-
téseket kell hoznia. Milyen egységei vannak a szövegnek? Milyen tulajdonságai
vannak egy dokumentumnak, amelyeket digitálisan is reprezentálni kell a siker-
hez, és mi hagyható el? S®t, valójában minden mérnöki alkotási folyamat elején
vizsgálni szeretnénk a meg nem valósíthatóság kockázatát is � milyen feladatok
megoldása reális egy számítógéppel és milyen feladatokat nem szabad elvállalni?

A probléma nem az, hogy ezekben a kérdésekben ne lehetne fogódzót kap-
ni. Épp ellenkez®leg, kiváló tankönyvek, útmutatások állnak rendelkezésre azzal
kapcsolatban, hogy hogyan fogjunk neki egy NLU probléma megoldásának. S®t,
gyakran még abban is állást foglalnak, hogy melyek a könny¶ és melyek a nehéz
feladatosztályok, hiszen ez is szükséges az árazás és a megvalósíthatóság kérdése-
inek vizsgálatához. Az igazi kérdés az, hogy e tudások valóban pusztán tapasz-
talatiak, vagy mögöttük kimondott, esetleg kimondatlan el®feltevések is vannak?
Nem szükséges-e valamilyen elkötelez®dés az intelligencia lényegével vagy a gépek
korlátaival kapcsolatban ahhoz, hogy például a megvalósíthatóság vagy a helyes
gépi reprezentáció kérdésében kijelentéseket tegyünk már a tervezés során?7

Ha igen, hogyan befolyásolják ezek az elkötelez®dések a módszertanra vonat-
kozó javaslatokat? Disszertációmban megvizsgálom e kérdéskör fontosabb eredmé-
nyeit, els®sorban � mivel ezek a legkidolgozottabbak � Hubert Dreyfus és Rodney
Brooks vonatkozó m¶veit, illetve ezek továbbgondolásait.

Ha a kérdést externálisan, a kutatással és fejlesztéssel foglalkozó diszciplínák
fejl®désén keresztül vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a sikeres mérnöki diszciplínák
alapja a megbízható, de ugyanakkor kell®en széles körben alkalmazható módsze-
rek kidolgozása. A sikeresnek bizonyuló módszerek nagy része rendelkezik azzal
a képességgel, hogy már a tervezési szakaszban képesek pontos el®rejelzésekre.
Gondoljunk csak bele, hogy például egy híd megépítésekor már a tervezési sza-

7Fontos, hogy a �tervezési id®ben� (design-time) és a �futási id®ben� (run-time), vagy még
az után rendelkezésre álló ismereteinket megkülönböztessük (ez a szoftver életciklusának két
szakasza, a szakaszok nevei egyértelm¶ek). Képzeljünk el egy megvalósított rendszert, ami si-
keresen old meg egy intelligenciát feltételez® feladatot. Lehetséges úgy érvelni, hogy a helyes
reprezentáció ennél a feladatnál épp az volt, amit a rendszer tartalmaz, illetve a létrehozás
módszertana épp az volt, ahogy ez a rendszer létrejött. Ez az alap önmagában nem teszi le-
het®vé, hogy egy másik, nem épp ugyanezt a feladatot megoldó gépet megtervezzünk. Ahhoz
már általánosítanunk kell, azaz következtetéseket kell levonnunk bizonyos típusú reprezentációk
és módszerek megfelel®ségér®l bizonyos feladatok esetében. Ilyen induktív általánosításokkal
jöhetnek létre azok az újszer¶ intelligencia-elméletek, amelyeket nem az emberi kogníció tanul-
mányozása, hanem a korábbi sikeres MI alkalmazások kiterjesztési kísérletei inspirálnak. Ezen
újszer¶ felfogásokról a 3. fejezetben lesz részletesebben szó.
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kaszban hányféleképp ellen®rizhet®, hogy az adott híd összed®l-e, illetve milyen
típusú terhelést visel el. Az is tudható, hogy milyen szituációkban kockázatos vagy
lehetetlen egy híd felépítése. A hídépít® módszertan annyira robusztus, hogy pla-
uzibilisnek t¶nik azt feltételezni, hogy segítségével akár egy idegen bolygó eltér®
körülményei között is nagy sikerességi rátával tudnánk hidakat alkotni. Ezen sike-
resség mögött a matematika, �zika, az anyagtudomány és egyéb alaptudományok
állnak, amelyre az épít®mérnöki tudomány építkezhet, mint fundamentumokra.
Amennyiben az MI különböz® feladatosztályban is hasonló el®rejelz® képesség¶
módszertant szeretnénk, úgy itt is szükség lenne el®rejelzést lehet®vé tév® funda-
mentális elméletekre. Ezen elméleteknek a nyelvre és a kapcsolódó feldolgozási
heurisztikákra kellene vonatkoznia, és az el®rejelz® képesség igénye miatt minél
univerzálisabbnak kellene lennie. Ellenkez® esetben a módszertan csakis trial-
and-error jelleg¶ lehet, épp úgy mintha sok próbálkozással felépítenénk egy hidat,
majd ha az nem d®l össze kell®en hosszú ideig, akkor ránézésre hasonló folyószaka-
szokon próbálkozhatnánk ugyanazzal a híd tervvel. De mivel nem értenénk, hogy
mi a sodrás, a talajviszonyok és mélyebb rétegek, a vízmélység, a beton száradása-
kor fennálló id®járás és a csapadék, stb. jelent®sége, még a viszonylag kitapasztalt
hídépítési feladatosztályokban is elég gyakran összed®lne egy-egy híd. Újfajta fo-
lyó áthidalási problémáknál pedig kezd®dhetne elölr®l a kísérletezés, és legfeljebb
bizonytalan heurisztikákkal tudnánk kiválasztani, hogy milyen rész-megoldásokat
vegyünk át korábbi, más problémában sikeres megoldásainkból.

Az alapkérdésekben álláspontot el nem foglaló mesterséges intelligencia fej-
lesztés is csak ilyen módon dolgozhatna. Úgy t¶nik, találhatunk például NLU
kutatókat, akik épp ezt teszik: az egyik feladatosztályon bevált módszereiket és
szoftveres eszközeiket próbálják term®re fordítani a minél több fajta problémán,
így maximalizálva a hasznot a kutatásaikból és fejlesztéseikb®l. De rendszerint
még nekik is vannak elképzeléseik, hogy mit®l sikeresek az eszközeik, és amikor
nem sikeresek annak mi az oka � valóban intelligenciafelfogás-mentes kutató alig-
ha képzelhet® el. A mindig kritikus Hubert Dreyfus egyik korai m¶vében (Dreyfus
1965 ) úgy érvel, hogy az MI kutatók olyanok, mint az aranycsináláson fárado-
zó alkimisták, akik néhány kezdeti siker után � amelyeket voltaképpen véletlenül
értek el � folyamatosan aranyat szeretnének csinálni olcsóbb anyagokból. Az
arany persze csak nem áll el®, hiszen az anyagok természetére vonatkozó elméle-
teik nem állják meg a helyüket. Dreyfus szerint az MI el®feltevései8 nem jobbak
az alkimistákénál.

A másik megközelítési mód pedig az, hogy feltesszük: vannak az intelligens
viselkedésnek feltárható, majd alkalmazható alapelvei.

Ilyen feltevések például: az intelligens viselkedés formalizálható szabályok se-
gítségével; számítógépes ontológia9 (Lenat 1995 ) és logikai állítások segítségével;
szkriptekkel (Roger C Schank 1977 ); pattern-ekkel (Schank 1986 ); szemantikus
keretekkel (Minsky 1974 ), (Fillmore 1976 ); konnektált mesterséges neuronokkal,
stb. Ezek az alapok lehet®vé teszik, hogy többé-kevésbé el®re jelezzük, hogy mit
kell majd csinálni bizonyos feladatok megoldásához, illetve magyarázni tudják,
hogy mi a sikertelenség oka (hiányzik néhány fontos szabály, nem teljes az on-

8Dreyfus természetesen a dolgok 1965-ös állását értékeli. Az MI új hullámáról (3.3. fejezet)
egy kicsit jobb a véleménye ugyan, de a f®bb kritikáit továbbra is fenntartja.

9A számítástechnika összefüggésében az ontológia kissé mást jelent mint a �lozó�ában � a
létez® dolgok taxonómiáját els®sorban.

8



tológia, nem tudunk annyi neuront szimulálni amennyi kellene a feladathoz). A
legnagyobb veszély ezen elméletek fundamentumként való felhasználásánál termé-
szetesen az, hogy téves elméletet választunk, de ez csak a munka el®rehaladott
állapotában derül ki.

Összefoglalva tehát a módszertan kutatása nem lehetséges teljes kör¶en bizo-
nyos nem-módszertani vizsgálódások nélkül. Vannak olyan �lozó�ai alapkérdések,
amelyek biztonságosan nem kikerülhet®k, pusztán re�ektálatlanul hagyhatók, a
re�ektálatlanság pedig problémák forrása lehet. Szükséges egy elmélet, amely a
létrehozható gépi megoldások természetét és esetleges korlátait adja meg, és ez az
elmélet nem választható le a tudás általános kérdésér®l � közös rendszerben kell
elhelyezkedniük. A tudás kérdése pedig meta�zikai alapkérdésekhez vezet el.

Disszertációmban ezért azt a célt t¶ztem ki, hogy egy, a fenti kritériumoknak
megfelel® számítógép-elméletet ismertessek.

Ez mintegy el®tanulmányként fogható fel az eredeti, módszertani kérdéshez ké-
pest � ahelyett, hogy magát a módszertani kérdést válaszolnám meg. Elméletem
foglalkozik a tervezés és programozás, valamint a számítás természetével is, így te-
hát � feltéve természetesen, hogy téziseim helyesek � nem pusztán a módszertani
kérdés szempontjából vannak konzekvenciái, hanem különféle gépek teljesítmé-
nyének értékelésére, és az állati vagy ember teljesítményekkel való összevetésre is
kiterjed hatókörük.10

2.1. A disszertáció gondolatmenete

Disszertációm 3. fejezetében a Mesterséges Intelligencia néhány kiragadott, szán-
dékaim szerint paradigmatikus, ezért a vállalkozás teljes egészének fejl®dését jól
reprezentáló MI rendszer segítségével bemutatom, hogy az MI egyes korszakaiban
milyen el®feltevésekkel éltek a kutatók az intelligencia megvalósíthatóságáról és
ezen keresztül az intelligencia természetér®l, valamint a gépek természetér®l. Arra
is kitérek, hogy az alapfeltevésekkel kapcsolatos feszültségek és váltások hogyan
alakították át a területen folyó kutatást. A 3.1. fejezet azt mutatja be, hogy
milyen el®feltevések alakítják az MI kezdeti szakaszát, amely az 1950-es évek kö-
zepét®l az 1980-as évek végéig tartott. Négy alkalmazási példával a kutatások
négy legjelent®sebb irányát igyekszem lefedni: a sakk (3.1.2.1.) a játékok gépi
megoldását, az itelligens keresést, valamint az els® lépés heurisztikát illusztrálja;
az SHRLDU (3.1.2.2.) a nyelvmegértést és ezáltal a nyelvr®l alkotott elképzelése-
ket; a Shakey (3.1.2.3.) az érzékelés-modellezés-tervezés-cselekvés robottervezési
paradigmát és egyben az MI kutatók ágens-elképzelését; a MYCIN (3.1.2.4.) a
szabály alapú szakért®i rendszereket, és ezen keresztül a tudás szabályokkal való
reprezentálhatóságának hitét hivatott bemutatni.

A 3.1.3. fejezet Hubert Dreyfus kritikáját mutatja be az MI korai szakaszára, a
�Régimódi MI�-re vonatkozólag. Dreyfus kritikáját azért kezelem kiemelten, mert
ez a szerz® járatos volt az analitikus és a kontinentális �lozó�ában is, így kell®en
sok szempontból meg tudta vizsgálni az MI kérdéseit. Talán még ennél is fonto-
sabb, hogy a '60-as években az MIT-n tanított többek között olyan hallgatókat
is, akik a Robot Lab-ban (kés®bb AI Lab, jelenleg Computer Science and AI Lab)
korai MI megoldásokon, kezdeti sakkprogramokon, cseveg®robotokon dolgoztak.

10Ezen vizsgálódások már egyáltalán nem csak az NLU feladatok problematikájára terjednek
ki.
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Nagyon korán került nagyon közeli kapcsolatba az MI élvonalával, ami akkoriban
semelyik másik képzett �lozófusnak nem adatott meg. Dreyfust a RAND Cor-
poration is alkalmazta, épp akkor, amikor ott MI kutatások folytak. Így Dreyfus
volt az els®, aki módszeresen, interjúk készítésével11, esettanulmányok és publiká-
ciók feldolgozásával az MI mögötti eszmerendszert vizsgálta. Mi több, Brooksra
gyakorolt hatása miatt az MI egyik újabb irányzatának megalapozásában is sze-
repe volt. Dreyfus észrevételei azonban több ponton is problémásak; a dreyfusi
kritikára vonatkozó kritikám a 3.1.4. fejezetben található. Itt exponálom el®ször
a megfelel® számítógép-felfogás szükségességét, ami legalább annyira fontos az MI
számára, mint a megfelel® intelligencia-elmélet.

Az MI alkalmazások vizsgálatán és a kapcsolódó �lozó�ai irodalom feldolgozá-
sán kívül egy másik módszerrel, egy folyóirat hivatkozási szokásainak számszer¶
elemzésével megmutatom a 3.2. fejezetben, hogy hogyan távolodik el egymás-
tól az MI egyik részterületének az expliciten kinyilatkoztatott kutatási módszere
és az, amit ténylegesen csinálnak, részben a kutatásokat megalapozni hivatott
fundamentumok rossz megválasztásának eredményeképp.

A 3.3. fejezetben bemutatom, hogy hogyan re�ektál az MI kutatási prog-
ramban résztvev®k egy része azokra a nehézségekre, amelyeket a régimódi meg-
közelítéssel kapcsolatban tapasztalnak, és hogyan jön létre egy új megközelítés,
amely a reprezentáció elvetését, a megtestesülést (embodiment) és az emergenci-
át t¶zi a zászlajára. Az új terület vezéralakjának, Rodney Brooksnak és csapa-
tának néhány robotját mutatom itt be, amelyek decentralizált felépítés¶ek, így
viselkedésük nem felülr®l vezérelt, hanem az alkatrészek ügyes együttm¶ködése
eredményeképp jön létre. A 3.3.1.4. fejezetben kritikai elemzés alá veszem ezt a
megközelítést, megmutatva, hogy bár valóban jelent®s újításokat hajtottak vég-
re, a fundamentumok terén egyáltalán nem olyan nagy az eltérés az MI eredeti
programjától, mint amit az er®s elhatárolódásukat kifejez®, forradalminak szánt
kinyilatkoztatásaik implikálnak.

A 3.3.2. és a 3.3.3. fejezet alternatív tranzisztor-alapú számítási architektú-
rákat, illetve a tranzisztort teljesen elvet® megoldásokat: a neurális hálókat és a
molekuláris számítógépeket mutatják be. Ezek létrejöttét részben � hasonlóan a
Brooks-féle programhoz � a régimódi megközelítés vélt, vagy valós elvi korlátai,
részben a kínálkozó lehet®ségek motiválták. Ezeket a fejleményeket elemzésnek
alávetve elhelyezem az MI konceptuális váltásainak térképén.

A 3.4. fejezetben az IBM Watson (3.4.1.1.), a marsjáró robotok el®z® gene-
rációja (a Spirit és Opportunity, 3.4.2.1.) és egy autonóm gépjárm¶ (3.4.2.2.)
példáján mutatom meg, hogy jelenleg az MI els® szakaszában kitalált eszközök �
az ötletes gráfalgoritmusok, az érzékelés-modellezés-tervezés-cselekvés paradigma
� renenszánszukat élik, azaz az újfajta fundamentumokat javasló programok nem
állították meg a Régimódi MI programján dolgozókat. Ugyanakkor azt is megmu-
tatom, hogy most már sokkal kevésbé a fundamentumokra épített predikciókra,
és sokkal inkább a teszteredmények visszacsatolására hagyatkoznak a kutatók.

A 4.1. fejezetben megvizsgálom, hogy voltaképpen milyen is egy számító-
gép m¶ködésének természete, mi a kapcsolat a gép terve, a programkód és a
m¶ködés között. Ehhez el®ször megvizsgálom a számítógép m¶ködése, kimenete

11Itt azért nem a modern módszertan szerint megtervezett és rögzített interjúkról van szó,
hanem beszélgetésékr®l a különféle szerepl®kkel, amelyet Dreyfus munkáiban idéz � néha a
beszélget®partnerek legnagyobb rémületére.
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és a számítógép terve, illetve a futtatott programkód közötti meghatározottsági
kapcsolatotokat (4.1.2.), ugyanis ez a viszony dönt®en befolyásolja, hogy milyen
lehet®ségek állnak rendelkezésre tervezési id®ben és milyenek futásid®ben (Lásd
a 6. lábjegyzetet). Megmutatom, hogy azon esetek, amikor a programkód és
a gép felépítése együtt egyértelm¶en meghatározzák a m¶ködés folyamatát és
kimenetét, speciálisnak tekintend®k. Általánosságban véve a programkód és a
felépítés együtt is aluldeterminálják a m¶ködést. Ennek illusztrálására az Evo-
lúciós Game of Life gondolatkísérletét mutatom be (4.1.3.), amelynek részeként
külön foglalkozom a számítógépekben használt véletlen számok generálásával a
�zikai környezetb®l (4.1.5.).

Az MI-ben látott konceptuális fejl®dés ismeretében, a számítógép elemzésével
és a kapcsolódó esettanulmányokkal felvértezve a 4.2. fejezetben amellett érvelek,
hogy az MI számára megfelel® számítógép-felfogás egyben meta�zikai elkötelez®-
dést is megkíván. Eltér® meta�zikai el®feltevések eltér® következményekkel járnak
az intelligencia lehet®ségeire és a gépek emberrel való összevetésére nézve, ugyanis
másképp kell tekintenünk a számítást befolyásoló tényez®k eredetére és jellegére
eltér® meta�zikák esetében.

Az általam megalkotni kívánt számítógép-felfogáshoz ezek után rekonstruálom
Polányi Mihály emergentista világképét (4.3.), amely rávilágít, hogy minden gép,
közöttük a számítógép is emergens.

Az 4.4. fejezetben az emergentista meta�zikát kiegészítve Polányi Mihály
Személyes Tudás koncepcióját hívom segítségül. Az általa kidolgozott fogalom-
rendszer, amely magában foglalja az explikált leírás és hallgatólagos, m¶ködést
lehet®vé tév® képességek viszonyát, a számítógépek vizsgálatára is rendkívül alkal-
masnak bizonyul. Ráadásul � és ezt teljesen hanyagolja a jelenlegi szakirodalom
� ez a megközelítés módszertani szempontból is jelent®s, mivel felhívja rá a �gyel-
met, hogy a tervezés explikációs folyamat. Ezt utolsó esettanulmányomon, egy
bicikliz® roboton mutatom be (4.4.4.).

Ezen eredményekre támaszkodva az emberek, állatok és gépek m¶ködését az
emergens teljesítmények egységes skáláján helyezem el, amelyen belül mindhárom
említett kategória képvisel®i más-más szinten találhatók, és � természetesen � je-
lent®s eltérések vannak a felépítésükben. Az 4.4.5. fejezetben kifejtett álláspon-
tom szerint az viszont közös e kategóriákban, hogy az állatokhoz és az emberhez
hasonlóan a gépek is rendelkezhetnek hallgatólagos tudással.

Végül a 5. fejezetben összefoglalom a Disszertációm f®bb eredményeit és azok
jelent®ségét, és felvázolok néhány további kutatási irányt.
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3. A Mesterséges Intelligencia el®feltevései

A mesterséges intelligencia módszertani megközelítéseit alapvet®en két nagy ka-
tegóriába szokás sorolni. E besorolást egyrészt az MI történetében felfedezhet®
két nagyobb szakasz indokolja, másrészt az a vélekedés, hogy két nagy teoretikai
el®feltevés halmaz létezik, és minden jelent®s gondolkodó vagy az egyik, vagy a
másik halmazt fogadja el kisebb-nagyobb variációkkal. A történetileg els® meg-
közelítést retrospektív elemzésnek alávetve John Haugeland GOFAI (Good, Old
Fashioned AI, azaz Régimódi MI) névvel illette (Haugeland 1989 ), ma ez a kon-
vencionálisan elfogadott elnevezés (korábban ez a terület volt egyszer¶en az MI).
A Régimódi MI f® jellemz®je, hogy logikai rendszerek és formális reprezentációk
segítségével próbálja megvalósítani az intelligenciát. Ezzel szemben a Nouvelle
AI (Új MI) � ahogy Rodney Brooks elnevezte a voltaképpen általa, Hubert Drey-
fus hatására indított új paradigmát � el kívánja vetni a formális reprezentácókat
(Brooks 1991 ), ezek helyett a megtestesülésre (embodiment) és az emergenciára
helyezi a hangsúlyt, továbbá azt tartja, hogy ha helyes megtestesülést készítünk
akkor emergens módon létrejön az intelligens viselkedés is. Nem meglep® módon
az alapozó publikációi tévesnek nyilvánítják a GOFAI mögött található alapfel-
tevéseket, és a megközelítést kudarcait e téves alapfeltevéseknek tulajdonítják.
Dreyfus a lakatosi tudományfejl®dés-elméletre (Lakatos 1975 ) hivatkozva egye-
nesen degeneratív kutatási programnak nevezi a GOFAI-t, amelynek szerinte az
1990-es évekre már csak egy-két utolsó képvisel®je maradt. Ebben a fejezetben
bemutatom a két megközelítés által létrehozott paradigmatikus MI rendszereket,
és áttekintem a megközelítéseket vizsgáló �lozó�ai igény¶ irodalmakat, olykor kri-
tizálva, olykor kiegészítve azok következtetéseit, így remélhet®leg egy átfogó képet
nyújtva a területr®l.

Az ezután következ® fejezetekben Polányi Mihály �lozó�ai rendszere által mo-
tiválva � amely minden korábbinál pontosabb képet ad az explicit leírások és a
megtestesülés viszonyáról, els®sorban az elme�lozó�ára összpontosítva � egy új-
fajta elméletet alkotok a számítógép létrehozásához, kon�gurálásához felhasznált
módszertan viszonyára vonatkozóan. Ennek az elemzésnek az egyik konklúzió-
ja az lesz, hogy minden számítás megtestesült és általában nem mondhatjuk el,
hogy a számítások részleteit az ®ket leíró formalizmusok meghatároznák. En-
nek fényében láthatóvá válnak majd eddig talán kevéssé szembeötl® problémák
egyik-másik, ebben a fejezetben bemutatott MI megközelítéssel kapcsolatban.

3.1. A Régimódi Mesterséges Intelligencia és a mögötte álló elkö-
telez®dések

Régimódi mesterséges intelligenciának, vagy GOFAI-nak az MI els® hullámában
uralkodó felfogást nevezik. Többnyire explicit, az intelligencia természetére vo-
natkozó alaphipotézisekkel dolgozik12 amelyb®l módszertan is levezethet®. Ezen
program kezdeteként viszonylag könnyen kijelölhetjük a híres 1956-os Dartmouth
College-ban tartott workshop-ot, amikor maga az MI kifejezés is megszületett.13

A program � bár el®szeretettel keltik halálhírét � még ma is él, mi több, amellett

12Amely feltevések mögött azonban hallgatólagosan elfogadott feltevések sorát sejtik a kriti-
kusok, mint például Dreyfus.

13Természetesen rögtön hozzá kell tenni, hogy az intelligens számítógépek gondolata már ko-
rántsem volt új akkoriban � �lozófusok és science �ction írók már régen felvetették a lehet®ségét.
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fogok érvelni, hogy jelenleg másodvirágzását éli. A program els® hullámának a
végét az 1980-as '90-es évek fordulójára tehetjük, amikor is a program hosszabb
ideig stagnált és amikor az Új MI született.

3.1.1. A Régimódi MI jellemz®i

A régimódi MI megközelítés legf®bb jellemz®je a szimbólumok központi szerepe.
A híres Fizikai Szimbólumrendszer Hipotézis (Newell and Simon 1976 ) lényege,
hogy az intelligens viselkedés szimbólumfeldolgozás � az implementációs részletek
nem érdekesek, �akár konzervdobozokkal is megvalósítható, ha azok alkalmasak a
szimbólumokkal végzend® m¶veletekre�. Turing megmutatta, hogy lehetséges uni-
verzális számítógépeket készíteni, amelyek bármely, adott feladatra speci�kusan
elkészített számítógépet tudják emulálni � feltéve, ha egyáltalán készíthet® ilyen
speci�kus számítógép (Turing 1936 ). A régimódi MI hívei szerint a szimbólum-
feldolgozás számítás. A számítógépek megjelenése tehát lehet®vé tette a �gondol-
kodás nem más, mint szimbólumfeldolgozás� hipotézis kipróbálását és megjelent
a kognitív szimuláció (amit id®vel kognitív tudománynak kezdenek nevezni � lásd
(Roger C Schank 1977, Preface)). A szimbólumok és általában a másodlagos rep-
rezentációk azonban nem az els® számítógépekkel lettek központi jelent®ség¶ek,
hanem már jóval korábban, ahogy azt Vámos Tibor kifejti a számítógép ismeret-
elméletér®l szóló könyvében (Vámos 2010 ).

Ez tehát a régimódi MI kutatók törhetetlen optimizmusának a forrása: ha
azt az el®feltevést elfogadjuk, hogy az intelligencia formalizálható számításként �
ahogy ezt a fennálló domináns �lozó�ai tradíció sugallja14 � akkor valóban csak
id®, ügyesség és er®források kérdése, míg a gépek is képesek lesznek az intelligens
viselkedésre, hiszen ezek is számításokat hajtanak végre.

Ebben a programban nem tettek lényegi különbséget az általános intelligens
viselkedés és a speci�kus részfeladatok végrehajtása között. A célkit¶zések kor-
látozásának praktikus indokai voltak, tudniillik az, hogy senkinek nincsenek meg
a kell® er®forrásai az általános intelligencia megvalósításának megkísérlésére. A
régimódi MI után már egyáltalán nem biztosak abban, hogy az általános intel-
ligencia és a feladat-speci�kus megoldások között csak fokozati különbség lenne.
Ennek megfelel®en létrejön az Arti�cial General Intelligence (AGI), amely egy

14Dreyfus � aki el®ször elemzi a Régimódi MI-t (könyve els® kiadásának idején ez a kifejezés
még nem létezik) komoly �lozó�ai háttértudással és igénnyel (Dreyfus 1972 ) � szerint a Régimódi
MI megközelítés voltaképpen a kor domináns �lozó�ai tradícióján alapul és ennél fogva egészen
az ókori görögökig visszavezethet® (p. xvi).
Egészen pontosan Szókratészig, akit � Platón Euthüphrón-Szókratész dialógusa alapján mond-

hatjuk ezt � már foglalkoztatott az a kérdés, hogy milyen univerzális eljárást lehetne alkotni (ha
egyáltalán) egy cselekedet � jámbor� (itt ez a cselekedet etikusságára irányuló jelz®) voltának
megállapítására (Platón i.e. 399 körül, VII). Dreyfus e platóni gondolat továbbélését a kora
újkorban fedezi fel, amikor Hobbes már úgy fogalmaz, hogy a gondolkodás voltaképp számí-
tást jelent (Hobbes 1651, p. 45). Ha ez így van, akkor ugyanúgy, ahogy Galilei felfedezte a
formalizmusokat a �zikai mozgások leírására, talán az �Elme Galilei�-ja felfedezheti azokat a
formalizmusokat, amelyek az emberi viselkedést írják le a körülmények függvényében.
Dreyfus szerint Leibniz is a platóni elveket követi, amikor a teljesen formalizált tudás vízióját

próbálja megvalósítani, és el®bb megalkotja a kettes számrendszer leírását (Leibniz 1703 ), majd
életét a megfelel® formális nyelv kidolgozásának szenteli. Boole pedig már használható algebrát
is adott a formalizált gondolkodáshoz (Boole 1854 ) � ezzel pedig eljött a digitális számítógép
kora, amelyet el®ször Charles Babbage (Roegel 2009 ) mechanikusan, majd Howard H. Aiken
elektronikusan valósított meg (Aiken 1937 ).
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különálló részterület az MI-n belül. A régimódi MI-ben azonban még minden
szimbólumfeldolgozás.

Persze ennek a szimbólumfeldolgozásnak a részletei egyáltalán nem triviáli-
sak - ezek kidolgozása a régimódi MI programjának a f® tevékenysége. Ami a
reprezentációt illeti, kísérletek történnek az intelligencia megvalósítására predi-
kátumkalkulussal. Ezen er®feszítések támogatására létrejött több programnyelv,
amelyek közül a legfontosabb a Prolog és a LISP. 15 A predikátumlogikától hamar
eljutottak a ki�nomultabb leíró logikákig, majd szemantikus hálókig. Kisvártatva
megjelentek a még nagyobb méret¶ reprezentáció-strukturák, például a keretek
(Minsky 1974 ), amelyek komplex szituációkat írnak le annak részleteivel, például
azt, hogy mit jelent egy születésnapi partira menni, annak minden részletével. A
nyelvi keretek (Fillmore 1976 ) az igékhez kapcsolódó szokásos mondatok részlete-
it ragadják meg. A szkriptek (Roger C Schank 1977 ) pedig komplett események
végrehajtásához szükséges procedurális tudást adnak meg. Fontos irány volt a
minták (pattern) kutatása, amelyet nyelvi és vizuális feladatokban is alkalmaz-
tak. Ennek egyik iránya az általánosítás, azaz a közös mintázatok felfedetése
tanulóadatokban, a másik iránya pedig a minták keresése új adatok esetén.

Az intelligens viselkedés, mint számítás elve a robotikában az érzékelés-modellezés-
tervezés-cselekvés (sense-model-plan-act, SMPA) architektúrában jelenik meg. En-
nek lényege, hogy a gép el®ször érzékszerveivel észleli külvilágot, minden bemene-
tet szimbólummá alakít, így felépít egy szimbolikus modellt. Ezen megtervezi a
következ® lépését a céljainak megfelel®en, majd végrehajtja azokat aktuátorainak
segítségével. Ezután a ciklus kezd®dik elölr®l.

A következ® példákon látni fogjuk, hogy a LISP, a hozzá kapcsolódó következ-
tetési modellek, a minták és az SMPA milyen meghatározóak a régimódi MI-ben.

3.1.2. Klasszikus alkalmazások

3.1.2.1. Sakk

15Az MI �lozó�a irodalma a jelent®ségéhez mérten keveset foglalkozik ezzel a kérdéssel (fon-
tos kivételek: (Gillies 2002 ) és (Russell and Norvig 2009 ) is), de Gottlob Frege Begri�sschrift
(Frege 1879 ) elméletének hatása legalább olyan jelent®s mint Turingé, ugyanis az els®rend¶ lo-
gika megalkotásával már közel került egy alkalmazható elmélethez a számítógép tudomány. Az
els®rend¶ logika és egy referenciaelmélet (amelyet ugyancsak kaphatunk Freget®l, de másoktól
is) kombinálásával, megnyílt az út a való világ béli objektumok reprezentálásához. Frege elmé-
letében, amelynek célja az aritmetika megalapozása lett volna, Bertrand Russell ellentmondást
mutatott ki. Ezután Russell Alfred N. Whitehead-el együtt, Russell típuselméletére alapozva
újfajta logicista rendszert épített, amelyet a Principia Mathematica (Bertrand Russell 1910-13 )
masszív köteteiben publikáltak és amely azzal az ambícióval íródott, hogy abból a teljes mate-
matika levezethet® lesz. Ugyan Gödel nemteljességi tételei segítségével kimutatta, hogy ez az
ambíció formális rendszerrel nem teljesíthet®, a logicista rendszernek nagy hatása volt Alonso
Church-re, aki kidolgozta a Lambda kalkulust (Church 1932 ). Ennek alapján született meg a
LISP nyelv, amelyet McCarthy készített (McCarthy 1960 ), és amely központi szerepet játszott
az els® GOFAI alkalmazások létrejöttében.
Frege predikátumkalkulusa egy másik, MI-t meghatározó programnyelv létrejöttében is sze-

repet játszott. Ugyanis ez alapján Alan Robinson létrehozott egy olyan felírási módot, amely
kifejezetten számítógépes felhasználásra készült (Robinson 1965 ). Ugyanebben a cikkében meg-
alkotta a rezolúciós elvet, amely hatékony, gépileg is kivitelezhet® következtetési módszernek
bizonyult. Ez Kowalski és Colmerauer (és munkatársaik) munkájának köszönhet®en a PRO-
LOG programnyelv létrejöttéhez vezetett (Colmerauer and Roussel 1996 ).
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Az egyik legjobb terület a gépi intelligencia kutatására a sakk
programozása. . . Az intelligencia különböz® aspektusai, úgy mint min-
tafelismerés16, fogalomalkotás, hipotézis formuláció általánosítással
együtt, problémamegoldás és tervezés, képzel®er®, kreativitás és a le-
írások kezelésének képessége mind-mind fontos szerepet kap a sakkban.
A sakknak az a további el®nye is megvan a nyelv általános manipuláci-
ójához képest, hogy a szükséges szókincs néhány százas nagyságrend¶
� 20 ezres nagyságrend helyett � ezért a természetes nyelv a sakkban
nem olyan nagy, hogy az már önmagában akadályt jelentene. (Good
1976 )

A fenti idézet, amely egy 1972-ben beadott (és végül elutasított) kutatói pá-
lyázatból származik, jól illusztrálja azokat az el®feltevéseket, amelyek a sakk prog-
ramozására áldozott er®feszítéseket motiválták. A sakkal rengeteget foglalkozott
Irving Jack Good (Good 1939; Good 1968 ), aki a sakk mellett a Go játékot is
vizsgálta, és már igen hamar felismerte, hogy még a sakknál is nehezebb problá-
máról van szó; Norbert Wiener (Wiener 1948 ), aki híres könyvében egy hasznos-
sági függvény mélységi (de limitált) kereséssel történ® minimalizálását ajánlotta a
sakk probléma megoldásához. Tevékenykedett a területen Claude Shannon (Shan-
non and Hsu 1949 ), Alan Turing (Turing 1953 ); Simon, Shaw és Newell (Newell,
Shaw, and Simon 1958 ); Maynard Smith és David Michie (Smith and Michie
1961 ).

Az 1960-as évekre már számtalan sakk program készült, köszönhet®en a szá-
mítógépek terjedésének a nyugati egyetemeken. Az 1970-es évekre e programok
leszármazottai már kereskedelmi termékké váltak. Lényegében minden sikeres
sakk program alapja a már Wiener által is javasolt hasznossági függvény ötletét
használja fel az el®ször Neumann János által publikált (Neumann 1928 ) minimax
optimalizálási eljárással kombinálva, amelynek lényege, hogy a játékos minimali-
zálja az ellenfél maximális nyereségét, amely � nulla összeg¶ játszmáról lévén szó
� egyben a saját maximális veszteségének a minimalizálását is jelenti. Csakhogy
ahhoz, hogy egy lépés hasznosságát el tudjuk dönteni, a sakk esetén több lépés-
sel el®re kellene látni � ez viszont kombinatorikai robbanáshoz vezet. Ezen segít
az alfa-béta vágás (Edwards and Hart 1963 ), amely a kevésbé ígéretes ágakat a
keresési fában eldobja, ezzel javítva a hatékonyságot. Simon és Newell ezt nevezi
�algoritmikus� megközelítésnek, amelyet �heurisztikus� kiegészítésekkel láttak el.
Ez lényegében azt jelenti, hogy szabályokat programoznak be jól ismert szituá-
ciók megoldására. Ennek egy kifejlett esete a komplett megnyitás és végjáték
adatbázisok használata, amely szinte minden modern sakkprogram része lett.

Ahogyan Good fenti idézetéb®l is láthatjuk, a sakk, mint MI probléma népsze-
r¶ségének oka az, hogy a kutatók a sakk játékot az intelligens viselkedés jellemz®
példájának tartják. Különösen a sakk nyelvére, mint általában a nyelv leegysze-
r¶sített esetére vonatkozó észrevétel árulkodó � itt �gyelhetjük meg az els® lépés

16A mintafelismerés lényege, hogy egy általánosan megfogalmazott szabálynak vagy sablonnak
megfelel® konkrét el®fordulásokat keresünk a rendszerbe bejöv® adatokon. Természetesen az
�általánosan megfogalmazott� szabály vagy sablon is gép által kezelhet® reprezentációban kell,
hogy rendelkezésre álljon. Ilyenek például a reguláris kifejezések, mint pl.: �A.*� Amely bármely
�A� karakterrel kezd®d®, tetsz®legesen hosszú karaktersorozatra illeszkedik. De léteznek vizuális
és audiojelekre értelmezhet® minták is.
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1. ábra. A sakk alkalmazások fejl®dése Balra fent: Torres y Quevendo me-
chanikus sakkgépe (Santesmases 1980 ) / Balra lent: Dr. Dietrich Prinz egy
kezdetleges sakk programot használ egy Ferranti Mark I számítógépen, 1955-
ben. (A Hulton-Deutsch kollekcióból, a http://www.computerhistory.org/ útján.)
/ Jobb oldal: a Microchess program futtatása nyomtatón és karaktergra�kus
módban CRT képerny®n, 1976-ból. (Peter Jennings (a program szerz®je) képe,
http://www.computerhistory.org/ útján.)

típusú el®feltevést munka közben. Az els® lépés17 egy fontos mérnöki heurisztika
problémák megoldására, ami azt mondja: oldjunk meg el®ször egy korlátozott
feladatot egyszer¶sített körülmények között, és inkrementálisan javítsuk a meg-
oldásunkat addig, amíg valós alkalmazásokban is használható nem lesz. Ha a
részleteket nézzük, többféle hipotézist találhatunk a sakk esetében: a sakkban a
jó lépés keresése az els® lépés az általános döntési módszerek felé; a sakk nyelve
az els® lépés általában a nyelv felé; a sakkjáték esetében a nyers számítási er®
és heurisztikák hibrid alkalmazása általánosítható lesz mindenféle problémákra; a
sakkban bevált tervezés általános tervezéssé válhat. S®t, a sakkban a mintázatok

17Fontos, hogy els® lépés alatt kimondottan nem a �rst step fallacy-ra gondolok, amely ki-
fejezést Hubert Dreyfus el®szeretettel használja az MI projektek kritizálására (Dreyfus 2012 ).
(Egyébként a kifejezést Dreyfus szerint Yehoshua Bar-Hillel alkotta meg)
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felismerése általános mintázat-felismerési módszerré válhat.18

Ráadásul az els® lépés heurisztika valóban m¶ködni látszott, ha még korábbra
tekintünk vissza a sakk történetében. Leonardo Torres y Quevedo már 1911-ben
készített egy olyan gépet (1. ábra), amely a sakk végjátékát � egy király egy
bástya és egy király ellen � tudta játszani (Santesmases 1980; Randell 1982 ),
ezt 1915-ben demonstrálta is a Scienti�c American számára (Scienti�c American
1915 ). Erre az alkalmazásra pedig már az 1950-es években tekinthettek úgy, mint
az els® lépésre a sikeres sakkprogram felé. . .

3.1.2.2. SHRLDU Az SHRLDU19 programot Terry Winograd írta, az err®l
szóló PhD értekezése MIT Memóként, a Cognitive Psychology magazin különszá-
maként, majd önálló könyvként is megjelent (Winograd 1971 ).

Az SHRLDU egy LISP nyelven írt, természetes nyelvmegértést megvalósító
program, amely egy korlátozott, pusztán egyszer¶ objektumokkal benépesített
világban m¶ködik. A rendszerrel gépelt angol nyelven lehet beszélgetni az objek-
tumokról, utasítani lehet a rendszert az objektumok manipulálására (2. ábra). Az
egyik f® komponens egy egyszer¶ �zikai világ szimulátor, amely az objektumokat
tartalmazza, megvalósítja azok szimulált leesését, stb. Ett®l függetlenül m¶ködik
az angol nyelvi parser, amely a felhasználó mondatait értelmezi, és adott esetben
m¶veleteket hajt végre a �zikai szimuláció objektumain. A beavatkozás lehet si-
kertelen is, attól függ®en, hogy a szimulátorba táplált törvények engedik-e vagy
sem az adott m¶veletet. A rendszer a szavakat szemantikus címkékkel látja el és
értelmezési fát készít (parse tree) a belé táplált nyelvtan alapján (ugyancsak lásd
az ábrán). Winograd er®sen épített Noam Chmosky munkáira (Chomsky 1957;
Chomsky 1965 ) a formális nyelvek területén. Rájött, hogy kontextusfüggetlen
nyelvtannal elvileg sem tudja megoldani az angol nyelv feldolgozását � de még
ha tudná, akkor is igen kevéssé lenne hatékony �, ezért saját nyelvtanát kontex-
tusfügg® elemekkel egészítette ki. A különböz® beavatkozások megtervezését a
PLANNER (Hewitt 1969 ) nyelv egy verziójának segítségével kivitelezte, továbbá
a felhasználó által feltett kérdések megválaszolásánál kihasználta a LISP követ-
keztet® képességeit (lásd 3.1.1).

A rendszer ügyesen kezelte a referenciákat: a beszélgetés közben feltett kér-
déseknél nem kellett mindig teljesen speci�kálni, hogy melyik objektumról van
épp szó, ugyanis a program azt ki tudta következtetni a korábbi mondatokból.
Lehet®ség volt továbbá a korábban elvégzett m¶veletekr®l való társalgásra is, egy
temporális logikai modulnak köszönhet®en.

Az SHRLDU a maga idejében eléggé nagy siker volt, köszönhet®en egyrészt
annak a ténynek, hogy több területen egyszerre ért el el®relépést, másrészt a
kiemelked®en jól demonstrálható is volt. Winograd is alkalmazta az els® lépés
heurisztikát, hiszen egy egyszer¶ témakörben, százas nagyságrend¶ szókinccsel
dolgozott csupán. Bár ez talán kevésbé látható els®re, de még nagyobb könnyí-
tést jelentett a szimulált �zika, ugyanis ez triviálisan egyszer¶vé, negligálhatóvá
tette az észlelést, mint feladatot: a �zikai világban az objektumok állapota lekér-

18Csakhogy a sakkban a mintázatok felismerése eleve a játék nyelvén megadott pozíciókban
értelmezend®; ez pedig nem feltétlenül ugyanaz a feladat, mint például egy fotó raszterizálása,
majd abban mintázatok felismerése, amely a mintaillesztés egyik tipikus példája.

19Az SHRLDU rövidítés nem jelent semmit, pusztán egy humoros elnevezésr®l van szó. Lásd:
http://hci.stanford.edu/winograd/shrdlu/name.html
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2. ábra. Az SHRLDU szimulált objektumvilága. Balra fent a képerny®n megjelen®
kép kézzel feljavított változata, alatta egy beszélgetés a rendszerrel. Jobbra fent
a rendszer által használt szemantikus címkék, alatta az angol nyelv feldolgozására
létrehozott nyelvtan egyik legfontosabb része, a mellékmondat. A képek Terry
Winograd PhD munkájából származnak. (Winograd 1971 )

dezhet®, a m¶veletek pedig visszatérési értékükben jelzik a sikeres vagy sikertelen
kimenetelt.

Az SHRLDU rendszer e mellett nagyon jó példája a kognitivista20 el®felte-
vésnek, amely azt állítja, hogy az intelligens viselkedés során az észlelés el®bb
szimbólumokat állít el® a külvilág letapogatásával, majd ezeken következtetéseket
hajt végre, végül beavatkozik a külvilágba � és a kör kezd®dhet elölr®l az észle-
léssel. Ennek megfelel®en az SHRLDU-ban van egy körr®l-körre inkrementálisan
növelt TIME változó, amely voltaképp a m¶ködési ciklusokat számolja. Ez a tí-

20�Kognitivista� alatt a kognitív tudomány els® hullámának képvisel®it értem. Ez az el®feltevés
például Schank több m¶vében is szerepel.
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3. ábra. Shakey, illetve a környezetének alaprajza. (Nilsson 1984 )

pusú el®feltevés, ahogyan a következ® szakaszban látni fogjuk, a robotok esetén
az SMPA architektúrához vezet.

3.1.2.3. Shakey Következ® példánk a Shakey nev¶ robot,21 amelyet a DARPA
támogatásával a Stanford Research Institute MI laborjában (Raphael et al. 1971;
Nilsson 1984 ) készült. Ez a robot az SHRLDU-nál már említett kognitivista el®-
feltevést követve jött létre, azonban az SHRLDU-val szemben itt egy tényleges
(nem pedig virtuális) � bár még mindig speciálisan berendezett � iroda a környe-
zet, amelyben egy vizuális észlelésre és mozgásra képes robot tevékenykedett. A
gyerekmagasságú robot tetején egy kamera helyezkedett el, amely horizontálisan
+/- 180 fokban, vertikálisan 60 fokban volt elfordítható. Shakey ütközésdetekto-
rokkal volt felszerelve, amelyek jelezték, ha nekiment valaminek. A robot képes
volt tárgyakat eltolni. A vezérlést egy PDP10 számítógép végezte, amely 192 kilo-
bájt RAM-al és az 1.35 megabájtnyi programkód tárolásához elegend® diszkkel
rendelkezett, továbbá szekrénysor méret¶ volt, ezért a robot fedélzetén nem kap-
hatott helyet. Így rádiós kapcsolattal kommunikált a rendszer két része. A robot
pusztán alacsony szint¶ utasításokat hajtott végre, mint például �gördülj el®re 2
láb távolságra�. A magasabb szint¶ utasítások végrehajtását már a számítógép
tervezte meg, bontotta fel alacsonyabb szint¶ utasításokra, amelyet a robot végre
tudott hajtani. Így történt például A és B hely közötti útvonal kiszámítása, vagy
egy objektum eltolása. A m¶veletek végrehajtása során lehet®ség volt vizuális és
az ütközésdetektorok általi visszacsatolásra, és � szükség esetén � a terv korrigá-
lására is. A vizuális kép feldolgozásának els® lépése az élkiemelés volt, amelyet
segített a labor különleges festése. Ennek segítségével a robot meg tudta ismerni
a sarkokat, ajtókat, illetve a folyosókat.

A rendszer egy modellt tartott karban, amely a labor elrendezését tárolta. A
modell kézzel is frissíthet® volt, vagy akár Shakey is kiegészíthette, pontosíthat-

21A nevét a remeg® mozgása miatt kapta.
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ta azt észlelései alapján. A tervezési lépéseket az els®sorban LISP nyelven írt
STRIPS22 nev¶ program végezte, amely predikátumkalkulust használt. A prog-
ram modellezte azt, hogy a lehetséges akciók az adott szituációban mennyire
visznek közel a cél eléréséhez � nagyon hasonlóan a sakkprogramok esetéhez, itt
is egy hatalmas gráf jött létre (lásd a 3.1.2.1 fejezetet). Ebben a gráfban az A*
(A csillag) (Hart, Nilsson, and Raphael 1968 ) algoritmussal oldották meg a ke-
resést, ez az algoritmus maga a projekt egyik nagy eredménye. Az SHRLDU-hoz
hasonlóan ebben a rendszerben is helyet kapott egy egyszer¶ nyelvi elemz®, így
alapvet® angol mondatokkal tudnak a kezel®k utasításokat adni Shakey-nek.

Ennél a projektnél a maga teljességében tekinthetjük meg a kognitivista el-
képzelést az intelligens viselkedésr®l. A Shakey-nél is alkalmazott architektúrát
kés®bb Sense-Model-Plan-Act-nak (SMPA) nevezte el Rodney Brooks (Brooks
1991 ). Ahogy a Shakey-t bemutató videó (Nilsson 1969 ) végén Nils Nilsson közli
velünk, Shakey az els® lépés azok felé a robotok felé, amelyek már valós környe-
zetben fogják szolgálni az embert.

3.1.2.4. MYCIN A MYCIN23 egy orvosi diagnózisokat felállító ú.n. szakért®i
rendszer volt, amelyet Edward Shortli�e írt a Stanford egyetemen LISP nyelven
(Shortli�e et al. 1973; Shortli�e et al. 1975 ). A program a beteg adatainak be-
vitele, és számos igen/nem kérdés megválaszolása után képes volt felállítani egy
elméletet arról, hogy milyen fert®zésben szenvedhet a beteg, és gyógymódot is ja-
vasolt. Ezen felül azt is megmutatta, hogy miért az adott javaslat született; ez a
magyarázó funkció azóta is fontos része a szakért®i rendszereknek. A rendszer né-
hány száz LISP nyelven megírt szabályt használt az eredményeinek el®állításához.
Egy példa szabályt mutat be a 4. ábra.

A rendszer sohasem került alkalmazásba, részben azért, mert használata id® és
eszközigényes volt, részben az orvosok ellenkezése, illetve a felmerül® etikai kérdé-
sek miatt. Ennek ellenére kimondottan nagy sikernek számított: egy jól megszer-
vezett kísérlet során (Yu et al. 1979 ) az esetek 65%-ban elfogadható diagnózist
adott, szemben öt klinikai orvossal, akik 42.5% és 62.5% között teljesítettek egy
8 tagú, a témakörben specializálódott orvosokból álló bizottság értékelése szerint.
A fokozatos fejl®désben Shortli�e is hisz, a többi, fent bemutatott MI kutatóhoz
hasonlóan: �Amikor a MYCIN-nek nem sikerült elfogadható választ adnia, an-
nak minden esetben az volt az oka, hogy egy vagy több fontos szabály hiányzott
(Shortli�e et al. 1975 ).� Úgy gondolja, hogy a kell® szabályok megtalálása és
formalizálása után a rendszer lépésr®l lépésre tovább fog tökéletesedni. A MY-
CIN rendszer LISP nyelven megírt szabályhalmaza, amely már korán bizonyította
a hatékonyságát, sokak számára az els® lépésnek t¶nt az egyre számosabb terü-
leten m¶köd® számítógépes szakért®k felé vezet® úton. Azt is megismerhetjük
a MYCIN megvizsgálásával, hogy mit is jelent a gyakorlatban a szimbolikusan
reprezentált tudás egy MI rendszerben.

3.1.2.5. További lehetséges példák Nem állítom, hogy ez a négy példa egy
teljes metszet bemutatna: gépi fordításra nem hoztam példát, mert úgy hiszem,
hogy az SHRLDU jól reprezentálja a gépi nyelvfeldolgozás tágabb területét egy

22Stanford Research Institute Problem Solver
23Az antibiotikumok gyakran végz®dnek -mycin szu�xszel, ezért lett a program neve MYCIN
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4. ábra. Jobbra fent a MYCIN használatának áttekint® folyamatábrája, mellette
a szabályok aktiválását leíró folyamatábra. (Shortli�e et al. 1975 ) / Alul egy
LISP nyelven írt szabály és angol kifejtése (Shortli�e et al. 1973 )

�lozó�ai elemzés során. A mesterséges neurális hálók kutatása a következ® kor-
szaknál szerepel, amikor a f®sodorba került a terület. De már ennyi példa se-
gítségével is megérthetjük, hogy milyen el®feltevésekkel rendelkeztek a korai MI
kutatók, és azt is, hogy Hubert Dreyfus milyen fejlesztésekre és alkalmazásokra
vonatkozólag fogalmazta meg a kritikáját.

3.1.3. Dreyfus kritikája

A mesterséges intelligencia els® nagy, �lozó�ai képzettség¶ kritikusa Hubert Drey-
fus volt. Pontosabban: míg például Wittgenstein vagy Turing mélyre hatóan fog-
lalkoztak olyan kérdésekkel, amelyek a Mesterséges Intelligencia elvi lehet®ségeire
vonatkoztak, Dreyfus már egy, az els® sikereken és kudarcokon túljutott, m¶köd®
MI ipart tudott megvizsgálni.

A What Computers Can't Do (Dreyfus 1972 )24 cím¶ könyvében nem volt

24Ez a könyv az �Alchemy and Arti�cial Intelligence� c. 1965-ös RAND corporation számára
készített jegyzet továbbfejlesztett változata.
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lehet®sége arra, hogy sok év tapasztalata után letisztult majd az új generáci-
ók számára explikált, konszenzusos MI-alapvetéseket vizsgálja, ugyanis ilyesmi
nem létezett. E helyett fundamentumként tekintette azokat a gyakran pusztán
hallgatólagos el®feltevéseket, amelyekr®l úgy sejtette, hogy az MI meghatározó
személyiségeinek megnyilvánulásai illetve projektjei mögött állnak. Innen pedig
még mélyebbre ásott: megvizsgálta azt a �lozó�ai hagyományt és eszmetörténeti
fejl®dést, amelyek ezen alapvetések elfogadása mögött állhatnak.

Dreyfus er®s kritikával illeti a korabeli MI kutatás nagy alakjait, többek között
Marvyn Minsky-t, Herb Simont, Allen Newellt, Margaret Bodent, Feigenbaumot,
McCarthy-t és egyúttal kritizálja a szerinte nevetségesen naiv folyóiratokat és
magazinokat, amelyek az MI-vel bíró gépek felemelkedését jósolják néhány éven
belül. Kritikáját egy történeti áttekintéssel támogatja, amely az MI els® évtize-
deinek fejleményeit veszi sorra, néhány ismertebb projektet esettanulmányként,
részletesebben is megvizsgálva. Elemzésében rámutat: szinte minden alkalmazási
területen falakba ütköztek a kutatók.

Amellett érvel, hogy a gépi fordítás területén befektetett dollármilliók sem-
milyen eredményt nem hoztak25 � ha csak azt nem tekintjük egyfajta közvetett
eredménynek, hogy az elméleti nyelvtudomány virágzásnak indult annak köszön-
het®en, hogy fény derült a nyelv azel®tt nem sejtett26 bonyolultságára és komp-
lexitására, köszönhet®en a kudarcba fulladt MI kísérleteknek.

Megmutatja, hogy a Simon�Shaw�Newell-féle általános problémamegoldó (Ge-
neral Problem Solver, GPS) (Newell, Shaw, and Simon 1959 ), amely Means-Ends
Analysis (MEA, (Simon 1996 )) segítségével képes formalizálható problémák meg-
fejtéseit megtalálni, komplexebb esetekben, ha kombinatorikai robbanás történik,
nem használható � továbbá, ahogy kés®bb látni fogjuk, amellett is érvel, hogy a
problémák csak sz¶k köre formalizálható, az érdekesek pedig rendre formalizálha-
tatlanok, így a GPS elvileg sem tudja megoldani ®ket.

A sakkal kapcsolatban pedig rámutat, hogy a nagyon optimista várakozások
és felfújt sikerek mögött olyan programok állnak, amelyek valójában csak egy
10 éves kezd®t képesek megverni � az esetek kis részében, egyébként vereséget
szenvednek. Azt jelzi el®re, hogy � mivel a megtorpanásnak az az oka, hogy a sakk
nem megoldható a korabeli MI megközelítésében � sohasem fognak a számítógépek
tisztességesen sakkozni.

Dreyfus ezeket az eseteket az MI kudarcának tekinti és azt a kérdést teszi fel,
hogy hogyan lehetséges, hogy a kutatók optimizmusa a kudarcok ellenére töretlen.
A választ erre a kérdésre a kutatók által elfogadott hallgatólagos el®feltevésekben
találja meg, amelyek garantálni látszanak, hogy az er®feszítések el®bb-utóbb si-
kerre fognak vezetni. Szerinte a görögökig visszavezethet® formalista �lozó�ai
tradíció (lásd err®l a 3.1.1. fejezet lábjegyzeteit) olyan világképet hozott létre,
amelyben � ha elfogadjuk � csak id®, er®források és er®feszítés kérdése, hogy rep-
likálni tudjuk az emberi intelligenciát.

Dreyfus a részletekbe megy és meghatároz négy el®feltevést, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy a formalizált intelligencia megvalósíthatóságába vetett hitet
egy MI kutató fenn tudja tartani:

1. A biológiai el®feltevés, amely szerint az agy diszkrét egységekben informá-

25p.4
26Ez persze kissé túlzás, hiszen aki a Filozó�ai Vizsgálódásokat olvasta Wittgensteint®l az

már sejthetett valamit az 1950-es években is. . .
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ciót dolgoz fel, és valahol léteznie kell olyan biológiai elemeknek, amelyek a
digitális technika elemeire hasonlítanak.

2. A pszichológiai el®feltevés, amely szerint az elme formális szabályokat kö-
vetve információt dolgoz fel.

3. Az ismeretelméleti el®feltevés, miszerint minden tudás formalizálható, s®t,
Boole függvényekkel kifejezhet®.

4. Az ontológiai el®feltevés, miszerint minden, a világgal kapcsolatos releváns
információ hozzáférhet® �szituációfüggetlen, meghatározott elemek� formá-
jában.

3.1.4. Problémák Dreyfus kritikájával

Az MI kutatóknak tulajdonított el®feltevéseknél � különösen a negyediknél � kez-
denek megjelenni Dreyfus érvelésnek problémái: nevezetesen, az, hogy miközben
az MI kutatók emberképét kritizálja (hiszen mind a négy feltevés az emberre vo-
natkozik) saját maga viszont egy kevéssé re�ektált számítógép-képpel rendelkezik.
A négy el®feltevés szükségességét úgy alapozza ugyanis meg (p. 68), hogy meg-
mutatja: szokásosan elfogadott el®feltevés a korabeli MI-ben, hogy az elme és a
számítógép is általános szimbólumfeldolgozó gépek. Ez után emlékeztet, hogy de-
�niálnunk kell az általános szimbólumfeldolgozó gépet ahhoz, hogy megérthessük
ezt a feltételezett hasonlóságot. Mivel jelen pillanatban a digitális számítógép
az egyetlen részleteiben is ismert szimbólumfeldolgozó gép, nyilván e gép tulaj-
donságaival határozhatjuk meg az általános szimbólumfeldolgozó gépet. Innen
értesülünk Dreyfus számítógép-felfogásáról: szituáció-független, véges, diszkrét
elemeken kizárólag formális szabályok által meghatározott m¶veleteket végehaj-
tó gépekr®l van szó. Dreyfus azt gondolja, hogy az MI kutatók így fogják fel a
számítógépet (és feltehet®leg ebben alapvet®en igaza is van), és ha az MI kutatók
azt gondolják, hogy az ember is hasonlóan m¶ködik, mert az ugyancsak általános
szimbólum feldolgozó (márpedig ezt állítják) akkor ugyanezeket a tulajdonságo-
kat kell feltételezniük róla. Így jön létre Dreyfus négy el®feltevése. Csakhogy e
tulajdonságok nem a számítógépre, hanem a Turing gépre jellemz®ek, amely azon-
ban az ember ismeretelméleti eszköze számítógépek megértésére és tervezésére �
viszont nem azonos magukkal a számítógépekkel. S®t, egy számítógépre, vagy az
általa végzett m¶veletre azt mondani például, hogy �formális� kategória hiba. An-
nak megmutatása, hogy ez a különbség valóban létezik, és óriási jelent®sége van,
ezért disszertációm egyik f® témája is ez.

Dreyfus e m¶vének értékelése összetett kérdés. Egyfel®l nagyon meggy®z® kri-
tikát fogalmaz meg Merleau-Ponty-ra, Heidegger-re, Wittgenstein-re, s®t, Polányi
Mihályra is építve (p. 15, 145, 164-6) az MI kutatók (és mások) emberképével kap-
csolatban. Nagyon er®s érvekkel támasztja alá álláspontját, miszerint az ember
tudása nem formalizálható - szemben azzal, amit a modern nyugati gondolkodók
hisznek.

Az MI kutatók naivitásáról megfogalmazott állításai is plauzibilisek. A f®
mondanivalójának, az MI kutatóknál feltételezett négy el®feltevésnek lényege nyil-
ván az, hogy ezen állításokat elfogadtassa vitapartnereivel, úgy, mint álláspontjuk-
ból levezethet® és igazként elfogadni szükséges következmény-állításokat. Ezután
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az említett kontinentális szerz®k érveire támaszkodva meg szeretné mutatni, hogy
e következmények nem lehetnek igazak, így a kiinduló álláspont is hibás.

Dreyfus rámutat, hogy annak a hipotézisnek az igazolásához, miszerint �az
ember általános szimbólumfeldolgozóként m¶ködik� egy meggy®z® számítógépes
kognitív szimuláció lenne szükséges. De ezt a hipotézist eleve igaznak fogadják el,
és felhasználják a gépek tervezésénél, mint fundamentális el®feltevést. A kutatók
így egy körbenforgást valósítanak meg � bár ebb®l könnyen ki lehet törni azzal,
hogy explikálják az el®feltevésüket, mint munkahipotézist.

Nem foglalkozik azonban komolyan Dreyfus azzal a problémával, hogy az álta-
lános szimbólumfeldolgozó géppel azonosítani a számítógépet éppúgy hiba, mint
az embert. Ha ez az azonosság nem áll fenn � márpedig disszertációm egyik té-
zise épp ez lesz � akkor Dreyfus érvelése arra nem alkalmas, hogy megmutassa
�Mit nem tudnak a számítógépek�. Csak azt mutatja meg, hogy mint nem tudnak
a Turing gépek � ám ennek relevanciáját túlbecsüli a gépek jöv®beli lehet®ségeire
nézve.

Dreyfus idézi Turingot (Dreyfus 1972, p. xix), aki megállapítja, hogy a va-
lóságban egyetlen Turing gép sem létezik. S®t, azt állítja, hogy a számítógépek
�zikai objektumok, amelyeket mégsem elektronok szintjén írunk le, hanem digi-
tális kapcsolók szintjén (p. 91).

Turing maga hosszasan re�ektál arra a tényre, hogy különféle rendszerek, mint
például az agy vagy a számítógép sokféleképpen modellezhet®k. Az �Intelligent
Machinery� c. jegyzetében kitér arra, hogy bizonyos rendszereket diszkrét módon
írunk le azért, mert a bár a ténylegesen egyetlen rendszer sem diszkrét, sok rend-
szer jól közelíthet® ezen a módon. De a megtestesülés kérdése ugyanígy megjelenik
�active�-ként jellemezhetjük azokat a rendszereket, amelyek jelent®sen befolyásol-
ják a �zikai környezetüket, mint például egy markológép. Más rendszereknél ez
a �zikai hatás nem hangsúlyos, ezért úgy tekintünk rájuk, mint információ fel-
dolgozó rendszerekre. Turing tehát a saját modelljét praktikus approximációként
ajánlja a tényleges számítógépek vizsgálatához, de nem azonosítja a két dolgot.

Mégis úgy t¶nik, hogy Dreyfus a megtestesült számítógépeket érvelésének lé-
nyeges részeinél a Turing gépekkel azonosítja: amikor érvelése végén kiutat javasol
abból a csapdából, amiben szerinte az MI verg®dik, azt javasolja, hogy kísérletez-
zenek úgynevezett �wet�27 computinggal (Donald McKay-re hivatkozva, p. 159),
ugyanis ezekre nem igazak a fentebb sorolt tulajdonságok. Az tehát az nem me-
rül fel benne, hogy esetleg a hagyományos számítógépre sem igazak. E helyett
Dreyfus szó szerint úgy érvel (p. 167), hogy a digitális számítógépnek nincs teste,
ezért az észlelés és cselekvés bizonyos formái számára nem nyitottak.

Utólag elmondhatjuk, hogy Dreyfus nem túlságosan szerencsésen választot-
ta meg a leger®sebbnek szánt példáit. Nevetségesnek tartja azokat a jóslatokat,
amely szerint valaha lesznek �mesterséges titkárn®k� akiknek ha szöveget diktá-
lunk, képesek lesznek a hangsorozatokat gépelt szöveggé alakítani. Élcel®dik azon
az el®rejelzésen, hogy lesz olyan számítógép, ami világbajnok lehet sakkban. A
legnehezebb, soha nem számítógépesíthet® feladatosztálynak a pedig a nyelvi jel-
leg¶ fejtör®ket tartja.

Ehhez képest ma már � legalábbis angol nyelven, de a magyar sem áll rosszul
� valóban használhatjuk a számítógépünket digitális titkárn®ként, és diktálha-

27Ezek olyan nem hagyományos számítógépek, amelyek különféle molekuláris jelenségeket
kihasználva hajtanak végre számításokat, lásd a 3.3.3. fejezetet.
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tunk neki, épp úgy, ahogy annak idején Frank Rosenblatt elképzelte.28 Az erre
használatos szoftverek elérték azt a szintet, hogy egy átlagos sebességgel gépel®
felhasználónak megéri beruházni rájuk, ha sokat dolgozik szövegekkel.29 Minden-
ki ismeri a Deep Blue � Kaszparov meccs kimenetelét, amelyen Kaszparov még
különféle kifogásokkal mentegette vereségét, de azóta számos további mérk®zé-
sen bebizonyosodott, hogy a gépek legalábbis elérték, de valószín¶leg már meg
is haladták az emberi képességeket. Az IBM Watson (lásd a 3.4.1.1. fejezetet)
gy®zelme az USA-beli Jeopardy! játékon � amelyben dominánsan jelen vannak a
nyelvi jelleg¶ fejtör®k � azt mutatja, hogy már ez a feladatosztály is bevehet® szá-
mítógépekkel. Ezen fejleményeket egy kés®bbi fejezetben egy kicsit részletesebben
is bemutatom.

Az sem segítette Dreyfus érveinek elfogadását, hogy lényegében minden na-
gyobb szerepl®t meglehet®sen gúnyosan kritizált, illetve, hogy a mesterséges in-
telligencia vállalkozását az alkimisták végeláthatatlan aranycsinálási próbálkozá-
saihoz hasonlította (Dreyfus 1965 ).

Dreyfus 1979-ben újabb el®szót írt könyvéhez, amelyben foglalkozik az érvelé-
sét ért kritikákkal, kiegészíti történeti áttekintését, illetve elszámol néhány aktuá-
lis sikerrel, amelyet a sakk, a természetes nyelvmegértés és a szakért®i rendszerek
terén értek el. A sakk terén a CHESS 4.5 program már komolyabb emberi ellenfe-
leket is meg tud verni 1975-re (Slate and Atkin 1983 ), a természetes nyelvmegértés
terén Terry Winograd SHRLDU1971 programját tartják számon úgy, mint nagy
el®relépést, a szakért®i rendszerek terén pedig a DENDRAL tömegspektrosztópia-
elemz® és a MYCIN (lásd 3.1.2.4. fejezet) vérképelemz® szoftverek érnek el sike-
reket. Dreyfus mindegyik esetben elismeri a fejl®dés mérnöki aspektusát, de nem
lát okot arra, hogy fundamentális módosításokat hajtson végre saját elméletén.

Mindhárom esettanulmánynál hasonló érvelést választ: megmutatja, hogy mi-
lyen korlátozott feladatokon értek el sikereket a szóban forgó rendszerek. Az
akkoriban terjed® kifejezést átvéve úgynevezett mikro-világokról beszél, amelyek
annyira le vannak egyszer¶sítve, hogy a gépek is elbánnak velük, ugyanakkor az itt
elért eredmények nem általánosíthatók való életbeli feladatokra. Gondolatmene-
tének lényege, hogy egyetlen alkalmazásnak sem sikerült áttörnie azokat a falakat,
amelyek az MI lényegi fejl®désének útjában állnak, pusztán jobban kiaknázták a
már korábban is meglév® lehet®ségeket.

Itt azonban megjelenik egy új elem az érvelésében: kiemeli, hogy a sakkozó
számítókép másodpercenként 3 millió szituációt értékel a továbblépéshez, míg egy
nagymester legfeljebb 100-at, ami azt mutatja, hogy bár sikeres a program, de
nem úgy sikeres, mint egy ember. Kés®bb, 1997-ben, amikor a Deep Blue legy®zi
Kaszparovot Dreyfus elismeri, hogy mivel az el®rejelzése arra vonatkozott, hogy
nem lehet majd legy®zni az embert, a hogyan kérdése önmagában nem releváns.30

A konkrét alkalmazásokon kívül az újabban megjelent elméleteket is kritizálja:
Daniel Bobrow és Terry Winograd Knowledge Representation Language elképte-

28Hubert Dreyfus (Dreyfus 1972, p. 150) és Margaret Boden (Boden 2006, p. 840) is idézi
a �mechanical secretary� víziót, Frank Rosenblatt-nak tulajdonítva azt. A vízió lényege, hogy
ha a géphez beszélünk, az képes szavakként kiírni a beszédünket. Eredeti Rosenblatt szöveget
azonban lehetetlennek t¶nik találni a témában, így kénytelenek vagyunk ezekre a közvetett
forrásokra támaszkodni.

29http://voice-recognition-software-review.toptenreviews.com/
30�Arti�cial Intelligence,� a debate between Daniel Dennett and Hubert Dreyfus, Slate maga-

zine, 1997 május, http://slate.com/id/3650/entry/23905/
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lését, Schank és Abelson Scripts, Plans, Goals and Understanding c. könyvé-
ben bemutatott kognitív operátorait, illetve Minsky Framework for Representing
Knoledge (Minsky 1974 ) hivatkozások elképzelését is, azzal, hogy újabb formá-
lis rendszerek lévén voltaképpen semmilyen érdemi választ nem adnak a korábbi
kritikáira, amelynek lényege, hogy az érdekes feladatosztályok megoldása nem
formalizálható. Mi több, amellett érvel, hogy egyre jobban látszik, hogy az MI
kutatók er®s meta�zikai elkötelez®déssel dolgoznak, mely elkötelez®dés szerint a
mindennapokban fontos szituációk releváns jellemz®i végs® soron jól de�niálhatók
ennélfogva ezek a helyzetek úgy oldhatók meg, ahogyan a játékok állásai.

1992-ben Dreyfus egy még újabb, az eredetivel együtt immár harmadik el®szót
írt könyvéhez � a korábban írt el®szó és a könyv változatlanul hagyásával-, és ezút-
tal új címmel (What Computers Still Can't Do) látta el magát a kötetet is. Ekkor
már egy frissített terminológiát használ, amelyben John Haugeland-ot követve be-
vezeti a Good Old-Fashioned AI kifejezést (GOFAI), amely arra az MI irányzatra
utal, amely a tudás explicit leírását szeretné összegy¶jteni, hogy azután az intel-
ligens viselkedést logikai következtetések segítségével valósítsa meg. A GOFAI-t
most már nem csak internális kritikával illeti, hanem felhasználja Lakatos Imre
(Lakatos 1975 ) tudományfejl®dés-elméletét, és a kutatási programot degeneratív-
nak ítéli. Úgy látja, hogy Doug Lenat lényegében az utolsó, aki nagyobb szabású
projektbe vágta a fejszéjét ezen a területen a Cyc projekt el®készítésével (Lenat
1995 ), amelynek természetesen nem jósol sikert.

Dreyfus ebben az el®szóban beszámol néhány új irányról, amely 1979 óta me-
rült fel. Fontos el®relépésnek tartja a mesterséges neurális hálózatok megjelenését,
mert itt végre nem úgy próbálják a tudást reprezentálni, mint explicit propozíció-
kat. Ráadásul a mesterséges neurális hálózatok megjelenése együtt járt a felügyelt
és a meger®sítéses tanulás megjelenésével, ami már mindenképp nagy el®relépés
a GOFAI-hoz képest. De Dreyfus ennél a programnál is nagyon kevés esélyt lát
a sikerre: úgy gondolja, hogy a neuronok szimulálása önmagában nem lesz elég,
ahhoz, hogy a tanulás helyesen menjen végbe, a robotnak kell®en emberi struktú-
rával kell rendelkezne (p. xlvi), azért, hogy a részt vehessen az emberi világban.

Ebb®l a bevezet®b®l sejthetjük, hogy Dreyfus mit ért a megtestesülés fontos-
ságán. A GOFAI esetében úgy fogalmaz, hogy �az AI rendszereknek nincs teste�
� ami természetesen szó szerint nem igaz, ám ezt nyilvánvalóan nem tarja egy
különösebben érdekes ténynek. Dreyfus számára az a lényeg, hogy mivel az in-
telligencia valójában nem jellemezhet® tiszta szimbólumfeldolgozásként, hanem
testbe ágyazottan képzelhet® el, így a GOFAI rossz modellt próbál implementál-
ni. A szimbólumfeldolgozó számítógépet el kellene vetni, és más architektúrával
próbálkozni, hogy legalább halvány remény legyen intelligens gépek létrehozására.
Például a neurális hálók jó irányba haladnak azáltal, hogy új architektúrát való-
sítanak meg. Dreyfus szerint, míg a GOFAI sikere igazi csoda lenne, a neurális
hálók esetében beszélhetünk minimális esélyr®l, de inkább az a valószín¶, hogy
a megfelel® test problémáján ez a program is fenn fog akadni. Dreyfus számá-
ra tehát egy hétköznapi számítógép teste teljesen elhanyagolható az intelligencia
megvalósíthatóságának szempontjából, mert nem látja lehetségesnek, hogy a szim-
bólumfeldolgozás szükséges hordozóján kívül más szerepe is legyen.

Hubert Dreyfus MI kritikájában tehát egy rejtett el®feltevést fogad el. Ez az el®-
feltevés a számítógépek természetére vonatkozik, és azt mondja, hogy azok pusztán
szimbólumfeldolgozók, amelyeket leginkább a Turing gépekkel azonosíthatunk. Így
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tehát a számítógépek képességei és korlátai is a Turing gép képességeivel és korlá-
taival esnek egybe.

Beszámol továbbá néhány olyan újfajta fejlesztésr®l, amelyet � bár az elneve-
zést nem tartja teljesen megalapozottnak � Heideggerian AI kategóriába sorolnak.
Ezen új megközelítések kialakulását Dreyfus részben maga váltotta ki az MIT AI
Lab-ban kifejtett tevékenységével, el®adásaival 1986-tól (Beszámolója err®l a fo-
lyamatról a (Dreyfus 2007, p.5)-ben található), részben a testvérével írt könyvével
a Mind over Machine-el (Dreyfus and Dreyfus 1986 ), amelyben újfajta fenome-
nológiai ötletekkel álltak el®. Dreyfus azt állítja, hogy ezen ötletek különféle
programok megszületését inspirálták, amelyek sem a GOFAI, sem neurális hálók
körébe nem sorolhatók, ellenben a jelenvalólét szerkezetéhez hasonlóan m¶ködnek.
Ezen programok azonban nem értek el átüt® sikereket. Jóval kés®bb, 2007-ben ezt
egy cikk címében Dreyfus maga is beismeri (Dreyfus 2007 ), és a kudarcot annak
tulajdonítja, hogy a szóban forgó projektek legfeljebb csak törekvések szintjén,
állítólagosan heideggeriek. Például els® lépés egy valóban heideggeri rendszer felé
a reprezentáció teljes eliminálása lenne, azonban az állítólagosan ezt megvalósí-
tó robotok, például Rodney Brooks gépei (lásd a 3.3.1. fejezetben) valójában
legfeljebb közelítik ezt az ideált. Hasonló a helyzet Agre �kézhezállóság� megol-
dásával (Agre 1997 ). Dreyfus szerint Agre objekti�kálta a ready-to-hand-et azért,
hogy bizonyos szituációkban érvényesül® szabályokként programozhassa le azo-
kat (Dreyfus 2007, p. 12). Dreyfus szerint, ha a modelleink még közelítik is a
heideggeri elveket, még mindig szükség lesz egy újfajta neurodinamikus számító-
gépre, mert a jelenlegi szuperszámítógépek nem a megfelel® megtestesülések az
intelligencia megvalósításához.

Dreyfus az 1992-es What Computers Still Can't Do el®szava óta viszony-
lag szelektíven foglakozik az MI különféle alkalmazásaival � a Ray Kurzweil-féle
szingularitás-problémára, az IBM Deep Blue 1997-es és az IBM Watson 2011-es
sikerére re�ektál � az Deep Blue-ra még hosszabban31, az IBM Watsonra rövideb-
ben, a Deep Blue sikeréhez hasonlítva azt (Dreyfus 2012 ).

3.2. Esettanulmány: Knowledge Engineering és a Kognitív tudo-
mány eltávolodása

Ebben a fejezetben egy esettanulmány segítségével vizsgálom a Régimódi MI és
a hozzá szorosan kapcsolódó korai (kb.: 1970�1990) Kognitív Tudomány kap-
csolatát. Ez a vizsgálat szorosan kapcsolódik Dreyfusnak az MI-ben bevett el®-
feltevésekkel kapcsolatos észrevételekhez, de jóval gyakorlatibb jelleg¶. A vizs-
gálatom alanya az MI egyik rész-diszciplínája, a Knowledge Engineering32 lesz,
amely els®sorban a MYCIN-hez (lásd 3.1.2.4. fejezet) hasonló úgynevezett tudás-
alapú rendszerek,33 vagy szakért®i rendszerek létrehozását t¶zi ki célul. Ebben
a feladatosztályban kevéssé dominál az észlelés, felismerés és a motorikus jelle-
g¶ skillek kutatása, helyette a szakért®i döntések meghozásához szükséges tudás
reprezentálása, m¶ködtetése a kérdés.34

Dreyfus általános MI kritikájának a lényegi része az 1960-as, 70-es években
készült, amikor még nem, vagy alig léteztek alaptankönyvek, vagy rendszerezett,

31Lásd a Dennett vs. Dreyfus vitát a Slate magazinban, (29. lábjegyzet)
32Jó magyar kifejezés híján a továbbiakban is így fogok rá hivatkozni
33Knowledge-Based Systems
34Természetesen a tudásnak ez a kettéválasztása már önmagában is egy elkötelez®dés.
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konszenzusosan elfogadott tudáshalmaz, amelyre az MI vállalkozásokat építeni le-
hetett. Azóta viszont megjelentek azok a könyvek és cikkek, amelyeket legalábbis
erre a célra szántak,35 és ezeket a különféle egyetemi MI képzésekben fel is használ-
ják a világ minden részén. Az ilyen jelleg¶ m¶vek jellemz®je, hogy els® lépésként
próbálják tisztázni az alapfogalmakat,36 így reménykedhetünk benne, hogy tetten
érünk néhány explicit elkötelez®dést, a tudás körüli jelenségekkel kapcsolatban.
Meglehet®sen sok, izgalmas fogalmat meg lehetne vizsgálni, ez azonban önmagá-
ban egy nagyobb lélegzetvétel¶ vállalkozás lenne, ezért a Knowledge Engineering
fogalmi készletének egyetlen � de egyben a legfontosabb � elemét, a tudás fogalmát
vizsgálom meg.

3.2.1. A tudás fogalma a Knowledge Engineering-ben

A terület legfontosabb folyóirata, a Knowledge Engineering Review az alapítás
25-ik évfordulója alkalmából épp a diszciplína alapvetéseit vizsgálja, így meg-
felel® kiindulási alapot ad. John Fox ad egy de�níciót (Fox 2011 ): a tudás a
�szakértelem (expertise) és képességek amelyet egy személy tapasztalás vagy ok-
tatás révén szerzett és az elméleti vagy gyakorlati megértése egy témakörnek�.37

Ez szinte teljesen egyezik az Oxford English Dictionary által adott de�nícióval.38

Mint minden de�níció, ez is felvet kérdéseket a felhasznált fogalmak miatt.
Sem a �szakértelem�, sem a �képesség� nem egyszer¶ fogalom, a megértés pedig
még ezeknél is keményebb dió. Fox azonban világossá teszi, hogy melyik diszcip-
línával érdemes konzultálni a tudás kérdésében: �a tudomány, amit alkalmazunk
a kognitív tudomány�.39

Egy másik dolog, ami határt próbál képezni az, hogy a tudást szimbolikusan
reprezentált tudásként fogják fel, amely nem része a de�níciónak, de Fox elemzése
a 25 év irodalmáról azt mutatja, hogy ebben egyetértés van. Itt is felmerül egy
probléma, a szimbolikusság meghatározása.40

Ezt a problémát elkerüli Brachman és Levesque Knowledge Engineering alap-
tankönyve (Brachman and Levesque 2004 ), aki a tudás de�níciójánál (chapter
1.1) a propozicionális jelleg¶ tudást és a skill jelleg¶ tudást szétválasztja. A skill
jelleg¶ tudás fontosságát futólag elismeri ugyan, de egyáltalán nem foglalkozik a
könyv további részében vele, ezzel azt sugallva, hogy a Knowledge Representation
szempontjából a propozicionális tudás a fontos, és ezzel még tovább azt, hogy fel-
tehet®leg pusztán ez is elegend® lesz hasznos alkalmazások készítésére. A Dreyfus
által feltételezett ismeretelméleti el®feltevés tehát itt expliciten megjelenik, azzal a
különbséggel, hogy nem állítják a szerz®k, hogy minden tudás propozícionális, de
azt igen (és ez majdnem olyan er®s), hogy a megcélzott feladatosztályban elegend®
csak ezekkel foglalkozni.

35Ett®l persze még vita tárgyát képezheti, hogy az ezekben foglalt tudás megfelel®-e, valóban
lehet-e rá építeni.

36És ahogy Kuhn észreveszi, közben eltüntetik az ezekhez vezet® forradalmi dulakodás nyo-
mait, vagy, ahogy Lakatos Imre panaszolja, úgy tesznek, mintha mindig is ezekb®l az alapfelte-
vésekb®l indultak volna ki.

37�the expertise and skills acquired by a person through experience or education, and the
theoretical or practical understanding of a subject�

38�facts, information, and skills acquired through experience or education; the theoretical or
practical understanding of a subject�

39�the science, which is being applied is cognitive science�
40A kognitív tudomány is ugyanezzel a problémával néz szembe.
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Brachman és Levesque a propozíciók tulajdonságait is tárgyalja. Egyrészt
kitér a propozíció és a tudás birtokosának viszonyára, amelyet �propositional
attitudes�-nek nevez és lényegében azt jelöli, hogy mennyire biztos a tudásban
annak birtokosa, pl.: meg van gy®z®dve róla, sejti, reméli, stb.

Egy másik fontos dolog a propozíciókkal kapcsolatban szerintük, hogy lehetnek
�igazak vagy hamisak, helyesek vagy helytelenek�.41 A propozíciók ítéletek,42

amelyek leírják, hogy a világ milyen.43 Az ilyen kijelentések az igazságukat onnan
nyerik, hogy a tényleges világ megfelel-e nekik. Ez lényegében az � amúgy hosszú
történetre visszatekint® � korresponcencia alapú igazságelmélet megismétlése.

Brachman és Levesque azonban nem írják el®, hogy a korresponcencia tényle-
gesen kimutatható legyen, helyette jóval megenged®bben úgy fogalmaznak, hogy
�a tudás abba vetett hit, hogy a külvilág kooperál�44 (chapter 1.5, ex2). Ez a
kijelentés talán arra utal (bár a szerz®k álláspontja nem világos), hogy a kijelen-
tés által leírt és a tényleges világ rigorózus összevetése helyett az is elég, ha a
tudásbázis beválik egy valós alkalmazásban.

Egy fontos, és a Knowledge Engineering-en belül meglehet®sen ismert mun-
ka Compton és Jansen (Compton and Jansen 1990 ) �lozó�ai szempontokat szem
el®tt tartó vizsgálata a Knowledge Acquisition területén, amely a tudásbázisok
felépítését jelenti szakért®k bevonásával. Alaptézisük, hogy míg az Expert Sys-
tems készítés gyakorlati probléma, a módszertan és kísérletek megválasztása nem;
ugyanúgy, ahogy Dreyfus � akire hivatkoznak is �, észreveszik, hogy ezeket a vá-
lasztásokat a tudással kapcsolatos el®feltevések vezérlik.

A szerz®k konkrét esettanulmányokon (a CYC projektre (Lenat 1995 ) és még
inkább a GARVAN-ES1 (Horn et al. 1985 ) orvosi szakért®i rendszerre koncent-
rálnak) mutatnak be néhány érdekes problémát a tudásalapú rendszerek körül. A
legenyhébb probléma, hogy csak addig m¶ködik jól a szakért®i terminológia, amíg
egyetlen szakért®t kérdezünk meg, amint több szakért®vel konzultálunk, kiderül,
hogy nincs egyetértés abban, hogy mi mit jelent. Ez persze nem rombolja le a pro-
pozícionális, szimbolikus tudás elképzelését, felfogható úgy, mint egy gyakorlati
probléma a propozícionális tudás beszerzése körül. Ennél egy kissé nagyobb ne-
hézséget jelent az, hogy úgy t¶nik, az ipari tudásalapú rendszerek tudásbázisának
karbantartása nagyon költséges dolog � folyamatosan újabb és újabb szabályokkal
kell kib®víteni ®ket, ahogy újabb és újabb esetek merülnek fel. Nem kizárható
persze, hogy csak arról van szó: jobban kell megszervezni a reprezentációt, ál-
talánosabban kell megpróbálni megfogalmazni a szabályokat. Van azonban egy
harmadik típusú probléma is, amin már igencsak nehéz továbblépni az alapfelte-
vések megkérd®jelezése nélkül: úgy t¶nik, hogy a szakért®k nem elmondják vagy
átadják a szakterület ismereteit és szabályait, hanem akkor találják ki azokat,
amikor a tudásmérnök faggatózik. Mindez persze jól érthet® Polányi hallgatóla-
gos tudás elmélete alapján (4.4. fejezet), azonban a szerz®k ezt az elméletet nem
használják fel.

Ezen problémák hatására Compton és Jansen megkérd®jelezik a Régimódi
MI-re, és mint láttuk a Knowledge Engineering-re is jellemz® hagyományos funda-
mentumokat. Felhasználják a Dreyfus testvérek eredményeit (Dreyfus and Dreyfus

41�true or false, right or wrong�
42� judgements�
43�the world is one way and not the other�
44�knowledge is simply belief where the outside world happens to be cooperating�
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1986 ) és Winograd és Flores (Winograd and Flores 1986 )45 munkáját is. Az egyik
irányt a továbblépésre Lonergan (Lonergan 1958 ) �insight� �lozó�ájának felhasz-
nálásában látják a tudáskinyerés során � azaz új fundamentumokat keresnek.

Annak ellenére, hogy Compton és Jansen lényegében elvetik a tudás, mint lo-
gikai állítások elképzelést, ráadásul cikkük jól ismert és hivatkozott lett, a Know-
ledge Engineering � mint láthattuk a kés®bbi m¶vekben � nem alakul át. A cikket
els®sorban az esettanulmányok és a nehézségek leírása miatt hivatkozzák. Nem
történnek er®feszítések a lonergani gondolat számítógépes implementálására. Ez
a történet hasonlít azon Dreyfus kritikáit megfogadó kutatókéhoz, akik egy rövid
probálkozási id®szak után felhagynak a heideggeri MI-vel (Dreyfus 2007 ). Gyanít-
ható, hogy ennek a hátterében egyrészt az áll, hogy a hozzáférhet® számítógépek
tulajdonságai adottak, és a kapacitásuk egyre n®, amit ki szeretnének aknázni a
kutatók. Másrészt nagyon keveseknek van csak gyakorlatba átültethet® elképze-
lése arról, hogy egy fenomenológiai felfogásban készült MI hogyan is m¶ködne, és
ezek az elképzelések sem túl sikeresek.

3.2.2. A Knowledge Engineering és a Kognitív Tudomány

Ahogy John Fox beszámolójából is tudhatjuk, a Knowledge Engineering a Kog-
nitív Tudományt, mint alaptudományt szeretné felhasználni, amelynek ismereteit
alkalmazná intelligens alkalmazások készítésénél. Ebben a fejezetben hivatko-
záselemzés segítségével megvizsgálom, hogy hogyan alakult ez a tudásimport a
kognitív tudomány fel®l.

A kutatási módszerem nem adott lehet®séget nagyon pontos eredmények meg-
fogalmazására, de arra igen, hogy a trendeket megállapíthassam. A Knowledge
Engineering Review folyóirat 1984-es, 1992-es, 2000-es és 2008-as évfolyamának
összes cikkét vizsgáltam, ezeken belül az írások végén található hivatkozásokat
elemeztem. A kutatási kérdésem az volt, hogy valóban hivatkoznak-e a kognitív
tudományra a tudásmérnökök, mint ahogy azt az indulásnál eltervezték?

3.2.2.1. Módszertan A hivatkozások kategóriarendszerének felállításához az
így kapott 2789 hivatkozás véletlenszer¶en vett egyharmadát, 930 darabot manu-
álisan kategorizáltam, de úgy, hogy a kategóriarendszert folyamatosan változtat-
tam az újabb és újabb cikkekkel szerzett tapasztalatoknak megfelel®en. Ennek a
célja az volt, hogy valódi áttekintést szerezzek a hivatkozások típusairól. Ez az el-
járás a kategóriarendszer felállítására � más projektekben szerzett tapasztalataim
szerint � bár sokkal er®forrás igényesebb, mint az el®re, a pusztán a kutatási hipo-
tézis alapján elkészített kategóriarendszerek használata, de sokkal eredményesebb
is. Mindamellett az így kapott kategóriák kevésbé logikus felépítés¶nek látsza-
nak, mint egy karosszékben megálmodott elrendezés. Amikor a 930 hivatkozás
alapján a kategóriarendszert véglegesítettem, akkor újrakategorizáltam az összes
hivatkozást, de most már a kategóriarendszer változtatása nélkül. Az egyharmad

45Winograd az SHRLDU sikere után szélesebb körben alkalmazható, valódi problémákat meg-
oldó MI rendszert szeretett volna készíteni. A nehézségek, amelyekbe ekkor ütközött, arra sar-
kallták, hogy átalakítsa az elképzeléseit az MI rendszerek elméleti alapjairól. Ekkor kezdett el
Floresszel együtt egy újfajta szemléletmódon dolgozni, amely a viselkedés tekintetében fenome-
nológiai megközelítést hozott Maturana gondolatainak felhasználásával (Maturana and Varela
1987 ), a nyelvvel kapcsolatban pedig Searle (Searle 1969 ) és Austin (Austin 1975 ) beszédaktus-
elméletére hagyatkozott.
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jó aránynak bizonyult: a teljes korpusz kategorizálásakor pusztán kb. egy tucat
olyan esettel találkoztam, amelyet nem tudtam azonnal megnyugtatóan besorolni.

Alapelvként állapítottam meg, hogy minden hivatkozást egyetlen kategóriába
sorolok; ha több kategóriába is beletartozhat, akkor a legjellemz®bbet választom.
Ez nyilvánvalóan információveszteséget jelent, de a kutatási kérdésem megvála-
szolásához épp megfelel® az így kapott eredmény. Természetesen nem ismertem
minden hivatkozott m¶vet, és arra sem volt lehet®ségem, hogy az ismeretleneket
elolvassam. A f® iránymutató ilyen esetekben a megjelenés helye (folyóirat vagy
konferencia) volt, amely szinte minden esetben megoldotta a problémát. Egyéb
esetekben, például ismeretlen könyveknél azzal a hipotézissel éltem, hogy a cím és
alcím mint összefoglaló funkcionál � a kategorizálás alatt szerzett tapasztalataim
azt mutatják, hogy ez a heurisztika nagyon sok esetben jól m¶ködik. A maradék
esetekben megpróbáltam a Google és a Google Scholar segítségével utánanézni
a m¶nek és absztraktot szerezni hozzá. Az hivatkozások kb 3%-át még így sem
tudtam besorolni (például azért, mert beszerezhetetlen volt, vagy olyan nyelven
íródott, amelyet nem értettem), így ezeket kivettem a halmazból.

3.2.2.2. A felállított kategóriák Az el®kategorizálási eljárással az alábbi ka-
tegóriákat állapítottam meg:

1. Alkalmazásokról szóló beszámolók (AppReport)

2. Logikával és formális következtetéssel foglalkozó publikációk (LogicAndRea-
soning)

3. Statisztikával kapcsolatos publikációk (Statistics)

4. Kognitív tudomány és (általában kognitív) pszichológiával kapcsolatos pub-
likációk (CognitiveSciencePsycho). A kognitív tudományt és a pszichológiát
nem tudtam kettéválasztani, mert elég elmosódottnak t¶nt a határ.

5. A Knowledge Engineering metodológiájával foglalkozó publikációk (KEMet-
hodology)

6. Gépi Tanulás (MachnineLearning)

7. Döntéselmélet (Decision)

8. Szakért®i rendszerek (ExpertSystem)

9. Szoftvermérnöki publikációk (SoftwareEngineering)

10. Ontológiák (Ontology). Az ontológiák a szemantikus web gondolatának fel-
vetésekor kezdtek el terjedni az MI irodalomban. Nem �lozó�ai értelemben
használják, általában formális kategóriarendszert értenek alatta, amelyek
leíró logikákkal kezelhet®k.

11. Esetalapú következtetés46 és esetalapú rendszerek

12. Filozó�a (Philosophy)

46Case-based reasoning
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13. Mérnöki Heurisztikák (EngHeu). Ezek általában a tervezéssel és kereséssel,
vagy döntéssel kapcsolatos, ökölszabály jelleg¶ megoldások.

14. Mesterséges neurális hálók (Neurons)

15. (Tudás) Validáció és Veri�káció (ValVer)

16. Adatbányászat és természetes nyelvfeldolgozás (NLP)

17. Bizonytalanságkezelés (Uncertain)

18. Felhasználói interfész kérdések (Interface)

19. Mesterséges intelligencia alaptankönyvek (AIBook)

20. Kontextus (Context)

21. Véleménycikkek (Opinion) � általában magazinokban megjelen®, közérthe-
t®nek szánt cikkek, amelyek az MI jöv®jével, lehet®ségeivel, korlátaival fog-
lalkoznak.

22. Szabályalapú rendszerek (Rules)

23. Fuzzy logikán alapuló rendszerek és megoldások (Fuzzy)

24. Szociológiával, társas viselkedéssel foglalkozó m¶vek (Social)

25. Bekategorizálhatatlan (Uncat)

3.2.2.3. Eredmények A kategorizálás eredményét az 1. táblázat mutatja be.
Amint látható (2. táblázat, 5. ábra), az alkalmazásokról szóló beszámolók

a legjelent®sebbek, 10 és 23 százalék között mozognak. Ezek a számok olyanok,
amiket várnánk látatlanban.

A Logic and Reasoning, ugyancsak nem meglep® módon elég domináns, de
2008-ra csökken a hivatkozások száma. Ennek magyarázatára az a hipotézisem,
hogy az ontológia átvette a helyét, a mögötte m¶köd® leíró logikákkal egyetemben.
Az Ontológiával foglalkozó hivatkozások minimális el®fordulásról 20 százalék köré
ugranak a 24 év alatt. Megjegyzend®, hogy 2008-as szám kissé eltúlzott, hiszen
itt volt egy különszám az ontológiának és a kontextusnak szentelve. Másrészt
az a tény, hogy különszámot szenteltek a témának viszont épp a jelent®ségét
er®síti meg. Ha csak a 2000-es évet nézzük 1992-höz képest tízszeres b®vülés
tapasztalható. A Kontextus kategóriában még ennél is nagyobb b®vülés, úgy
t¶nik, 2000 után kezdtek komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel (nyilvánvaló, hogy
Dreyfus 1970-es évekbeli intelmei nem hatottak rájuk, különben már korábban
megtörtént volna ez a fókuszváltás).

Viszonylag stabilan tartották magukat a mérnöki heurisztikák, amely összes-
ségében a második legnépesebb kategóriát tette ki.

A Knowledge Engineering módszertanok folyamatos 5% körüli eredményt ér-
tek el, ami a várakozásaimnak megfelel® eredmény volt. A leginkább hivatkozott
módszertan a KADS és variánsai voltak.

A Validáció és Veri�káció érdekes eset: van egy megugrása 1992-ben el®tte és
utána viszont alig szerepel. Nincs nyoma annak, hogy 1992-ben lett volna egy
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1. táblázat. A Knowledge Engineering Review négy évfolyama hivatkozásainak
kategorizálása

Kategória 1984 1992 2000 2008
AppReport 94 101 61 241
LogicAndReasoning 70 95 84 61
Statistics 15 6 0 0
CognitiveSciencePsycho 61 36 20 32
KEMethodology 18 33 26 50
MachineLearning 3 33 19 12
Decision 4 30 9 8
ExpertSystem 25 22 4 1
SoftwareEngineering 9 17 29 16
Ontology 1 3 27 196
CaseBased 1 13 40 3
Philosophy 20 29 38 47
EngHeu 83 127 88 116
Neurons 1 0 33 2
Opinion 3 12 0 18
Rules 12 17 1 1
ValVer 3 76 26 11
NLP 5 3 23 20
Uncertain 2 20 10 2
Interface 6 16 8 39
AIBook 8 6 1 2
Context 0 2 1 62
Fuzzy 2 1 7 4
Social 1 0 2 44
Összesen 447 698 557 988
Uncat 14 17 20 32
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2. táblázat. Érdekesebb eredmények százalékban

Kategória 1984 1992 2000 2008
Cognitive Science/Psychology 13.23 5.03 3.47 3.14
Philosophy 4.34 4.06 6.59 4.61
Ontology 0.22 0.42 4.68 19.22
Context 0 0.28 0.17 6.08
Sociology 0.27 0 0.35 4.31

kimondottan a témával foglalkozó különszám, de ett®l függetlenül elképzelhet®,
hogy a szerkeszt®k tudatosan összegy¶jtöttek néhány ilyen cikket. Abból, hogy
kés®bb mennyire visszaesett a hivatkozások száma, arra következtethetünk, hogy
ez egy ígéretes, de sikertelennek bizonyult terület volt. Hasonló mintázatot mutat
az esetalapú következtetésekkel kapcsolatos idézetek változása.

A kognitív tudomány a kezdeti 13%-ról, amely a kategóriák számát is �gyelem-
be véve jelent®s mennyiség, 3%-ra esett le, ami ugyan még mindig nem elenyész®,
de a két tudomány szétválásának trendjét jól mutatja. Ráadásul a hivatkozott
m¶vek rendre nem a legújabb kognitív tudomány eredmények közül kerülnek ki,
hanem korábbiak, például a szkriptekkel (Roger C Schank 1977 ) vagy a korai
szemantikus memória elképzelésekkel foglalkoznak.

A �lozó�a kategóriában, amelybe az argumentációval kapcsolatos cikkeket is
belevettem, egy állandó, viszonylag alacsony, de el nem enyész® hivatkozásszá-
mot láthatunk. Érdekessége ezeknek a hivatkozásoknak, hogy nem ismétl®dnek:
csupán néhány tétel található, amelyet kétszer hivatkoznak47 és egy sem, ame-
lyet háromszor. A téma is nagyon változatos, találunk oksági, argumentációs,
ismeretelméleti, meta�zikai, tudomány�lozó�ai, evolúcióval kapcsolatos m¶veket.

Ami viszont teljesen új elem, az a szociológiai m¶vekre való hivatkozás, amely-
be a szervezéssel kapcsolatos publikációkat is beleértettem. Itt sem lehet kiemel-
ked® alapm¶veket találni, a legjelent®sebbek a szervezéstudománnyal kapcsolatos
cikkek, ezután a jutalmazás és büntetés kérdése következik (ez azonban betudható
egyetlen, különösen sok hivatkozást tartalmazó cikknek), illetve az ismeretségek
és szociális t®ke felhalmozása szerepel még többször.

3.2.2.4. Felvetül® kérdések a felméréssel kapcsolatban Felvethet® né-
hány kérdés a felmérésemmel kapcsolatban, ezeket az alábbiakban összegzem.

• A kategóriarendszer szubjektivitása. Bizonyára másképp is fel lehetett volna
építeni a kategóriarendszert, ám úgy hiszem, hogy a jelenlegi rendszer is
megfelel®en megválaszolja a disszertációm kontextusában felmerült kutatási
kérdést.

• Döntések a besorolás során: maga a besorolás is sokszor döntést igényelt,
amely olykor nagyon nehéz volt, ráadásul az elütés jelleg¶ hibákat sem lehet
kizárni teljesen.48 De ha még 100 hibás eset is található, az csak 3%-a az
egész halmaznak, másképp fogalmazva: a trendeket talán jól jelzi ez az
annotáció, még ha nem is túl pontos.

47Popper: Conjectures and Refutations, Lehmann: Belief Revision
48A kategorizálást egy egyszer¶ szoftverrel végeztem, amelyet erre a célra készítettem. A

kategorizálást egyetlen gomb lenyomásával végezte a rendszer.
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5. ábra. Felül a �lozó�a és a kognitív tudomány/pszichológia trendvonalai, alul
az Ontológia, a Kontextus és a Szociológia kategóriák láthatók.

• Egyes cikkek 200-hoz közeli hivatkozást adnak meg, a mások csak 20-at, ami
olykor stílusbeli különbség. Az el®bbiek témája tehát dominálja a referen-
ciákat. Ez valóban így van és lehetséges is lenne egyfajta súlyozás e szerint,
ám ezzel több probléma is van: egyrészt a cikkek hossza is változik, másrészt
vannak alkalmazásokról beszámoló cikkek kevés hivatkozással, és összefogla-
ló jelleg¶ cikkek sok hivatkozással, vegyes témakörben. Ráadásul a szerz®k
témaválasztása maga is egy trendet jelez. Emiatt úgy vélem, hogy a súlyo-
zás nem lenne helyénvaló. Ahogyan az el®z® problémánál is, itt is abban
reménykedem, hogy az eredmény a trendeket még így is jól mutatja.

• A hivatkozás kontextusa is lényeges, ami a törzsszöveg része van: valóban,
egyes hivatkozások központiak és többször is szerepelnek egy cikkben, mások
viszont csak megjegyzésben, vagy egyenesen negatív kontextusban szerepel-
nek. Ennek az elbírálása kivitelezhetetlenné tette volna a kísérletet, így nem
vállalkoztam rá, ráadásul például egy mellékesebbnek látszó, vagy negatív
hivatkozástól sem lehet eltagadni, hogy hatással volt a született cikkre.

• Csak négy évet dolgoztam fel : a f® trendeken ez nem módosít, azonban

35



lehetséges, hogy néhány gyors felfutást és visszesést (lásd a validáció és
veri�káció, vagy az esetalapú következtetés esetét) nem vettem észre emiatt.

• A szerz®k és azok csoportjai : a hivatkozások esetén tudható, hogy nem pusz-
tán a cikkek tartalma, hanem a szerz®k közötti ismeretség is befolyásolja a
hivatkozások esélyét. Ezzel a ténnyel nem kezdtem semmit: egyrészt felde-
ríthetetlen a helyzet a jelenlegi eszközökkel, másrészt � bár nem kizárható �
kevéssé tartom valószín¶nek, hogy például a tudásimport a kognitív tudo-
mányból a knowledge engineering felé az ismeretségek hiánya miatt hiúsult
volna meg.

3.2.2.5. Értékelés Egyértelm¶, hogy a Knowledge Engineering eltávolodott a
kognitív tudománytól, ugyanakkor re�ektálni kezdett a saját el®feltevésében rejl®
problémákra is. Gyökeresen azonban nem változott meg: továbbra is a formá-
lis reprezentáció, a szimbolikus rendszerek elmélete van az alkalmazások terve-
zésekor el®térbe helyezve, talán egyszer¶en azért, mert a számítógépeknél ezen
megközelítések a természetesek. Ha elfogadjuk, hogy az ember valószín¶leg nem
így m¶ködik, akkor úgy tekinthetünk a diszciplínára, mint ami egy teljesen újsze-
r¶, �idegen� MI-t akar létrehozni, amelyre nem ismerünk példát a természetben.
Jól látszik az is, hogy vannak m¶köd® alkalmazások, és az ezekkel nyert tapasz-
talatok visszacsatolására a mérnöki módszertanba nagy er®feszítéseket tesznek.
Így az alkalmazások születése egyben a módszertanok empirikus tesztje is: ez az
empirikus megközelítés is közrejátszott abban, hogy a kezdeti, sokszor részben
spekulatív kognitivista elképzelésekben már egyre kevésbé hisznek. Jelen disszer-
tációnak ez nem témája, de id®közben a kognitív tudomány is feldolgozta a saját
tapasztalatait, és nagyobb változáson esett át: nem képzelik már az emberi el-
mét egyszer¶en a számítógép metaforájának, például nagy hangsúlyt fektetnek a
nem-szimbolikus kogníció vizsgálatára. (Pléh, Gurova, and Ropolyi :In press)

Az a helyzet tehát, hogy mindkét diszciplína empirikusabb lett, és ez fényt
derített arra, hogy a számítógépekkel alapvet®en másféle intelligens viselkedés va-
lósítható meg, mint amit az embernél tapasztalunk, ez utóbbiról viszont kiderült,
hogy nem olyan, mint egy hagyományos számítógép. Ebben az elrendezésben ke-
veset tanulhat49 a Knowledge Engineering a kognitív tudománytól, így újfajta,
instrumentalista alapokra van szüksége.

3.3. Megtestesülés és Emergencia a Mesterséges Intelligenciában

1986-ban már a harmincadik évfordulóját ünnepelték a Dartmouth Collegeban
tartott mesterséges intelligencia találkozónak. A diszciplina már túljutott egy
nagyon optimista korszakon és egy visszaesésen is, amely a kutatási támogatások
megvonásával is járt. Az 1970-es évek közepén, bár voltak sikerek, általánosság-
ban véve elmondható, hogy � a saját optimista fejl®dési jóslataikhoz viszonyítva �
falakba ütköztek a kutatók és egyre inkább re�ektáltak a kutatási program prob-

49Egészen más eset lesz, ha valóban sikerül az EU-s Human Brain Project-ben emberi agyat
számítógéppel szimulálni. Ez ugyanis inkább az elemi neuronbiológia és a konnekcionista el-
képzelések találkozása lesz � ha ez sikerül, feltehet®leg akkor is megmaradnak a �hagyományos�
formalista rendszerek, hiszen ezek egyik tulajdonsága az, hogy bizonyos feladatokban jobbak az
embernél.
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lémáira.50 Ennek az �MI télnek� az ötödik generációs számítógépek) japán projekt
vetett véget, amely óriási (sok százmillió dollár érték¶) befektetést, és ezáltal vi-
lágszerte élénk érdekl®dést hozott a területre.

Így tehát az MI kutatók új generációja már egy, a saját problémáit jobban
ismer® területen szocializálódott. Az 1954-es születés¶ Rodney Brooks volt az
egyik legkiemelked®bb alakja az új generációnak. Amikor 1987-ben az MIT-re ér-
kezett, a Shakey-nél bemutatott érzékelés-modellezés-tervezés-cselekvés (SMPA)
ciklus problémáit vizsgálta. A modellel legf®bb nehézsége az volt, hogy a külvi-
lágban nagyon sok dolog történik egyszerre, amelyek vagy relevánsak, vagy nem
egy robot céljai szempontjából. Ahhoz, hogy folyamatosan észleljük a külvilág
változásait, majd kisz¶rjük a fontos részleteket, és ez alapján frissítsük a model-
lünket rengeteg er®forrást el kell használnunk. Shakey egy végletesen statikus
környezetben dolgozik, ahol nagyon ritkán változik bármi is. De egy valóságos
környezetben egészen más a helyzet. És ne feledjük, a robotnak a modellre a cse-
lekvés megtervezéséhez van szüksége: ha a modell változik a terv készítése közben,
akkor jó eséllyel elölr®l kell kezdeni a tervezési folyamatot.

Természetesen azok, akik ilyesfajta rendszereket építettek, abban reményked-
tek, hogy kell®en er®s hardverrel és hatékony szoftverrel végül fel tudják gyorsítani
a rendszereiket annyira, hogy felzárkózzon, majd biztonságos lépésel®nyre tegyen
szert a környezet váltakozásával szemben egyre több alkalmazási területen.

Brooks azonban az SMPA elven m¶köd® rendszerekben alapvet® architektútá-
lis hibát sejtett. Radikális lépésre szánta el magát: elhatározta, hogy megszabadul
a modellt®l. �A világ önmaga legjobb modellje� hangoztatta számos publikáció-
ban (Brooks 1990 ), így a világ bels® reprezentálását a világ folyamatos észlelésével
és az arra való azonnali reagálással kell kiváltani. A reakcióknak nem központilag
vezéreltnek kell lenniük, hanem alapvet®en helyieknek.51 A tervezést is alulról fel-
felé kell kivitelezni � gondolta � nem pedig fentr®l lefelé, ami a korábbi gyakorlat
volt. Olyan robotokat képzelt el, amelyek a rovarokhoz hasonlítanak: egyszer¶
testrészekb®l épülnek fel, és bár van �huzalozás� a testrészek között, az irányítás
nem egy reprezentációkat manipuláló központi egység számításainak az eredmé-
nye, hanem emergens módon, a nagyrészt független testrészek összjátékából jön
létre. Ezt a megközelítést nevezte Új MI -nek, amely elnevezés általánosan elter-
jedt.

50A támogató szervezetek is elkezdték elveszíteni a türelmüket. Nagy-Britanniában a Lighthill
jelentés (Lighthill 1973 ) nyomán szinte teljesen visszavágták az MI támogatásokat. A jelentés
hatása akkora volt, hogy AI név helyett Intelligent Knowledge-Based Systems (IKBS) néven
tudott csak újjáéledni a terület kés®bb, a 80-as években. Az USA-ban a DARPA saját bels®
jelentést készített, amely hasonlóan pesszimista jöv®képet vázolt fel, mint a Lighthill jelentés.
Hans Moravec visszaemlékezése (Crevier 1993 ) szerint ebben nagy szerepet játszott az is, hogy
az MI kutatók ördögi körbe kerültek: úgy érezték, hogy egymásra és korábbi önmagukra kell
licitálniuk az ígéretek terén a támogatási a pályázatokban, így lényegében minden, ebben a
témában a DARPA által támogatott projekt irreális eredményeket ígért, amelyet persze nem
tudott teljesíteni, így a döntéshozók drasztikus megvonásokat eszközöltek. Bár visszatekintve azt
mondhatjuk, hogy az 1960'-as, 70'-es években igenis korrekt ütem¶ fejl®dés volt tapasztalható,
(gondoljunk csak a Hidden Markov Modelre, az Alfa-Béta vágásra, az A* algoritmusra, a LISP
gyors fejl®désére, a MYCIN-re, az SHRLDU-ra stb.) a tudományos-fantasztikus jöv®képekhez
képest ezt lassú verg®désnek érezhették. Ennek az �MI tél�-nek (�AI Winter� az 1994-es AAAI
(American Association of Arti�cial Intelligence) konferencián hangzott el el®ször dokumentáltan
ez a kifejezés (Crevier 1993 ).

51Értsd: például egy robotkarba építsünk fogó-re�exet, amely a nélkül fogja meg az odavet®d®
tárgyakat, hogy egy központi egységgel kommunikálna.
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Brooks ismerte és hivatkozta Dreyfus tevékenységét, ez is szerepet játszott
abban, hogy kés®bb az emergens mellett a megtestesült (embodied) MI címkével
is illette rendszereit. Ebben az architektúrában nem volt egy irányító központ,
amely �gyelt és beavatkozott, hanem a robot a testi felépítéséb®l adódóan látszott
sikeresnek egy adott környezetben. Mi több, Brooks arról is meg volt gy®z®dve,
hogy eleve nem is lehetséges szimulált környezetek segítségével eredményeket elér-
ni, mert a szimbólumok nem fognak rendelkezni megfelel® �zikai megalapozással .52

3.3.1. Ügyes Robotok

Brooks és csapata számos robotot készített az elképzeléseinek kipróbálása céljából,
amelyek meglehet®sen nagy érdekl®dést váltottak ki, újszer¶ felépítésüknek, és az
ebb®l fakadó újszer¶ képességeiknek (Brooks 1990 ) köszönhet®en.

3.3.1.1. Allen Brooks els® demonstrációja az Allen robot volt (Brooks and
Connell 1987 ). Allen távolságérzékel® szonárokkal és egy odométerrel volt felsze-
relve. Az alulról felfelé való építkezés erejét a robot háromréteg¶ architektúrája
mutatta be. Az els® rétegen a robot egyszer¶ elemi reakcióit értették a külvilág
ingereire nézve. Ez mindössze annyiból állt, hogy a robot szonárjai a távolság
függvényében négyzetesen csökken® értéket jelzett. A szonárokból érkez® jelek
vektorösszegét kiszámítva egyszer¶en elindult az ellenkez® irányba. Egy másik
re�ex megállította a robotot, ha a szonárok szerint egy tárgy épp a haladási
irányban, túlságosan közel került.

A második réteg körülbelül minden 10. másodpercben egy �vágyat� generált
arra, hogy a robot egy véletlenszer¶ irányba elinduljon. Ez a réteg úgy volt
huzalozva, hogy az irányvektor elnyomta az els® rétegben létrehozott vektort,
azonban az akadály esetén megállás re�exe autonóm módon, itt is m¶ködött.

A harmadik, legmagasabb réteg a szonárok jeleit olvasva távoli helyekre pró-
bálta eljuttatni a robotot. Ez a réteg �gyelte a megtett utat is, és ebb®l el®állította
az kívánt elmozdulás vektorát. Ez úgy volt huzalozva, hogy el tudta nyomni a
második réteg véletlenszer¶ barangolását. Az els® rétegbe is be volt kötve, ahol
a vektort ellenkez® el®jellel hozzáadták a szonárokból érkez® jelekhez, ezáltal a
megfelel® irányba ösztökélve Allen-t. Csakhogy az irány a szonár folyamatosan
változó jeleit®l is függött, nem is beszélve a megállási re�exr®l, amely mindvégig
m¶ködött, így a harmadik réteg utasításai nem feltétel nélkül lettek végrehajtva;
folyamatosan �gyelni kellett a környezet változásait és korrekciós jeleket küldeni.

Az robotban található komponensek ilyen, ingerek elnyomását és er®sítését le-
het®vé tév® huzalozását alávetettségi architektúrának53 nevezték, arra utalva, hogy
egyes komponensek képesek más komponensek m¶ködését letiltani vagy módosí-
tani.

3.3.1.2. Tom és Jerry Tom és Jerry (Connell 1987 ) (6. ábra) meglehet®sen
sok dologban hasonlítottak Allen alávetettségi huzalozására. A robotok átalakí-
tott játékautók voltak, amelyek három infravörös távolságérzékel®vel rendelkeztek

52A Physical Grounding Hypothesis a Brooks által megalapított Új MI egyik központi hipoté-
zise, amely szerint egy intelligens rendszer építésének szükséges el®feltevése, hogy minden benne
felépül® reprezentációnak a �zikai világból kell erednie.

53subsumption architecture
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6. ábra. Tom, az egyik robot. Felül az érzékel®k elhelyezkedése, alul az irányuk.
(Connell 1987 )

az orr-részen és egy távolságérzékel®vel a kocsik hátulján. Mivel a készít®, Con-
nell (Brooks egyik munkatársa) az alávetettségi architektúra egyszer¶ségét és ha-
tékonyságát szerette volna demonstrálni, a távolságérzékel®k mindössze 1 bitesek
voltak. Ha egy adott távolságon belül került egy érzékelt tárgy, akkor jeleztek,
egyébként nem. Az elüls®-középs® szenzor csak nagyon közeli objektumoknál jel-
zett a többi szenzorhoz képest.

Ezeknél a robotoknál is háromréteg¶ felépítést alkalmaztak. A szenzorok vek-
torösszege alapján az akadályokkal ellentétes irányba indult el a robot, ugyanúgy
ahogy Allen is, továbbá a megállási re�exet is implementálták, az els®-középs®
szenzor hatására. A második réteg véletlenszer¶ barangolást generált, ennek ki-
menete hozzáadódott az els® rétegbeli érzékel®k vektorai által keltett taszító ha-
táshoz. A harmadik réteg az elüls® szenzorok el®tt elhaladó tárgyakat érzékelt, és
a robot ezeket próbálta követni. Ha túl közel került, akkor a középs® szenzor meg-
állította, így elkerülték az ütközést. Ez a komponens m¶ködés közben elnyomta
a véletlenszer¶ barangolást generáló komponenst.

3.3.1.3. Herbert (Brooks, Connell, and Ning 1988 ) Herbert (7. ábra) volt az
els® robot a történelemben, amelyet eleve lopásra programoztak (de minden bi-
zonnyal nem az utolsó). Gyanús tevékenységét irodai környezetben tudta kifejteni,
üres üdít®s palackok elemelésére specializálódott. Hasonlóan az imént bemuta-
tott robotokhoz, Herbert m¶ködése is viszonylag kis komponensek m¶ködésének
összességéb®l jött létre. Herbert 30 infravörös távolságérzékel®vel rendelkezett az
akadályok elkerülése végett, volt egy karja, néhány egyszer¶ érzékel®vel, illetve
egy LIDAR érzékel®je, azaz egy lézeres, háromdimenziós képalkotó berendezése.
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7. ábra. Herbert (MIT AI Lab)

De ennél a robotnál tovább mentek mint Allen-nél vagy Tom és Jerry-nél:
a nagyobb, viselkedést generáló modulok között egyáltalán nem volt bels® kom-
munikáció. A LIDAR rendszer megkereste az üdít®s palackokat, és odavezette a
robotot az célobjektumhoz, úgy, hogy a kar a palack felé álljon. A kart azonban
nem utasította semmire. E helyett a kar �gyelte a robot kerekeihez küldött jele-
ket, és ha a robot megállt, akkor megpróbálkozott egy tárgy felvel® man®verrel.
Ennek keretében egy közeli tárgyhoz navigálta a kart, úgy, hogy a tárgy a két
�ujj� közé kerüljön. Az ujjak a kartól függetlenül egy megfogó-re�exet m¶köd-
tettek: egy infravörös sugár volt a két újj között, amely, amint megszakadt, az
ujjak összezárultak. Az ujjak összezárulása viszont feltétel nélkül triggerelte a kar
visszahúzódását.

Brooks és csapata nagyon jelent®snek tartotta a Herberttel elért eredménye-
it, mert kiderült, hogy legalábbis Shakey-vel összemérhet® m¶ködést lehet elérni
mindenfajta modellezés, tervezés nélkül. Tovább emelték az eredmény értékét az-
zal, hogy szándékosan lassú, de alacsony fogyasztású processzorokat (mindössze 8
bites CMOS-okat), minimális memóriát és átviteli csatornákat használtak, holott
a korabeli technika már sokkal többet is megengedett volna.

3.3.1.4. Brooks és alapelvei Brooks és csapata még számos további robo-
tot készítettek, egyre tökéletesítve a Brooks összefoglaló, alapokat vizsgáló leírása
szerint (Brooks 1991 ) a decentralizáltságon, a reprezentáció elvetésén, a meg-
testesültségen és az emergáló képességeken alapuló Új MI diszciplínát. Sikereik
valóban jelent®sek voltak, azonban meg kell vizsgálnunk, hogy voltaképpen van-e
fundamentális különbség az Új MI robotjai és a régiek között?

Ami a megtestesülést illeti, észrevehetjük, hogy Brooks felfogása nagyon ha-
sonló Dreyfuséhoz. Amikor amellett érvel, hogy szemben a Régimódi MI-vel, az
® robotjai megtestesültek, nyilvánvalóan nem állítja, hogy a korábbi robotoknak
vagy számítógépeknek ne lett volna teste - valószín¶leg inkább arról van szó, hogy
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a robotok hardveres tervezése, a környezetük és a feladat összhangban vannak,
szemben a Shakey típusú robotokkal, amelyeknél szerinte ez a helyzet nem áll
fent.

A decentralizáció, mint tervezési elv valóban elvitathatatlan különbség a ko-
rábbi, központi feldolgozó egységgel rendelkez® rendszerekhez képest.

A reprezentáció elvetése már más kérdés: a jóindulat elvét alkalmazva Brooks
érvelését úgy érthetjük, hogy a hagyományos, Régimódi MI-re jellemz® logikai
állítás típusú reprezentációt veti el, ahogyan a központi egység által folyamatosan
frissített modellt is. Ugyanakkor kétségkívül reprezentáció az egyes modulok-
ban a szenzorok regisztere, vagy a haladáshoz szükséges vektorok. S®t, azt is
mondhatnánk, hogy egy-egy részegység egy kis modellt tart karban a valóság egy
részér®l. Amit valóban mondhatunk, az az, hogy architekturális különbség van
a központi reprezentáció és modell, illetve ezek decentralizált megoldása között.
Brooks robotjai épp úgy elosztott reprezentációt használnak, ahogy Wittgenstein
ezt már jóval korábban az emberr®l megsejtette (Wittgenstein 1996, p. 504).54

Egy nagyon fontos következménye ennek a decentralizáltságnak a komponensek
párhuzamos m¶ködésének lehet®sége. Dreyfus kés®bb (Dreyfus 2007 ) Brooks ezen
tervezési elvét úgy értékelte, mint egy implicit törekvést a heideggeri MI megva-
lósítására.

Az emergenciát azonban csak nagyon korlátozott értelemben használhatjuk
Brooks elképzeléseire. Egyrészt a létrejöv® viselkedést Brooks teljesen visszave-
zeti az egyes komponensek viselkedésére, a robotok bemutatásánál (épp ez adja
a publikációk meggy®z® erejét). Ha ez a visszavezetés megtehet®, akkor minden
bizonnyal nem mélyebb, ontológiai értelemben vett emergenciáról van szó. De
még azt sem mondhatjuk, hogy a tervez® ismereti szintjéhez képest emergens
tulajdonságról lenne szó: a mérnökök a tervezés során egyformán ismerik az ala-
csonyabbnak és a magasabbnak tekintett szintet. Nehezen hihet® ugyanis, hogy
top-down tervezési lépések nélkül létre tudtak volna hozni sikeres robotokat. Her-
bert valóban nem rendelkezik központi vezérléssel, de minden bizonnyal a munka
elkezdése el®tt végiggondolták, hogy milyen komponensei lesznek és azok hogyan
fogják az átfogó viselkedést kialakítani. Amit tehát az emergencia alatt értenek,
az nem a robot viselkedésének vagy tulajdonságainak ontológiai státusza; nem
is a saját ismereti szintjeik közötti visszavezethetetlenség. Pusztán egy tervezési
módszerr®l van szó, amelynél nem írnak központi vezérl® programot, hanem meg-
próbálják a cselekvés generálását elosztani. Bár ett®l az Új és a Régi MI robotjai
nem kerülnek más ontológiai kategóriába, azért a gyakorlati jelent®sége nem elha-
nyagolható ennek a váltásnak. A központi vezérlés programkódjának megírásakor
a cél, hogy formálisan speci�kálják a m¶ködést nagy vonalakban, aminek a rész-
leteit viszont majd a hardveres megvalósítás és a környezet határozza meg. Az
Új MI-nél nem kell formálisan speci�kálni az átfogó m¶ködést (de elképzeléssel
azért rendelkezni kell róla), csupán a modulok szerepét kell meghatározni az át-
fogó elképzelésben, és már indulhat is a munka az egyes komponenseken. Ezáltal
kevesebb id®t tölt a rendszer a tervezési szakaszban és hamarabb eljön az empiri-
kus kísérletezés szakasza. Márpedig ha a Régimódi MI történetéb®l lehet valamit
tanulni az az, hogy az intelligens viselkedés megvalósítása er®sen experimentális

54(. . . ) nothing seems more possible to me than that people some day will come to the de�nite
opinion that there is no copy in either the physiological or nervous systems which corresponds
to a particular thought, or a particular idea, or memory.
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probléma. A Knowledge Engineering fejl®désének vizsgálata (3.2. fejezet) vilá-
gosan megmutatja hogy a sikeresen megvalósított rendszerek hogyan írják fel a
teoretikus el®feltevéseket, és hogyan válik a kísérlet, az iteratív megközelítés a
módszertan elengedhetetlen elemévé.

3.3.2. Mesterséges Neurális hálózatok és emergencia

Az 1980-as években, részben a Régimódi MI látszólagos agonizálásának, részben
újfajta fejleményeknek � mint például a már korábban is ismert back propagation
elvének alkalmazása a neurális hálókban (Werbos 1974; Rumelhart, Hinton, and
Williams 1986 ), vagy Hop�eld váratlan sikere a neurális memóriák terén (Hop-
�eld 1982 ) � köszönhet®en megélénkült55 mesterséges neurális hálók területe, és
azóta is fejl®dik. Alkalmazzák többek között a képfelismerés, mintafelismerés,
szekvencia-azonosítás és robotikus vezérlések területén. 56

Az emergencia kifejezés a mesterséges neurális hálózatokkal kapcsolatban már
Hop�eld 1982-es cikkében megjelent. Ebben az esetben hasonló a helyzet Brooks
robotjaihoz, azzal a különbséggel, hogy egy más felbontású számítási architektú-
ráról van szó. Az emergencia kifejezés használatát az indokolja, hogy senki sem
tervezi meg a rendszer által mutatott viselkedést a maga részletességében, és az
mégis létrejön azáltal, hogy a kisebb lépték¶ komponenseket megfelel®en kötjük
össze és stimuláljuk. Mindazonáltal Hop�eld és mások is úgy képzelik el ezt a

55Elméleti síkon már korábban is sok eredmény állt rendelkezésre, mi több, néhány kísérlet is
történt az 1980-as éveket megel®z®en. Az a gondolat, hogy az intelligens m¶ködés sok milliárdnyi
kis sejt és még ennél is egy magnitúdóval több kapcsolódás eredménye a modern korban jelent
meg. Az els® munkák az agyi aktivitásról már a 19. század végén megjelentek (James 1890 ),
de az igazán nagy lépés a számítógépes felhasználás irányába Warren McCulloch és Walter
Pitts (McCulloch and Pitts 1943 ) cikke volt, amely megmutatta, hogy aritmetikai és logikai
függvények implementálhatók egy mesterséges neurális hálózat segítségével. A következ® nagy
lépés Donald Hebb munkája volt, amelyben bemutatta elméletét arra vonatkozólag, hogy hogyan
tanulnak a biológiai neuronok a közöttük lév® szinapszisok er®södésével, ha egyszerre kerülnek
aktív állapotba (Hebb 1949 ).
1948-ban Alan Turing az �Intelligent Machinery� c. jegyzetében (Turing 1948 ) felvázolt egy

tanulásra képes neurális számítási architektúrát. Ebben a hálózatban két féle elem volt, a neuro-
nok és a neuronok közötti kapcsolóelemek, amelyek letilthatták vagy módosíthatták a neuronok
közötti információ átvitelt. Turing egy véletlenszer¶en inicializált neurális háló felügyelt tanu-
lását képzelte el, amely akkoriban újdonságnak számított. Kés®bb kutatásai más irányt vettek,
ezt a konkrét megoldást nem próbálta ki a gyakorlatban.
Az 1950-es években Frank Rosenblatt épp az ellenkez®jét tette annak, amit McCulloch és

Pitts: ahelyett, hogy mesterséges neuronok segítségével próbált volna egy Turing gépet imp-
lementálni, digitális számítógépeken szimulált perceptron (ez egy bizonyos, Rosenblatt által
megalkotott neuron-modell neve (Rosenblatt 1958 )) hálózatokat, amelyekt®l azt várta, hogy ha-
sonlóan tanulnak és oldanak majd meg feladatokat, mint az agy (Rosenblatt 1960 ). Az MI-ben
voltaképpen szokásos túlzó ígéreteket azonban nem tudta tartani. 1969-ben Marvin Minsky
és Seymour Papert (Minsky and Papert 1969 ) a Perceptron számos limitációjára mutattak rá,
(nem tudnak nemlineáris klasszi�kációs feladatokat megoldani; egy egyréteg¶ neurális háló nem
tudja megoldani a kizáró vagy m¶veletet; az elérhet® számítási kapacitásokkal nem lehetséges
nagyméret¶ hálókat szimulálni.) egyesek szerint némileg eltúlozva azok jelent®ségét, azzal a
stratégiai céllal, hogy visszahódítsák a Régimódi AI irányába a támogatásokat (Hecht-Nielsen
1990; Basheer and Hajmeer 2000 ). Akárhogy is, a kutatások lelassultak, ráadásul Rosenblatt
egy balesetben elhunyt 1971-ben.

56A terület egy újabb, hatalmas lökést kapott azáltal, hogy az Európai Únió ú.n. �agship pro-
jektté tette a Human Brain Project (http://www.humanbrainproject.eu/)-et, amely egy emberi
agy szimulálását t¶zi ki célul, és a következ® 10 évben összesen több, mint 1 milliárd euróval
tervezi támogatni.
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fajta emergenciát, mint ami a részegységek összességére vezethet® vissza, és az
emergens viselkedés vagy tulajdonság létrejötte teljesen transzparens módon tör-
ténik: bármikor megállíthatjuk a neurális háló szimulációt és megnézhetjük, hogy
mi történik.

Nem gondolják tehát a mesterséges neurális hálókkal dolgozó kutatók, hogy
ne lenne redukálható a létrehozott jelenség elemibb egységekre, vagy, hogy az is-
mereteink szintjei között lehetetlen lenne leképezést végrehajtani. Az emergencia
itt is inkább azt jelenti: nem szeretnénk ténylegesen megtervezni a viselkedést,
megírni annak a kódját az összes részlet kidolgozásával � ami egy ilyen projekt
esetében elengedhetetlen �, hanem csak egy vízióval rendelkezünk arról, hogy mit
is kellene csinálnia a rendszernek hozzávet®legesen. Óriási könnyebbség, hogy a
mesterséges neurális hálók viszonylag jó hasonlóság felismer® és hibat¶r® képes-
séggel rendelkeznek, amelynek az az eredménye, hogy képesek egy bizonyos fokig
általánosítani a beléjük trenírozott tudást. Ennek következményeképp meg tud-
nak birkózni olyan inputokkal is, amelyre egy programozó sohasem gondolt volna.
Összességében tehát a mesterséges neurális hálózatok olyan eszközt adtak a mér-
nökök kezébe, amellyel korábban leküzdhetetlen problémákat tudnak megoldani.

3.3.3. Alternatív számítógépes architekúrák

A nem tranzisztoros vagy katódsugárcsöves megvalósítású logikai kapukon ala-
puló számítógépek (nevezzük ez utóbbiakat most hagyományos számítógépeknek)
kutatását legalább három teljesen különböz® vízió motiválja.

Az els® vízió szerint az igazán intelligens viselkedés megvalósítása nem le-
hetséges hagyományos számítógépek segítségével. Ennek az érvelésnek többfé-
le változata van: a megenged®bb változat szerint a hagyományos számítógépek
hardveres elrendezése és m¶ködési mechanizmusa túlságosan különbözik az agy
elrendezését®l és m¶ködési mechanizmusától. Ezen álláspont mögött megtalálha-
tó egy hallgatólagos el®feltevés, miszerint még ha a hagyományos számítógépek
tudnak is sakkozni, a gépi intelligenciának egy kell®en magas szintjét � például a
hatékony nyelvhasználatot � végs® soron kizárólag egy, az agyhoz kell®en hasonló
szerkezettel lehet létrehozni. Donald MacKay felismeri ezt a veszélyt már a GOFAI
els® hulláma után The Mind's Eye View of the Brain (MacKay 1965 )57. Ekkor
indul útjára �wet computing� kifejezés.

Mi, akik az áramkörökön dolgozunk, jobb, ha nagyon körültekint®-
en járunk el, miel®tt azt állítjuk, hogy minden információfeldolgozás,
amelyet az agy kivitelez, replikálható egy kézzelfogható áramkörrel.
Kiderülhet, hogy valamely �nedves� technika használata elkerülhetet-
len.58

Ennél jóval radikálisabb Roger Penrose álláspontja (Penrose 1989 ), aki azt
állítja: az állati és emberi intelligenciát és tudatot megvalósító agyszövet olyan
speciális �zikai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel a gépek nem bírnak,
holott ezen tulajdonságok elengedhetetlenek a tudatos intelligencia szempontjá-
ból. Ezen elképzelés szerint a kvantumgravitáció központi szerepet játszik az agy

57Dreyfus pedig már az 1972-es könyvének els® kiadásában támaszkodik erre a felismerésre.
58We on the circuit side had better be very cautious before we insist that the kind of infor-

mation processing that a brain does can be replicated in a realizable circuit. Some kind of �wet�
engineering may turn out to be inevitable.
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m¶ködésében, mivel az idegsejtekben mikrotubulusok találhatók, amelyek köl-
csönhatásba léphentek a szóban forgó kvantumjelenségekkel. Éppen ezért az agy
nincsen szigorú determinisztikus m¶ködésre kárhoztatva, nem úgy, mint a számí-
tógépek. Mi több, szerinte ugyanezen okból a Gödel els® nemteljességi tételében
megismert korlátozás nem érvényes az agyra, szemben a számítógépekkel. Ezt
az ellenvetést már Turing is ismerte, mi több, kezeli is az �Intelligent Machinery�
c. jegyzetében (Turing 1948 ). Penrose esetében is láthatjuk, hogy nem csak az
emberre (jelen esetben az agyra) vonatkozó feltevése van, hanem egy számítógép-
felfogással59 is rendelkezik, amely, mint azt a disszertációm kés®bbi fejezeteiben
meg fogom mutatni, nem jól írja le a számítógépeket.

A második típusú motiváció a nem-hagyományos számítógépek építése mellett
az volt, hogy esetleg ezek segítségével hatékonyabban lehet megoldani számításo-
kat, vagy akár olyasmit is ki lehet számítani, amelyet hagyományos gépekkel nem
lehetséges. Az els® fontos lépés Adleman és társainak molekuláris számítógépe
volt, amely segítségével meg tudták oldani az irányított Hamilton útkeresés NP-
teljes problémáját (Adleman 1994 ), amely az utazó ügynök probléma speciális
esete. Az irányított gráf csúcsait összeköt® éleket 20-mer (20 bázis) hosszúsá-
gú DNS szekvenciákkal reprezentálták a következ® módon: 10 mer tartozik az él
végén lév® egyik csúcshoz, 10 mer a másikhoz. Így az irányítottság a szekven-
ciából egyértelm¶en kiolvasható. A gráf minden élét ilyen módon legyártották
50 picomolnyi mennyiségben, illetve készítettek minden csúcshoz 50 picomolnyi
mennyiségben úgynevezett Watson-Crick komplementereket is, amelyek segítsé-
gével két él össze tud kapcsolódni, amennyiben az egyik abban a csúcsban végz®-
dik, ahonnan a másik indul (azaz egy Hamilton út elemei lehetnek). Ezekb®l az
összetev®kb®l egy keveréket készítettek, amelyben minden egyes él hozzávet®lege-
sen 3× 1013-on példányban fordult el®. Biztosították a megfelel® körülményeket
ahhoz (ú.n. ligációs reakciót indítottak be), hogy ebben a keverékben kapcsoló-
dások jöhessenek létre. Az eredmény óriási mennyiség¶ véletlenszer¶en generált
DNS-lánc volt, amely mind egy-egy gráfbejárást tartalmazott. Ezután már csak
ki kellett választani a Hamilton út követelményeinek megfelel®ket. Megsokszo-
rozták60 azon láncok számát, amelyek a kezd®csúcsból indultak és a végcsúcsba
érkeztek, úgy, hogy a kezd® és a végcsúcsnak megfelel® szekvenciájú DNS lánco-
kat használták primerként (amely meghatározza az ampli�kálandó szakasz elejét
és végét). Ez után egy sor tisztítási és ampli�kációs technikával61 kiválasztották
azokat a láncokat amelyek pontosan annyi lépésb®l álltak ahány csúcs van a gráf-
ban, végül azokat, amelyek minden csúcsot tartalmaztak pontosan egyszer. Az
így megmaradt láncok már Hamilton-utakat reprezentáltak, a DNS-ük szekveni-
álásából pedig kiolvasható, hogy milyen lépésekb®l áll ez az út.

Látható, hogy az Adleman-féle DNS-számítás lényege nem egy olyan új típusú,
csak ezen a fajta számítógépen futó algoritmus megtalálása volt, amely polino-
miális id®ben megoldotta a feladatot, hanem az, hogy a molekuláris összetev®k
sokaságát kihasználva óriási mennyiség¶ számítási lépés el®állítható. A szerz®k
becslése szerint a ligációs lépés körülbelül 4×1014-en számítási lépésként értelmez-
het®, miközben a legjobb szuperszámítógépek (1996-ban) a 1012/másodperc-es
tartományban mozognak. A DNS-alapú számítási eljárás 1020-on lépésig könnye-

59Ebben nagyon hasonlít Dreyfus-hoz.
60Polimeráz láncreakcióval (PCR)
61elektroforetikus futtatás agaróz gélen, PCR sokszorosítás, a�nitás alapú elválasztás
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dén felskálázható, ami óriási eredmény, ha �gyelemben vesszük, hogy a 2013-ban
leggyosabb számítógép, a kínai Tianhe-2 is mindössze 33 × 1015-en m¶velet/má-
sodperc teljesítményt ér el. Igaz ugyan, hogy az összehasonlítás annyiban sántít,
hogy a m¶veletek száma a DNS számítógépnél reakcióra van megadva, nem pe-
dig másodpercenként. A reakció maga nem tart sokáig, azonban a teljes eljárás
napokat vett igénybe. Cserébe viszont teljesen elképeszt® az eljárás energiahaté-
konysága: néhány joule, azaz néhány ezred Wh energia elegend® egy ilyen m¶-
velethez, miközben a Tianhe-2 h¶téssel együtt 24 MW teljesítmény¶,62 így egy
kisebb er®m¶ szükséges az üzemeltetéséhez.

Az Adleman-féle úttör® kísérlet óta egy további NP-teljes probléma-csoportot
kezeltek DNS-alapú számításokkal, nevezetesen a SAT63 (Lipton et al. 1995;
Braich et al. 2002 ) problémát és annak változatait. Ezen kívül azt is demonst-
rálták, hogy a megközelítés többre is képes, mint egy hatalmas megoldáshalmaz
létrehozása véletlen keverés segítségével, amelyben feltehet®leg a megoldás is meg-
található: készítettek egy olyan automatát is, amely képes emberi ellenféllel tic-
tac-toe (ez a 3×3-as am®ba angol neve) játékot játszani, úgy, hogy sohasem veszít
(8. ábra) (Stojanovic and Stefanovic 2003 ).64

DNS-alapú számításokat körülményes használni és minden egyes új probléma-
osztályhoz újfajta eljárást kell kiötölni � ez óriási hátrány a könnyen újraprog-
ramozható, Neumann architektúrájú hagyományos számítógéphez képest. El®ny
viszont, hogy a molekuláris méret¶ számítógépek sokkal könnyebben lépnek kap-
csolatba az el® szervezetek saját molekuláival. Erre alapozva például olyan gé-
pek készíthet®k, amelyek betegséget jelz® molekulák észlelése esetén ellenanyag�
molekulákat bocsájtanak ki (Kahan et al. 2008 ).

A molekuláris számítógépek alkalmazásai az NP-teljes problémákra azt mutat-
ják, hogy az ember nem csak a tranzisztor alapú gépek által elvégzett m¶veleteket
képes számításként értékelni, hanem más elven m¶köd® biokémiai gépek teljesít-
ményét is. Ehhez még nem kell kiterjeszteni a számítás szokásos fogalmát, mert
csupán egy újfajta implementációval állunk szemben.65 Ezzel szemben az ellen-
anyagot célzottan adagoló molekuláris gépeket inkább számítás alapú szabályozó
gépeknek nevezhetjük.

3.4. Új hullám a Régimódi MI-ben

3.4.1. Tudásalapú rendszerek

62Természetesen a korrekt összehasonlításhoz a DNS-alapú számítás labor-rezsijét is �gyelem-
be kellene venni � de még ezzel együtt is igencsak messze lenne a MW-os tartománytól.

63A SAT, vagy Boolean Satis�ability Problem annak az eldöntése, hogy egy adott propozíci-
onális logikai formulának létezik-e olyan interpretációja, amely kielégíti a formulát.

64Ehhez a játékhoz jól ismert az a stratégia, amellyel mindenképp legalább döntetlenre hozható
az eredmény.

65Ezen a ponton merül fel el®ször a számítás fogalmának az esetleges kiterjesztése. Eddig
mindenütt a tranzisztor-alapú számítógép teljesítményét vizsgáltuk, amelyet matematikailag
egy Turing-géppel jellemezhetünk. Shakey és Brooks robotjai kivételek, mert épp, hogy nem
Turing gépek. A számítás fogalmának kiterjesztésében Stephen Wolfram jár az élen, aki a A
New Kind of Science (Wolfram 2002 ) cím¶ könyvében amellett érvel, hogy minden nem trivi-
álisan egyszer¶ folyamat számításként értelmezhet®, ráadásul a legtöbb, akár csak minimálisan
is komplex folyamat univerzális számításra képes. Emiatt a világban található folyamatok nagy
része számításelméletileg ekvivalens (Az elképzelés angol neve �Principle of Computational Equ-
ivalence�)
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8. ábra. Egy illusztráció a (Stojanovic and Stefanovic 2003 ) cikkb®l. A cellák 1-t®l
9-ig vannak számozva, soronként balról jobbra, a fels® sortól az alsóig. Jobboldalt
e számozásnak megfelel®en az állás, illetve a kívánatos következ® lépés oszlopok
formájában látszik, bal oldalt a játék menete: a gép kezd X-el, az ember O-val
vereséget szenved.

3.4.1.1. IBM Watson Az IBM Watson (Ferrucci et al. 2010 ) (9. ábra) egy,
még az IBM Deep Blue-nál is nagyobb jelent®ség¶, a számítási teljesítményt és
az MI fejlettségét demonstrálni hivatott fejlesztés. A Watson a Jeopardy! ne-
v¶, az USA-ban közismert m¶veltségi vetélked®ben tud versenyezni. A show �
amely 1984 óta töretlenül a képerny®n van � lényege, hogy a három játékosnak
szövegesen megadott feladványokat prezentálnak. Amelyik játékos úgy érzi, hogy
tudja a választ, az megnyom egy gombot, és bemondja a válaszát. Ha a válasz
helyes, akkor a kérdéshez rendelt dollár-összeget a játékos megnyeri, egyébként
elveszíti, ráadásul több gondolkodási id®t ad a többi játékosnak. A következ®
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9. ábra. Az IBM Watson a Jeopardy! játékban

kérdést mindig a helyesen válaszoló játékos választja ki egy kategória (amelyek
azonban játékról játékra változnak) és egy dollár-összeg megnevezésével. A kér-
dések meglehet®sen összetettek és olykor nyelvjátékokat tartalmaznak. Néhány
példa (lábjegyzetben a hozzávet®leges magyar fordítás):

• The �rst person mentioned by name in �The Man in the Iron Mask� is this
hero of a previous book by the same author66 � D'Artagnan

• This actor, Audrey's husband from 1954 to 1968, directed her as Rima the
bird girl in �Green Mansions�67 � Mel Ferrer

• A long, tiresome speech, delivered by a frothy topping68 � Meringue Haran-
gue

Ebben a játékban lett bajnok a Deep Blue a leger®sebb emberi ellenfeleket
is legy®zve 2011-ben egy nagyszabású TV m¶sor keretében. A Watson már a
Deep Blue-hoz képest is egy újabb MI kutató generáció eredménye, és rajtuk
meg�gyelhet®, hogy milyen gyorsan is változik a felfogás a könny¶ és a nehéz fel-
adatosztályok mibenlétér®l. David Ferrucci, a Watson projekt vezet®je a sakkal
kapcsolatban azt kérdezi: �hogyan is gondolhatták valaha az emberek, hogy eb-
ben a játékban jobbak lehetnek a számítógépnél?�69 Hiszen kombináláson és zárt
vég¶ döntésen alapul. Sokat változott a helyzet az 1970'-es évek óta! A Jeopardy
kérdések számítógépes megválaszolása épp abba a feladatosztályba esik, amelyet
nagyon nehéznek, ha nem lehetetlenek tartottak (például Dreyfus). Ennek több
oka is van. A játékban feltett kérdéseket még soha senki nem látta azel®tt, így
értelemszer¶en nem jelenhetnek meg tanulóadatként. Ha jó választ adunk, meg-
kapjuk a hozzá tartozó összeget, ellenben ha rosszat, akkor elveszítjük a pénzt,

66Az els® ember a �Vasálarcos fér��-ben akit név szerint említenek, egy h®s ugyanezen szerz®
egy korábbi könyvéb®l.

67Ez a színész, Audrey férje 1954 és 1968 között, rendezte ®t, mint Rimát, a madárlányt a
�Zöld Paloták�-ban.

68Egy hosszú, fárasztó beszéd amelyet egy habos feltét ad.
69http://videolectures.net/aaai2011_ferrucci_building/
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tehát szükségünk vagy arra, ismerjük az adott válasz helyességének a valószín¶-
ségét. A Watson azon alrendszere, amely �bizonyítékokat� keres a több tucat,
esetleg több száz, korábban el®állított válaszlehet®ség alátámasztására talán még
nagyobb eredmény, mint magának a jó válasznak az el®állítása. Ráadásul a rend-
szernek tipikusan 2-6 másodperce van csupán arra, hogy kivitelezze a számításo-
kat, így azután a számításokat er®sen párhuzamosították, hogy a rendelkezésre
álló 2880 processzormagot és 50 Terabájt RAM-ot ki tudják használni.

A Watson-ban dolgozó QA (Question Answering, Kérdés-válaszoló) motor, a
DeepQA m¶ködését elemezve kiderül: nagyon sok megoldás jól megmutathatóan
Régimódi MI-b®l származik, és az újítások is inkább a Régimódi MI továbbfej-
lesztéseként foghatók fel.

A rendszer háttértudás segítségével dolgozik, amely azonban nem egy hatal-
mas, a játékhoz épített strukturált adatbázisból áll � ennek a kivitelezése eleve
nem lett volna lehetséges a hatalmas méret miatt. E helyett más projektek által
készített, különféle formátumú és méret¶ adatbázisokkal dolgoztak. A Wikipédi-
át, más enciklopédiákat és egyéb, nem strukturált adatbázisokat ugyanúgy betöl-
töttek a rendszerbe, mint strukturált �lm, politikai vagy geográ�ai adatbázisokat.
Mivel a források sokféle helyr®l származtak, és eltér® formátumban álltak rendel-
kezésre, a rendszernek alapvet®en nem szabadott vakon megbíznia az adatbázisok
alapján kapott eredményekben.

A kérdések elemzésére nyelvtani elemz®t használtak, amely technológia el®fu-
tárát már az SHRLDU-ban megismerhettük. Az els® feladat annak a megállapí-
tása volt, hogy milyen típusú dolog lehet a válasz. Egy rendez®? Színész? Hely?
Rímel® szóvicc? Ebben a feladatban a kérdés kategóriája (amely ismert a játéko-
sok számára), és a nyelvtani elemzés segített, kiegészítve nyelvtani és szemantikus
keretekkel, amelynek ugyancsak a Régimódi MI-ben kidolgozott fogalmak (Min-
sky 1974; Fillmore 1976 ).70 Azonban az eredmény gyakran nem volt egyértelm¶,
így párhuzamosan több hipotézissel dolgozott a rendszer.

A következ® lépés a lehetséges válaszok generálása a kérdésre. Erre számtalan,
párhuzamosan m¶köd® modult készítettek, amelyek legtöbbször egy-egy adatbá-
zis vagy forrás jellegéhez igazodtak. A strukturált adatbázisokhoz a kérdéshez
már rendelkezésre álló keret alapján lekérdez® modulokat készítettek, a szöveges
forrásoknál statisztikai, együttes el®fordulási adatokra támaszkodtak. Néhány eg-
zotikus kérdés-típusra (pl. rímek) pedig speciálisan a feladatra szabott kis prog-
ramokat írtak � azaz feladat-speci�kus heurisztikát készítettek, ha a Régimódi MI
terminológiát használjuk. A válasz-jelöltekhez azután azokat alátámasztó �bizo-
nyítékokat� kerestek és elemeztek. Ilyen bizonyíték például egy adott adatbázis-
ból kinyert válaszlehet®ség vizsgálása más adatbázisokon, vagy szövegekben, vagy
maga az a tény, hogy több modul ugyanaz a választ javasolja.

Az utolsó lépés a válaszlehet®ségek és bizonyítékok kiértékelése és döntés. Erre
egy statisztikai alapú gépi tanulást támogató modult készítettek, amely a számta-
lan kísérlet során megtanulta, hogy bizonyos típusú kérdéseknél bizonyos modulok
eredménye (a kon�dencia mértékükkel együtt) mennyire megbízható.

Elmondhatjuk tehát, hogy bár az ember bizonyosan teljesen másképp oldja
meg ezt a feladatosztályt, a Régimódi MI módszereinek feljavításával egy új meg-

70Hubert Dreyfus szerint Minsky a keretek ötletét Husserl-t®l vette (Husserl et al. 1973 ), mi
több talán közvetve épp Dreyfus hívta fel erre a �gyelmét � egy graduális hallgatón keresztül
aki Dreyfus óráira járt.
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oldást sikerült találni. Az IBM Watson épp úgy m¶ködik, ahogyan a dreyfusi
el®rejelzés szerint nem m¶ködhetne. Ennél az esetnél is bebizonyosodott, hogy
az MI er®sen experimentális probléma: a Watson 4 éves fejlesztése során a csapat
8000 dokumentált kísérletet hajtott végre, ezeket egységes protokoll szerint kivi-
telezték, az eredményeket közös adatbázisban gy¶jtötték. A Jeopardy! problémát
nem lehetett a tervez®asztal mellett megoldani.

A tervek a rendszer alkalmazására sokrét¶ek: az IBM els®sorban az egészség-
ügyben, de ezen felül az üzleti intelligenciák területén, a support rendszereknél és
a kormányzati rendszereknél képzeli el a hasznosulást.

És a Watson csak egy a hasonló rendszerek közül. Hasonló rendszer a weben
is kipróbálható Wolfram Alpha,71 vagy az IPSoft titokzatos szoftvere az Eliza,
amely egy USA-beli cégnél már kiváltotta az indiai Call-Centert, és megválaszolt
több 10 ezer esetet (Economist 2013 ).

3.4.2. SMPA robotok

Ebben a fejezetben kett®, a 2000-es években készült robotikus rendszert fogok
bemutatni, amelyek mindegyike a klasszikus � és Brooks által életképtelennek,
Dreyfus által degeneratív kutatási program termékének ítélt � Sense-Model-Plan-
Act architektúrával sikeresen m¶ködik. A válogatás meglehet®sen esetleges: az
alábbi példák talán jól mutatják, hogy milyen messzire jutott a megközelítés, de
rengeteg egyéb példát is lehetnek hozni ennek illusztrálására; jelenleg ugyanis a
robotika nagyon gyorsan fejl®dik, egyesek robotikai forradalomról beszélnek.72

3.4.2.1. A NASAMarsjárók útvonaltervezése ANasa Jet Propulsion Laboratory-
jában fejlesztett, el®z® generációs Marsjárók73 számos autonóm mechanizmussal
rendelkeznek, ezek közül az útvonaltervezés az egyik legfontosabb. Mint minden
autonóm mechanizmusnak a marsjáró fedélzetén, ennek is az a célja, hogy a Föld
és a Mars közötti, közel fél órás késleltetésb®l, a korlátozott sávszélességb®l és
a korlátozott rálátásból adódó lassú kommunikációs csatorna ellenére minél több
vizsgálat legyen végrehajtható (Carsten et al. 2007 ).

A marsjárók útvonaltervezésének alapelve semmit sem változott a Shakey óta.
Sztereó kameráikkal el®ször is egy képet készítenek a tájról, amelyen azonosítják
a különféle méret¶ akadályokat. Ezen számításnak az eredménye egy modell,
amely egy négyzetrácson reprezentálja a robot környezetét. Ezen négyzetrácson a
nagyobb akadályok, mint nagyobb költség¶ mez®k jelennek meg. Az útvonalter-
vezés a Field D* algoritmus (Ferguson and Stentz 2006 ) (10. ábra) segítségével
történik, amely az Shakey-ben is használt A* algoritmus továbbfejleszése, illetve
kiterjesztése nem-uniform felbontású reprezentációkra. Id®nként a robot meg-
áll, újrafényképez és újratervez, így egy hosszabb út alatt az apróbb eltérések a
reprezentációtól nem akkumulálódnak: ez az elv is már ott volt a Shakey-ben.

71http://www.wolframalpha.com/
72Lásd például a Rodney's Robot Revulution cím¶ 2008-as, vagy a Robot Revulution cím¶,

NHK World által 2013-ban készített dokumentum�lmet.
73A Spirit és az Opportunity nev¶ marsjárókról van szó. A legújabb a Mars Science Laboratory

(populáris nevén a Curiosity), amely egyébként ugyanúgy használja az itt bemutatott AutoNav
technológiát.
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10. ábra. A Sprit és az Opportunity által használt Field D* algoritmus illusztrá-
ciója a (Carsten et al. 2007 )-b®l

3.4.2.2. A VisLab autonóm gépkocsijai A Marson a táj nem változik, így
a közlekedés sem annyira bonyolult. Manapság már vannak országúti, s®t, városi
forgalomban boldogulni képes autonóm gépjárm¶vek is. A VisLab által készített
autonóm járm¶vek is ilyenek: a 2010-es világkiállításra Olaszországból Sanghai-
ba eljutottak két autonóm járm¶vel. Az els® járm¶ végezte a feladat nehezét:
a konvoj elején haladva ennek kellett meghatároznia az útvonalat, a második
járm¶ pedig az els® járm¶vet követte (de nem szolgaian, ez a járm¶ is használta
a szenzorait az akadályok elkerülésére). A kb. 13 ezer kilométeres távot 61 nap
alatt, 191 szakaszban teljesítették, amelyet megszakítottak vámvizsgálatok, az
(elektromos) autók feltöltése, stb., természetesen emberi beavatkozással. (Broggi
et al. 2012 ).

2013-ban a VisLab még komolyabb eredményt ért el: Parma külvárosából a
belvárosba vezetett az autonóm gépjárm¶vük, földúton, autópályán, körforgal-
mon, belvárosi utcákon keresztül, él® forgalomban, gyalogosokkal, motorosokkal,
gépkocsikkal, stb.74

A rendszer megvalósítása nagy vonalakban hasonló ahhoz, amelyet a GOFAI
kezdetén elképzeltek � de természetesen a megoldás részletei legalább annyira
érdekesek. A VisLab járm¶vei kamerákkal és lézeres távolságérzékel®kkel, azaz
Lidar-okkal vannak felszerelve, amelyek képét nagy teljesítménnyel, másodper-
cenként több tucat alkalommal képes a rendszer háromdimenziós modellé alakí-
tani egy szenzorfúziós eljárással. Ebben a modellben megjelennek egyéb adatok
is, mint a GPS koordináták vagy a gépjárm¶ bizonyos állapot információi. Egy
magas szint¶ vezérlés, amely rendelkezik az úticél információval, az A* egy mó-
dosított változatával megtervezi az útvonalat, majd ezt lebontja kormány-, gáz-
és fékparancsokra. Újra találkozunk tehát a Shakey-ben is már megjelen® alapel-
vekkel.

3.4.2.3. Az SMPA reneszánsza Számtalan további példát találhatnánk még
Sense-Model-Plan-Act elven m¶köd® robotokra a legújabbkori fejlesztések között:
autonóm repül®k és tengeralattjárók vezérlésében, s®t, 2 illetve 4 lábon járó ro-

74http://vislab.it/proud-en/, letöltve 2013. július 28-án.
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11. ábra. Felül a VIAC kísélet során használt egyik járm¶ (A vislab.it médiaanya-
gából), alul a VisLab által használt vezérlés (Broggi et al. 2012 ). Az ábrán jól
megkülönböztet®k az SMPA architektúra elemei.

botokban is megtaláljuk a tipikus komponenseket. Nem fogunk azonban találni
a fenti két járm¶vet bemutató cikkekben utalást a kognitív tudományra vagy az
emberi intelligenciára, és ez a többi, itt be nem mutatott rendszerrel is hason-
ló a helyzet. S®t, nem találunk utalásokat az SMPA Brooks-féle de�níciójára
vagy korai robotokra sem � egyedül a GOFAI korában megalkotott algoritmu-
sokat hivatkozzák, például az A*-ot, de ezeket sem mindig � olykor hivatkozás
nélkül, mint közismert, tankönyvi eljárások jelennek meg amelyeket részletezni
sem kell. Ezeken a példákon nagyon hasonló jelenséget láthatunk ahhoz, ame-
lyet a Knowledge Engineering-nél hivatkozáselemzés segítségével mutattam meg:
nincsen lényegi, él® kapcsolat az emberi intelligenciát vizsgáló tudományok és a
robotika, vagy tágabban az MI között ezeknél a projekteknél. És ami még ennél
is fontosabb: úgy t¶nik, hogy ez inkább el®ny, mint hátrány a siker szempontjá-
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ból. Ezeket a projekteket a földönkívüli MI kategóriába sorolhatjuk: a kutatók
nem emberszer¶, és más ismert él®lények m¶ködési elveit®l is lényegében eltér®
rendszereket alkotnak, amelyek eddig nem ismert módon, szimbolikus m¶veletek-
kel, ügyes heurisztikákkal küzdik le az akadályokat. Másképp szólva éppen úgy
m¶ködnek, mint ahogyan az ember m¶ködését elképzelték a Régimódi MI naiv
korszakában, amely a kognitív tudomány naiv korszakával is egybeesett, amely
elméletekr®l azonban bebizonyosodott, hogy mint emberkép nem állják meg a
helyüket.

3.5. Konklúzió

Láthattuk, hogy a Régimódi MI és az Új MI abban tér el egymástól, hogy mi-
lyen el®feltevésekkel rendelkeznek az intelligencia megvalósíthatóságáról. Ezen
el®feltevések arra vonatkoznak, hogy az intelligencia lényege hogyan írható le �
ennek pedig része az is, hogy milyen feltevésekkel rendelkezünk az intelligencia,
és általában a szellemi teljesítmények természetér®l.

A különféle el®feltevéseket az alábbiak szerint összegezhetjük.

• A Régimódi MI korában kutatók f® alapfeltevése, hogy az intelligencia, ezen
belül emberi gondolkodás lényegében szimbólumfeldolgozás. A gépek ugyan-
csak képesek szimbólumfeldolgozásra, tehát ha ezeket megfelel®en progra-
mozzuk, töltjük fel szimbolikus reprezentációval, akkor intelligens viselke-
dést fogunk kapni, amely megvalósításban eltér® ugyan, de lényegileg nem
különbözik az emberi intelligenciától.

• A gépi intelligencia lépésenként megvalósítható - egy ideális els® lépés példá-
ul a sakk problémájának megoldása, mert az jó példa az intelligens emberi
tevékenységre, de eközben eléggé korlátos is, így az adódó gyakorlati prob-
lémák könnyen kezelhet®k. A sakkot azért tartják az intelligens viselkedés
tipikus példájának, mert ebben az id®ben mindenki egyetért abban, hogy
sakkozni annyit tesz, mint összetett és sokrét¶ szimbólumfeldolgozást vég-
rehajtani.75

• Az intelligens ágens úgy kerül kapcsolatba a világgal, hogy észlel® szervei
segítségével szimbólumokat hoz létre, majd ezeket értékeli, manipulálja, kö-
vetkeztetéseket hajt végre és végül beavatkozik a világba. A Shakey az els®
megvalósítása ennek az elképzelésnek. Az ebb®l következ® tervezési elv az
SMPA architektúra alkalmazása (lásd a 3.4.2. fejezetet).

• Az intelligens ágens felbontása különféle feladatokat ellátó modulokra egy-
ben egy hit megnyilvánulása is, amely szerint a funkcionális dekompozíció,
azaz a probléma modulokra bontása majd azok külön-külön megoldása al-
kalmazható a mesterséges intelligenciában.

• A különféle kérdések megválaszolásához szükséges tudás logikai állítások
formájában megadható (lásd a MYCIN (3.1.2.4.) példáját).

75Az a gondolat, hogy esetleg az ember sakk közben nem is szimbólumfeldolgozást végez, az
MI közösség számára el®ször Dreyfuson keresztül jut el, aki azonban rögtön azzal is megterheli
mondanivalóját, hogy kijelenti: a sakkot lehetetlen szimbólumfeldolgozásként megvalósítani,
következésképp szerinte számítógéppel lehetetlen jól sakkozni.
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A megtestesülés fontosságát hangsúlyozó 20. századi kontinentális �lozó�a,
amely tagadja, hogy az emberi intelligencia szimbólumfeldolgozás, azaz lényegé-
ben számítás lenne, közvetlenül alkalmazhatónak t¶nik a fenti el®feltevések tá-
madására. Dreyfus, Brooks, továbbá részben a Compton�Jansen páros (és sokan
mások, akiket nem tárgyalok dolgozatomban) ezért új alapokat szeretne találni a
Mesterséges Intelligencia kutatásához, azonban a heideggeri (Dreyfus), a reprezen-
táció tagadásán alapuló (Brooks) vagy a lonergani (Compton�Jensen) alternatív
megközelítések nem tudnak sikereket elérni vagy jelent®ségre szert tenni.

Dreyfus kritikája nem állta ki az id® próbáját: mind a sakk terén, úgy a
természetes nyelv¶ kérdés-válaszolás terén olyan eredmények születnek, amelyek
teljesen ellentmondanak Dreyfus jóslatainak. Ahogy a modern példákból láthat-
juk, az sem igaz, hogy a Régimódi MI egy lakatosi értelemben vett degeneratív
kutatatási program lenne, ami teljesen elhalt. A kérdés az, hogy csak Dreyfus
következtetései, vagy már az alapfeltevései is helytelenek voltak?

Dreyfus azt állítja, hogy a jól ismert szimbólumfeldolgozó számítógéppel nem
lehetséges fejlett mesterséges intelligenciát létrehozni. Szerinte ugyanis az elme-
�lozó�a már régen meghaladta azokat a naív elméleteket, amelyek szerint az in-
telligencia pusztán szimbólumfeldolgozás volna. A dolgozatom kés®bbi fejeze-
teib®l ki fog derülni, hogy ezzel a második állítással � bár nem Dreyfus érvei
miatt � egyetértek. Itt azonban észrevehetjük, hogy Dreyfus, miközben az MI
kutatókat kimondatlan el®feltevéseikkel szembesíti, saját maga is elfogad egy ki-
mondatlan el®feltevést. Ez az el®feltevés a számítógépek természetére vonatkozik,
és azt mondja, hogy azok pusztán szimbólumfeldolgozók, amelyeket leginkább a
Turing gépekkel azonosíthatunk. Így tehát a számítógépek képességei és korlátai
is a Turing gép képességeivel és korlátaival esnek egybe. Ez a feltevés talán els®
látásra triviálisan elfogadandónak látszik. Az els® gyanús jelek akkor mutatkoz-
nak, amikor olyan kijelentésekkel szembesülünk, miszerint a számítógépnek �nincs
teste� � ami persze a Turing gépre igaz csak, de a számítógépre nem. Hasonló
problémával találkozunk Roger Penrose számítógép felfogásában is, aki azt állítja,
hogy a számítógépek lehet®ségeit korlátozzák a Gödeli mondatok � a Turing gépe-
ket korlátozhatják, lévén a Turing gép formális rendszer, azonban a számítógépet
formális rendszernek tekinteni kategóriahiba.

A következ® fejezetekben a gépi hallgatólagos tudás lehet®sége mellett érvel-
ve jobban exponálni fogom a különbséget. Ezen a ponton elegend® észrevennünk,
hogy az el®feltevés valóban jelen van. Ennyi is elég ugyanis ahhoz, hogy a Dreyfus
MI értékelésében rejl® igazi veszélyt érzékeljük. Dreyfus azt állítja tehát, hogy so-
ha nem lesz gépi sakk, nyelvjáték, beszédfelismerés, stb., mert az intelligencia nem
szimbólumfeldolgozás természet¶. Ma azonban van sikeres gépi sakk, nyelvjáték
és beszédfelismerés, így az a következtetés adódik az óvatlan � a gépre vonatkozó
el®feltevést észre nem vev® � olvasó számára, hogy ezek az intelligens viselkedések
mégiscsak leírhatók, mint szimbólumfeldolgozások. Tehát a Régimódi MI elkép-
zelései, például a Fizikai Szimbólumrendszer Hipotézis (lásd a 3.1.1. fejezetet)
állnak nyerésre. Ráadásul minden egyes újabb sikerrel egyre jobb érveket kapnak.
A pontatlan gép-felfogás miatt minden újabb MI siker Dreyfus nem-szimbolikus
intelligencia felfogást cáfoló empirikus eredménynek látszik.

Természetesen nem csak az MI most említett �lozófusai, hanem sok gyakorla-
ti MI kutató is a számítógépeket lényegében azonosnak látja a Turing gépekkel.
Ezen túl két f® megközelítés lehetséges. Ha elképzelhet®nek tartja az intelligenciát
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Turing géppel megvalósítani, akkor nekifog a kivitelezésnek, ahol természetesen
még számos súlyos problémát fedezhet fel. Ilyen például a �Knowledge Acqui-
sition Bottleneck� a szakért®i rendszerekben. Ez azt mondja, hogy jók volnának
ezek a szakért®i rendszerek, ha egyszer végre ki tudnánk nyerni az összes szabályt
az egyes területek szakért®ib®l, ami viszont igen nehéz és költséges. Ellenben
ha az MI kutató azt gondolja, hogy a Turing gép nem megfelel® az intelligen-
cia létrehozásához, akkor alternatív architektúrákon fog dolgozni, mint például
Rodney Brooks. Számukra különösen érdekesek lesznek az alternatív számítógép-
architektúrák is, mint például a molekuláris számítógép.76 Ám a gyakorlati MI
eredmények lényegében mind a �hagyományos� számítógépeken jöttek létre.

A Brooks által javasolt emergens architektúrák � szemben a szerz® szándé-
kával � nem számolnak le a reprezentációval, és az ezzel kapcsolatban használt
emergencia fogalom sem episztemológiai sem ontológiai értelmében nem áll, ha-
nem egy újfajta rendszertervezési paradigmát jelent. Ugyanezt elmondhatjuk a
mesterséges neurális hálózatokról kapcsán is. Az alternatív, például DNS-alapú
számítógépeket úgy értelmezhetjük, hogy ezután a Turing géppel � amely egy
formális elmélet a tényleges számítógépek leírására � most már nem csak tran-
zisztoros számítógépeket jellemzünk, hanem másfajta rendszereket is.

A Knowledge Engineering terület alapos megvizsgálása, illetve az elemzett
Modern MI megoldások azt mutatják, hogy a GOFAI idején létrehozott fontos
eszközök egy része: az A* algoritmus, az SMPA architektúra egyre sikeresebb
alkalmazásokhoz vezet. Az els® lépés hit is megalapozottnak látszik: az els®
sakkprogramok voltak az els® lépések a világver® Deep Blue felé, a Shakey volt
az els® lépés az autót, helikoptert, repül®t vezet® robotok felé.

A MYCIN viszont nem tekinthet® az IBM Watson el®futárának, bár ez utób-
bi is tartalmaz logikai következtet®t. Ennek ellenére a Watson � a nagy szöveges
adatbázisaival, a gépi tanuló moduljaival � is egyértelm¶en a GOFAI vonal foly-
tatása.

Miközben a terület viszonylag gyorsan fejl®dik, az elméleti háttér lassan vál-
tozni látszik. Ahogy ezt a Knowledge Engineering területén tételesen ellen®riz-
tem, illetve a modern esettanulmányoknál is vizsgáltam, a kutatók többé már
nem azért dolgoznak a GOFAI eszközeivel, mert azok egyben az emberi intelli-
gencia eszközei is lennének.77 Az ember, mint modell egyre kevésbé szerepel a
kutatásokban, és ennek megfelel®en az embert kutató diszciplínák publikációira
sem hivatkoznak. E helyett � ahogyan azt a Watson 8000 dokumentált kísérlete
is mutatja � a kutatás sokkal empirikusabb lett, és az egyes eszközök, megoldások
használatát az emberi kognícióval való hasonlóság helyett a velük szerzett sikeres
tapasztalatok indokolják. Ezért azt mondhatjuk, hogy egy újszer¶, nem az emberi
m¶ködést imitáló intelligencia lehet®ségeinek a felfedezése zajlik.

Ez azonban felveti azt a �lozó�ai kérdést � amellyel ezután foglalkozni fogok
�, hogy lényegében mit csinálnak ezek a rendszerek, hogyan jellemezhetjük ®ket?
És hogyan helyezhetjük ®ket el az embert és az állatokat is tartalmazó, egységes
világképben?

Ezen fejezet célja � egy szelektív MI áttekintés és az ember, illetve számítógép

76Viszont azon kevesek, akik ténylegesen molekuláris számítógépet készítenek, általában a
remélt nagy számítási teljesítmény miatt teszik ezt és épp azt szeretnék, ha a számítógépük
Turing-gépként m¶ködne, vagy legalább megközelítené annak tulajdonságait minél jobban.

77Chris Welty, az egyik fejleszt® ezt explicit kimondja az egyik el®adásában:
http://www2012.wwwconference.org/media/videos/keynote-c-welty/, 43:00-nál.
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természetére vonatkozó el®feltevések kibontása mellett � az is volt, hogy elegend®
esettanulmányt, hivatkozható példát szolgáltasson ahhoz, hogy a disszertációm f®
témáját, a gépi tudás és emergencia mibenlétét vizsgálhassam. A disszertációm
további részében ilyen részletességgel már csak egy evolúciós számítást bemuta-
tó gondolatkísérletet és egy modern SMPA-szer¶78 elveken alapuló kerékpározó
robotot fogok bemutatni.

78Csak �-szer¶� mert a tervezés funkciója a szóban forgó robotnak nincsen.
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4. Emergens számítógépek és hallgatólagos tudás

4.1. A számítások természete

A számítások természetére vonatkozó kérdés megválaszolásának el®feltétele, hogy
megvizsgáljuk a viszonyt az ember által tervezési/fejlesztési fázisban létrehozott
leírások � terv, forráskód � és a m¶köd® rendszer között. Még pontosabban, az
informatikus mérnöki tervezés és kivitelezés termékei � úgymint az algoritmus,
a szoftver architektúra és egyéb dokumentumok, az adatmodell, az implementált
programkód valamint a teszt esetek � és a számítógép által produkált számítási
folyamatok közötti viszony érdekes számunkra. A számítógép és leírása/tervei kö-
zötti különbség észrevétele és elismerése alapvet® fontosságú, mert ebb®l érthetjük
meg, hogy nem igaz, hogy számítógép pontosan azt csinálja, amire beprogramoz-
ták. A számítógép által produkált folyamatot nem határozza meg a programkód
és ebb®l kifolyólag a számítás eredményét sem.

Továbbá: a terv, a program és a többi tervezési termék nem teljesen elegend®
egy számítás jellemzésére. Ellenkez® esetben a mérnöki tervezési termékek vizs-
gálata egybeesne magának a számításnak vizsgálatával, és már a tervez®asztal
mellett meg tudnánk jósolni, hogy mit fog tudni és mit nem a számítógép ami a
számítást végrehajtja. Ami azt illeti, Roger Penrose (3.3.3) vagy Hubert Dreyfus
(3.1.3.) épp ezt próbálják tenni, amikor megjósolják, hogy mit nem fog csinálni
a számítógép.

A számítógépet szimbolikus rendszerrel helyettesíti John Searle (Searle et al.
1980 ) is a híres Kínai szoba gondolatkísérletben, amelynek lényege, hogy egy
tisztán �szintaktikus� programmal lehetetlen az elmét reprodukálni (részletek a
4.4.6 fejezetben).79

Az alábbiakban meg fogom mutatni, hogy az algoritmus, a programkód és a
számítás folyamatának természete különböz®, és az algoritmus aluldeterminálja a
programkódot, ami szintén aluldeterminálja a számítás folyamatát. Ha belátjuk,
hogy a viszony a program és a számítás között általában véve nem determináló,
akkor nagyon fontos következtetésekre juthatunk a programkódok készítési mód-
szertanára, illetve a programból levezethet® limitációkra vonatkozólag is.

4.1.1. A számítások m¶ködése

A számítógép természetének feltárásához hasznos meg�gyelnünk, hogy milyen
ismereti szinteken szokás a számítógépek m¶ködését vizsgálni. Ezek az alábbiak
(12. ábra):

1. az algoritmus szintje

2. az algoritmust implementáló programkód szintje

79David Cole egy cikkében (Cole 1984 ) az elmével kapcsolatos gondolatkísérleteket vetette
alá analitikus �lozó�ai elemzésnek. Vizsgálatának egyik alanya a Kínai szoba gondolatkísérlet
volt. A gondos elemzés kibuktatta azt a problémát, amelyet ebben a fejezetben részletezek és
magyarázok. Cole a Kínai szoba gondolatkísérletben használt szavak jelentésére összpontosított.
Megállapította, hogy valójában eleve csak számítógépen implementált programmal próbálkozna
bárki is az elmét reprodukálni, ám egy ilyen gépezetre már kategóriahiba lenne a �szintakti-
kus� jelz®t használni. Hasonló ellenérveket a Kínai szobával szemben kés®bb többen is újra
felfedeztek, például David Chalmers is (Chalmers 1996 ).
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12. ábra. Egy értékadás különféle szintjei

3. az operációs rendszer és gépi kód szintje.

4. a hardver szintje

5. �zikai szint

Nézzük meg egy számítási lépés � egy egyszer¶ értékadás � példáját, amelyben
egy változóhoz egy értéket rendelünk (12. ábra) e szintek segítségével!

Ebb®l a példából látható, hogy az algoritmustól a �zikai szintig vizsgálva a szá-
mítást, minden szinten megjelennek olyan elemek, amelyet az el®z® szinten nem
meghatározottak. Ebben semmi meglep® nincs, hiszen az absztrakttól haladunk
a konkrét felé. Az algoritmus nem határozza meg, hogy milyen programnyelven
és azon belül pontosan milyen szintaxissal írjuk le a változó értékadását. Ezt a
programozó dönti el az algoritmus implementálásakor. A konkrét programsor nem
határozza meg, hogy a változó a memóriának mely koordinátáin lesz tárolva80,
mert ezt az operációs rendszer és a futtatókörnyezet dönti el. A memóriacím és
az azon végrehajtott operációs rendszer szint¶ m¶velet természetesen nem hatá-
rozza meg önmagában azt a hardverm¶veletet, amely végbemegy, mert ez eltér®
hardvereken más és más lehet. És végül a hardver architektúrája nem képes meg-
határozni teljes egészében azt a �zikai folyamatot amely végs® soron lejátszódik,
mert az már a konkrét, lokális anyagtulajdonságoktól is függ, amelyek ugyanazon
hardver típus példányainál mások és mások lehetnek. Ezeket a tulajdonságokat

80Az egyszer¶ség kedvéért kihagytam a fordítóprogram szintjét, ahol a programsor binárissá
alakul át (amennyiben nem egy interpretált programnyelvr®l beszélünk, ahol nincs szükség erre
a lépésre). Ezt a folyamatot, nagyban meghatározza a programsoron kívül például a fordító
optimalizálási stratégiája, stb.
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nem tervezi meg senki, a gyártás során alakulnak ki � a hardver tesztelése a gyár-
tás után hivatott eldönteni, hogy az el®állított tárgy eladható-e a szóban forgó
hardver egy példányaként.

Az alábbi alfejezetekben azt mutatom meg, hogy a számítások értelmezése els®
megközelítésben nem más, mint a határ meghúzása valamelyik szint mentén, ezzel
kijelölve a számítás elhanyagolható és nem elhanyagolható részeit.

4.1.1.1. Azonos és különböz® számítások Például bizonyos szituációkban
szokásos azt a kijelentést tenni, hogy két számítás azonos az algoritmus szintjén,
viszont más programnyelven vannak realizálva, amelyek eltér® operációs rendsze-
ren és hardveren futnak, tehát ezeken a szinteken különböz®ek. Természetesen
az azonosság és a különböz®ség határa egy másik szintnél is lehet. Futtathat-
juk ugyanazt a programkódot eltér® operációs rendszeren, vagy akár ugyanazon
operációs rendszeren, de eltér® hardveren. Végs® soron futtathatjuk többször
ugyanazon a hardveren81 is, és akkor már csak a �zikai szint fog eltérni, hiszen az
elektronok pontos kon�gurációja, a h®viszonyok, stb. bizonyára nem lesznek egy-
formák. Megalapozhatók tehát olyan kijelentések, mint pl.: �több különféle gépen
lefuttattam ugyanazt a számítást�, csupán hozzá kell tennünk, hogy a számítás
alatt nem a �zikai szint¶ m¶veleteket értjük � hiszen azok nem voltak azonosak
� hanem csak a programot, vagy algoritmust.

4.1.1.2. Azonos és különböz® kimenet Egy MI rendszer tervezésekor vi-
szont a rendszer kimenete � outputja � legalább annyira érdekel minket mint a
számítás lépései. A kimenet esetében a számítás elemeihez hasonlóan próbálkoz-
hatunk egy szintezett vizsgálattal: például két különböz® számítógép � mondjuk
egy laptop és egy okostelefon � képerny®jén megjelen® szöveges üzenetre annyiban
mondhatjuk, hogy �ugyanaz� � holott eltér® méretben, bet¶típussal, eltér® típu-
sú kijelz®n, más-más fénykibocsátással jelennek meg � amennyiben nem vesszük
�gyelembe a különbségeket az operációs rendszer, a hardver és a �zikai szint kü-
lönbségeit és feltételezünk egy szimbolikus szintet, ahol a két jelenség ugyanazon
szimbólumsorozat két különböz® realizációja.

4.1.2. Meghatározatlansági viszonyok és befolyásoló tényez®k a külön-
féle vizsgálati szinteken

Ebben a szakaszban megvizsgálom, hogy a számítás különféle vizsgálati szintjein
milyen befolyásoló tényez®k fedezhet®k fel. Fontos, hogy e tényez®kre fény de-
rüljön, mert a rendszerrel megvalósítható viselkedést ezek mindegyike alakítja.
Amint a 13. ábra mutatja, megkülönböztethetjük egymástól azokat az elemeket,
amelyek tervezési id®ben készülnek el, így futásid®ben már statikusak, és azo-
kat, amelyek tervezési id®ben el®re nem láthatóak, mert a számítás futása közben
dinamikusan változnak a mérnöki tervezési projekthez képest küls®, el®re nem
látott hatások miatt. Mint látható, tipikusan az algoritmus és a program azok az

81Ehhez hozzá kell tennem, hogy ténylegesen ugyanarra hardver példányra gondolok. Bonyo-
lult ugyanis a helyzet: a hardverek sorozatgyártása egy adott terv alapján önmagában ugyan-
olyan típusú absztrakt-realizált probléma, mint amit itt tárgyalok. Úgy hiszem, az érvelés két
ugyanolyan típusú hardver-példány esetén is m¶köd®képes volna, de így egyszer¶bb.
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elemek, amelyek a tervezési fázis végére véglegesednek82, az operációs rendszer, a
hardver és a �zikai szint elemei pedig dinamikusan, és ahogy kés®bb ki fogom mu-
tatni, tervezési id®ben el®rejelezhetetlenül változnak a számítás folyamata során.
Minden esetben különbséget tehetünk ilyen módon a tervezési és futási id®ben
változó dolgok között. A határ azonban nem mindig ugyanott húzható meg.

Mivel az elterjedt Neumann architektúrában a programkód és az adatok egy
közös memóriatérben helyezkednek el, az adatok manipulálására szolgáló m¶ve-
letekkel valójában maguk a programok is módosíthatóak. Ezt dinamikus prog-
ramozásnak nevezik. A programkód átírása függhet a számítógép környezetét®l
a számítás közben, így az tervezési id®ben nem lesz el®re látható a módosítás.
Hasonló elven m¶ködnek a kés®bb részletezett evolúciós számítások is.

Az önmagát módosítani képes program83 nagyon dinamikus rendszert hoz lét-
re. A másik véglet az az eset, amikor az operációs rendszert és a hardvert is
ugyanaz a mérnöki er®feszítés állítja el® és a rendszer nem képes módosítani a
saját felépítését, így akár tervezési id®ben pontosan ismerhetjük a majdani hard-
ver szint¶ m¶veleteket, és csak a �zikai állapotról állíthatjuk azt, hogy a rendszer
környezetét®l függ. Természetesen ez azt is feltételezi, hogy az algoritmus nem
tartalmaz inputokat. Ilyen lehet például egy olyan rendszer, amelynek folyama-
tosan egy bizonyos jelmintázatot kell generálnia, ciklikusan m¶ködve.

A dinamikusan programozott, s®t, akár el®re nem látható hardveres b®vítmé-
nyekkel módosított rendszer és a jelgenerátor, mint két véglet között találjuk a
hétköznapokban leginkább elterjedt, a környezet, a program és a bels® állapot
függvényében kimenetet generáló rendszereket; a klímát szabályozó rendszerekt®l
a hagyományos mobiltelefonokig84.

A tervezési, illetve a futásid®ben ismerhet® elemek közötti határ helye változ-
hat ugyan, de tudhatjuk, hogy a legfels®, a gép m¶ködési elvét tartalmazó algo-
ritmus � amely akár a dinamikus programozást is magába foglalja � mindenképp
tervezési id®ben d®l el, amennyiben a vizsgált rendszer egyáltalán rendelkezik
ilyennel85, ezen túlmen®en a legtöbb érdekes feladatosztályokban a számítógép
m¶ködési környezetét nem tudjuk teljesen el®re megtervezni. Egy autonóm repü-
l®, vagy városi forgalomban navigáló autó esetében világos, hogy az összes szitu-
ációt még csak felsorolni sem tudjuk, amibe a rendszer kerül. De még egy f¶tést

82eltekintve most attól a tényt®l, hogy szinte minden tervezés iteratív, azaz a tervet a tapasz-
talatok függvényében ciklikusan módosítják

83Az az elterjedten használt kifejezés, miszerint a program �módosítja önmagát� ellentmon-
dással terhelt, hiszen ha épp az az utasítás, hogy változzanak az utasítások egy adott módon, és
a gép ezt hibátlanul végrehajtja, akkor az eredeti utasításoknak megfelel®en m¶ködik. Turing
(Turing 1948, p.429) ezt a problémát úgy kezeli, hogy a programot az elérhet® (Turing)gép
állapotok relációjaként írja le. �One may also sometimes speak of a machine modifying itself,
or of a machine changing its own instructions. This is really a nonsensical form of phraseology,
but is convenient. Of course, according to our conventions the 'machine' is completely described
by the relation between its possible con�gurations at consecutive moments.� Valójában arról
van szó tehát a dinamikus programozás esetén, hogy az algoritmus és a programkód szintje kö-
zött lényeges különbséget teszünk. Az algoritmus azt írja el®, hogy az utasításokat tartalmazó
memóriaterületeket módosítani kell � maga az algoritmus nem változik, azonban a programkód,
amelyet a memóriában tartunk igen.

84Az okostelefonok esetében általában már lehetséges a dinamikus programozás is
85Ellenkez® esetben olyan gépeket kellene feltételeznünk, amelyek nem egy ember által kijelölt

célt hajtanak végre � bizonyos szintig ez is lehetséges, lásd a evolúciós számítás példáját, vagy
azt a számos esetet, amikor a gépek m¶ködésének nem tervezett mellékhatásai vannak.
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13. ábra. A számítás vizsgálati szintjei és a különféle meghatározó tényez®k.

vezérl® rendszer esetében is el®állhatnak teljesen váratlan input-kombinációk. 86

4.1.3. Evolúciós eljárások, a számítások egyik legfejlettebb típusa

A számítás szintjei közötti interakciók szemléltetéséhez kiválóak az evolúciós al-
goritmusok. Az evolúciós algoritmusoknak és evolúció szimulációknak számos al-
kalmazása van. Az egyik legels® ilyen alkalmazás a Tierra volt, amelyet Thomas
Ray biológus hozott létre. Egy olyan virtuális számítógép-architektúrát de�niált,
amely 5 bites utasításokat használt, összesen tehát 32 utasítást hozott létre. A
rendszert Ray úgy de�niálta, hogy minden utasítás értelmes legyen, majd ezek
után írt egy egyszer¶ programot, amely képes volt lemásolni saját magát a me-
mória egy másik részére. Így a programkód példányai fokozatosan belakták a
rendelkezésre álló memóriát. Csakhogy Ray úgy alkotta meg az architektúrát,
hogy id®nként egy-egy véletlenszer¶ bithiba történjen a m¶veletek végrehajtása-
kor. Mivel minden m¶velet értelmes a 32-b®l, így az eredeti helyett egy másik
m¶velet kerül végrehajtásra. Ez jelképezi a biológiai mutációt. A leggyakrabban
persze m¶ködésképtelen kódok jöttek így létre, de olykor az is többször el®fordult,
hogy egy sokkal �életképesebb� például rövidebb kódból álló, vagy agresszívebben
terjeszked® programhoz vezetett a módosulás, másképp szólva beindult egy gé-
pi evolúció (Ray 1991 ). Hasonló alkalmazás az (egyébként 4 bites) Nanopond
(Ierymenko 2010 ) is, azzal a különbséggel, hogy a Nanopond esetén nincs el®re
elkészített kiindulási program � itt már az els® szaporodásra képes program is
véletlenszer¶en jön létre. (http://www.youtube.com/watch?v=qz6gE2PPXCw).

86Voltaképp az is kétséges, hogy képesek lehetünk-e bármilyen gép m¶ködési környezetét teljes
részletességben megtervezni, úgy, hogy kizárólag el®re látható inputok érjék a gépet, ide értve
a �zikai szintet is.
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4.1.4. Az Evolúciós Game of Life és az AARON

Az elemzés kedvéért a 4 illetve 5 bites számítási architektúrák helyett foglalkoz-
zunk inkább egy jóval egyszer¶bb rendszerrel, a Game of Life-fal.87

A �Life� John Conway klasszikus �rekreációs� matematikai játéka, amely a
Scienti�c American cikke (Gardner 1970 ) nyomán lett ismert és amely Game
of Life néven terjedt el. A játék egy kockásfüzet-univerzumban játszódik. A
játékhoz két színre van szükség, az egyik szín az �él®� négyzeteket jelöli, a másik
a �halott� négyzeteket. Legyen adott egy kezdeti elrendezése az �él®� és �halott�
négyzeteknek88. A játék ezek után �generációkra� osztva folyik, az alábbi három
szabály szerint:

1. Túlélés. Minden él® négyzet, amelynek kett® vagy három él® szomszédja
van, túlél.

2. Halál. Minden négyzet, amelynek négy vagy több él® szomszédja van, meg-
hal (�túlszaporodás�). Minden négyzet, amelynek egy vagy nulla él® szom-
szédja van, meghal (�izoláció�).

3. Születés. Minden halott négyzet, amelynek pontosan három él® szomszédja
van él®vé lesz.

A 14. ábra segít elképzelni a játék menetét.89 A Game of Life-ban sokfajta
meglep® mintázat ismert: hatalmas lövöldöz® objektumok, örök élet¶ folyamato-
san helyet változtató objektumok, folyamatosan változó, káoszt okozó mintázatok.

Ezen az univerzumon futtassunk egy genetikus algoritmust!90 A feladat legyen
�érdekes�, életképes game of life alakzatok létrehozása. Az elképzelés az, hogy az
evolúciót hívjuk segítségül: véletlenszer¶en generálunk néhány megoldás-jelöltet
a problémára (ezt nevezik �zéró generációnak�), kiértékeljük, hogy melyek �élet-
képesek�, azaz melyek felelnek meg a legjobban a célfüggvénynek91. Amelyek jól
megfelelnek, azokat kiválasztjuk, ezzel a szelekciót emulálva. A kiválasztásnak
sokféle módja van, nem mindig csak a legjobbakat választják ki, hagynak bent
véletlenszer¶en kevésbé életképes egyedet is, stb. Ezután genetikus operátoro-
kat alkalmazunk a kiválasztott egyedeken: keresztezzük és mutáljuk ®ket. Mint
a szelekciónál, úgy itt is sokféle megközelítés van a mutáció/keresztezés arányát
illet®en, a mutációk méretét illet®en, stb. Ezzel el®áll a következ® generáció, és a
folyamat kezd®dik elölr®l.

A mi esetünkben a pontos cél legyen az, hogy jöjjenek létre olyan Game of Life
formázatok, amelyek minél tovább fent tudják tartani a következ® feltételeket:

1. Beleférnek egy n× k méret¶ négyzetbe.

2. Nem halnak el.

3. Nem stabilizálódnak (nem �fagynak meg�).

87Az emergens számítások c. könyvfejezetem alapján (Héder 2012a)
88Conway-nek egyébként vannak kritériumai a kezd®állások milyenségére vonatkozóan, de ezt

számunkra most nem érdekes.
89A mintázatok megegyeznek a Scienti�c American cikkében közölt mintázatokkal.
90Wim Hordijk hasonló témában írta PhD disszertációját (Hordijk 1999 )
91A megfelelés értékét �tnessnek nevezik a szakirodalomban.
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14. ábra. Game Of Life alakzatok. Az eredeti Science cikk alapján.

4. Nem térnek vissza egy olyan állapotba, amelyben már voltak, azaz nem
kerülnek végtelen ciklusba.

Maga a �tness érték lehet az a szám, ahány körig a fenti feltételek igazak egy
adott alakzatra. Hétköznapi nyelvre lefordítva tehát azt az alakzatot keressük,
amely a lehet® legtovább tud megújulni anélkül, hogy átlépne egy bizonyos mé-
retet. Tehát a kísérlet úgy néz ki, hogy generálunk valahány véletlen92 Game
of Life mintát, megnézzük, hogy melyeknek a legnagyobb ezek közül a �tness-e,
ezeket kiválasztjuk, itt-ott mutáljuk, továbbá keresztezzük ®ket és kezdjük az egé-
szet elölr®l. Tegyük fel, hogy sok ezer generáció után találunk egy olyan mintát,
amely egy érdekes, folyamatosan változó, egyre nagyobb alakzatokat generál, amíg
csak el nem éri a méretkorlátokat, azután ahelyett, hogy túllépné, megint csak új
alakzat-átmeneteken keresztül összezsugorodik a kiinduló helyzetébe (ekkor kez-
dené elölr®l az egészet, de a 4. szabály megsértése miatt kil®jük a szimulációt).
Az így kapott, tetszet®s alakzatunkat nevezzük el pulzárnak!

Elemezzük most azt, hogy egészen pontosan hogyan jött létre a pulzár, azaz
hogyan kaptunk egy olyan p × q négyzeten elterül® alakzatot, amely számunkra
érdekes tulajdonságokkal rendelkezik!

El®ször is, sok lépésen át futtattuk a Game of Life univerzumot. A számítás
végrehajtása során természetesen az összes vizsgálati szinten, a �zikai, a hardver,
az operációs rendszer, a programkód és az algoritmus szintjén is érdekes dol-
gok történnek. Mindeközben az az intuíciónk, hogy az evolúciós folyamat során

92A véletlenr®l lásd a 4.1.5. fejezetet
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létrehozott sok-sok Game of Life játék mindegyikét a Game of Life absztrakt ma-
tematikai nyelven megfogalmazott algoritmusa határozta meg. Éppen ezért úgy
érezhetjük, hogy az evolúciós számításnak ezek a részei, amelyek az újonnan lét-
rehozott alakzatok �tneszét számolták ki, nem függtek a megvalósítás módjától.
Tetsz®leges számítógép, vagy akár szorgalmas, négyzetrácsos füzettel felszerelt
emberek is elvégezhették volna. Vagy másképp fogalmazva, ha újrafuttatnánk a
számításnak ezen részeit egy tetsz®leges �zikai folyamatra alapozva, amely képes
a Game of Life algoritmus megvalósítására, els® ránézésre ugyanazokat az ered-
ményeket kapnánk.

Ezen intuíciónkat az elvárt output jellege alapozza meg. Mivel a Game of Life
alakzat absztrakt matematikai természet¶, így a vele kapcsolatos számításokat is
leginkább állapottranszformáló algoritmusként látjuk. Másképp fogalmazva, eb-
ben az esetben az output kijelzése közbeni program állapotot, operációs rendszer
és a hardver állapotát, valamint a képerny®n megjelen® alakzat �zikai jellemz®-
it elhanyagoljuk és a Game of Life alakzatot, mint szimbolikusan reprezentált
bináris mátrix fogjuk fel.

Vannak olyan alkalmazások, amelyeknél az outputot értelmetlen valamiféle
szimbolikus jelsorozatként értelmezni. AARON, amelyet Harold Cohen készített,
egy rendszer, amely festményeket (lásd a 15. ábrát) képes el®állítani különféle
hardves eszközökön, például speciális plotter nyomtatókon vagy valódi festékkel,
vászonra fest® célhardvereken (Cohen 1995 ). Cohen alapkérdése az, hogy vajon
milyen kondíciókat kell teljesíteni, hogy m¶vészetként értékeljék az emberek a
gép által készített képeket? Az AARON rendszer által készített képek több ga-
lériában is ki vannak állítva � azokban az esetekben, amikor a látogatók (még)
nem tudják, hogy a képet egy gép készítette, egyfajta m¶vészeti Turing tesztként
funkcionálnak. Nyilvánvaló, hogy ha AARON kimenetét úgy azonosítanánk, mint
koordinátasorozatot az ecsetmozgatáshoz, akkor helytelenül járnánk el, hiszen a
számítás eredménye maga a galériában kiállítható festény, amelynek létrejöttében
szerepet játszott a festék viszkozitása, a vászon min®sége, a h®mérséklet, stb.

Visszatérve a Game of Life esetére, ha az elvárt output és a hozzá rendelt
�tnesz függvényünk az lenne, hogy �hosszú ideig képerny®véd®ként futtatva mi-
nél kisebb elhasználódást okozzon a monitorpanelben� vagy �kiszámítása közben
minél kevesebb h®t adjon le a processzor� akkor sokkal könnyebben fognánk fel
a kapcsolódó számítást hardveres, vagy �zikai jellemz®kkel is bíró folyamatként
(életszer¶bb példák: a pilóta nélküli helikopter viharos szélben is tudjon egy hely-
ben lebegni; a robotpincér társasága legyen kellemes és ne löttyentse ki a bort
töltés közben ; vagy egy sötét helyen, a mobiltelefonom képerny®jével világítva
azt szeretném, hogy a telefonon futó Game of Life minél több er®sen világító
pixelt eredményezzen és minél kevesebb gyengén világítót). Így vizsgálva a kér-
dést világos, hogy ugyanazt a Game of Life alakzatot kétszer lefuttatva különféle
operációs rendszer, hardver és �zikai környezetben más-más h®leadást és moni-
tor elhasználódást kapunk. S®t, még ha ugyanazon a számítógépen, ugyanolyan
kiindulási operációs rendszer és hardver állapotból indulva futtatjuk le kétszer
egymás után, az eredmény más és más lesz � a h®leadás például függhet a pro-
cesszor kiindulási h®mérsékletét®l, a küls® h®mérséklett®l, a kis tartományban,
de folyamatosan ingadozó alaplapi feszültségt®l, stb.

Általában véve tehát a számítás kimenetét �zikai jelleggel is bíró produktumként
foghatjuk fel.
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15. ábra. Az AARON által készített, �Story of Transportation� cím¶ kép. A képet
a program készít®je, Harold Cohen engedélyével használtam fel.

Ellenkez® esetben nem tudjuk értékelni például az AARON kimenetét vagy
egy robot teljesítményét. Bizonyos esetekben tisztán szimbolikusan reprezentált
adatként � a hardveres, �zikai jellemz®ket elhanyagolva � értelmezzük a kimene-
tet. Például egy sakkjátszma következ® lépése lehet ilyen, mert itt egy mesterséges
játékról van szó ahol valóban minden játékos absztrakt, szimbolikus adatként ér-
telmezi a lépést és mindenki automatikusan eltekint a lépés megvalósulásának
részleteit®l. Hasonló a helyzet a képletek kiszámolásával, kódok megfejtésével
kapcsolatban. Itt is minden számításnak van hardveres és �zikai dimenziója, ám
ezekt®l mindenki magától értet®d®en eltekint. Talán éppen azért, mert a számí-
tógépet leggyakrabban ez utóbbi feladatosztályokat szem el®tt tartva tervezik és
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alkalmazzák, az MI lehet®ségeinek elemzésekor gyakran a számítógép-felfogásban
sem szerepelnek az alsóbb szintek (lásd dolgozatom el®z® fejezeteit).

Visszatérve a képerny®véd® céljára létrehozott Game of Life alakzathoz, termé-
szetesen egy jó számítástudós megpróbálhatná kidolgozni a monitorpanel elhasz-
nálódás vagy a processzor h®leadás absztrakt matematikai modelljét egy adott
monitorra vagy hardver kon�gurációra. Ha ez sikerülne, az azt jelentené, hogy a
�tnesz függvényt ismét meg lehetne fogalmazni explicit matematikai nyelven és
egyúttal azt is mondhatnánk, hogy ezek a problémák formalizálhatók. A számító-
gépek lehet®ségeivel kapcsolatos kritikák egy része a problémák formalizálhatatlan-
ságára hivatkozik különféle er®sséggel: elvileg lehetetlennek tartva a formalizálást,
vagy csak praktikusan kivitelezhetetlennek. Ezek a kritikák a problémának abszt-
rakt, algoritmus szinten történ® megoldási lehet®ségeire utalnak. Ami bizonyos
problémák formalizálhatatlanságát illeti, abban minden bizonnyal igazuk is van.
Abban viszont tévednek, hogy számítással93 csak formalizált problémákat lehet-
ne megoldani. Továbbá azt is látnunk kell, hogy bizonyos problámákat nem kell
formalizálni ahhoz, hogy megoldjuk ®ket. Lehetséges, hogy praktikusan valóban
lehetetlen formalizálni egy számítógépes processzor h®leadását, amely 100 millió
tranzisztort tartalmaz, amelyben h¶t®borda és a processzor közötti h®pasztát a
munkás mindig kicsit másképp viszi fel, a ventilátor porosodik és csapágyas lesz,
így eltér® mennyiség¶ leveg®t szállít, stb. Ett®l függetlenül például egy h®mérsék-
let szenzor visszacsatolásával könnyen készíthetünk olyan számítást, amely során
a processzor nem lépi át a kijelölt h®leadási tartomány határait. Ugyanígy nem
volt szükséges formalizálni bonyolult légköri turbulenciákat ahhoz, hogy ügyesen
lebeg® autonóm helikoptereket készítsenek és így tovább.

Térjünk most vissza az evolúciós Game of Life számításunkhoz. A fenti meg-
állapítások az egy egyed �tneszének leméréséhez szükséges számítási lépésre vo-
natkoztak, ami lényegében megfeleltethet® egy klasszikus Game of Life játék fut-
tatásának. De mi a helyzet a genetikus operátorokkal? Természetesen ezek is
egy számítógépes algoritmus megvalósulásai. A mutáció lépésében például i al-
kalommal generálunk egy (r, t) koordinátát, és az alakzatunk (r, t) mez®jét, ha
él® volt, halottá tesszük, ha halott, akkor él®vé. A keresztezés során két alakzat
véletlenszer¶en kiválasztott részeit összeillesztjük és így kapunk egy harmadikat.
A genetikus operátorokat megvalósító algoritmus java része olyan funkciókból
áll, amelyek ugyanúgy absztrakt matematikai nyelven megfogalmazhatók, mint a
Game of Life játék. Ezen funkciókat véletlen számok paraméterezik, így a követ-
kez® kérdés az, hogy ezeket hogyan állítjuk el®.

4.1.5. A számításokban használt véletlen számok

Véletlen számok el®állítására többféle módszert alkalmaznak. Az egyik a Pseu-
do Random Generator (PRNG) algoritmusok használata, amelyek matematikai-
lag teljesen de�niált algoritmusok. Néhány kezdeti paraméter segítségével olyan
számokat állítanak el®, amelyek tulajdonságai jól közelítik a véletlen számokkal
szembeni szokásos elvárásokat: nem kezdenek ismétl®dni túl hamar, illetve nem
csoportosulnak a véletlen számok részére kijelölt intervallum egy pontja körül,
hanem egyenletesen lefedik azt (James 1990 ). A PRNG algoritmusok bemen®

93Itt már a fent részletezett, a hardveres és �zikai szintet el nem hanyagoló számítás-felfogást
használom.
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paramétere egy �seed� amelyb®l a többi véletlen szám egy adott metódus szerint
el®áll. A seed szám, esetleg szövegrészlet (amely természetesen a számítógép di-
gitális reprezentációjában ugyanúgy csak szám). A seed-et gyakran a rendszert
beállító mérnök adja meg, például úgy, hogy találomra leüt 20-30 billenty¶t a szá-
mítógépen. Máskor a hardver valamely kiolvasható gyártási paraméterei adják a
seed-et, például az alaplap �rmware verzióból, a hálókártya egész világon egyedi
címéb®l és a diszk sorozatszámából el®állított kombináció. Az is lehetséges, hogy
egy aktuálisan kiolvasható �zikai paraméter adja a seed-et, például a processzor
h®mérséklete.

A PRNG algoritmusokkal számos probléma adódhat. A legfontosabb, hogy
bizonyos seed-ek esetén a periódus nagyon rövid, azaz túl hamar elkezd®dnek
ismétl®dni a kapott számok. Más seedekkel viszont az eloszlás nem lesz megfele-
l®. Éppen ezért semelyik modern operációs rendszerben nem használnak tisztán
pszeudo-random számokat. Helyette a számítógép a külvilágból az input eszkö-
zein beolvasott jelekb®l generálja a véletlen számokat: a billenty¶zet leütéseib®l,
amelyet a felhasználó generál; a hálózati kártyára érkez® megszakításokból, ame-
lyet közvetve szintén a felhasználó, illetve a vele hálózaton kapcsolatban lév® többi
felhasználó, illetve a hálózatot megvalósító �zikai réteg tulajdonságai (pl.: Wi�
jelek ereje, terjedési sebessége) befolyásolnak. Ide tartozik még a diszk felpör-
gési ideje, illetve a különböz® h®mérsékletek, amelyeket a rendszer mér. Ezen
kívül elvben használhatók az eszközökön mind gyakrabban megjelen® videóka-
merák, hang-bemenetek, de akár a gépen található azon fájlok is, amelyek nevét
és tartalmát, és a módosítás/hozzáférés idejét a felhasználó adja meg. Például
a linux operációs rendszer esetében jól ismert, hogy a véletlen számok egy úgy-
nevezett entropy pool-ból származnak, amelyeket kon�gurációtól függ®en az itt
felsorolt források töltenek fel. Természetesen ezek eloszlása módosítás nélkül nem
optimális, de külvilágból folyamatosan érkez® �entrópiára� alapozva már sokkal
könnyebb megfelel® tulajdonságú számokat el®állítani, mint PRNG-k segítségével.
Ha a pool-ból túl gyorsan olvassuk ki a véletlen számokat, akkor a számításunk
akár blokkolódhat is, amíg újabb események nem történnek, amelyek a pool-t
feltöltik. Bár más operációs rendszerek kódja (pl. Windows, iOs) nem megismer-
het®, semmi kétség, hogy ezek esetében is hasonló megoldásokat alkalmaznak.

Kaphatók továbbá olyan dedikált hardverek, amelyek szakadatlanul képesek
véletlen számokat generálni �zikai paraméterekb®l. Egy különösen sikeres termék
például egy P típusú és egy N típusú félvezet® közötti átmenet �zikai tulajdon-
ságait94 használja számok generálására 95 Ilyen hardvert általában csak olyan
biztonsági alkalmazások esetén vetnek be, ahol létfontosságú a generált számok
el®rejelezhetetlensége, illetve a generálás sebessége, mint például bizonyos nagy
forgalmú banki rendszerekben.

Ha tehát a jelen cikk írásával párhuzamosan a laptopomon evolúciós Game of
Life programot futtatok, akkor a kapott alakzatok egyrészt a Game of Life algo-
ritmusra és az operátoroknál használt függvényekre vezethet®k vissza. Másrészt
visszavezethet®k arra, hogy milyen billenty¶ket nyomok le és milyen gyakran; az
egyes mondatok között mennyit gondolkodom; milyen szögben tartom a gépet,

94A termék leírása szerint megfelel® feszültséget és áramer®sséget átvezetve egy ilyen átmene-
ten olyan ingadozást kapunk, amely kvantum e�ektusók eredménye, így teljesen �véletlenszer¶�
és �el®rejelezhetetlen�.

95http://www.entropykey.co.uk/
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ezzel befolyásolva a diszk pörgését; milyen a wi� jeler®sség és hogyan változik,
csetprogramban mikor kapok üzenetet a barátaimtól; mennyi a küls® h®mérsék-
let; a tenyeremmel mennyire melegítem fel a billenty¶zet alatti részt és mennyire
süt rá a nap a gépre, stb. A Tierra projekt, a Nanopond és sok más ismert
evolúció-szimuláció és genetikus algoritmus kódja hozzáférhet® és ezekben azt
látjuk, hogy teljesen kézenfekv® módon a véletlen számokat az operációs rendszer
vonatkozó függvényeivel állítják el®. Tudhatjuk tehát, hogy a Thomas Ray által
ismertetett, a Tierrában létrejött ivarosan szaporodó program létrejöttében sze-
repe volt Ray gépe �zikai környezetének. A Nanopond segítségével létrehozott
evolúció esetében96 hasonló a helyzet.

Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a gépi evolúciót vagy genetikus al-
goritmusokat használó alkalmazások esetén az eredmény számos �zikai folyamat
kombinációjának eredménye. Ezek közül némelyek egy absztrakt matematikai al-
goritmust valósítanak meg, úgy, hogy a �zikai megvalósulás tulajdonságai nem
lényegesek az eredmény szempontjából, azaz a számítás minden lényeges tulaj-
donságára fény derül az algoritmus matematikai elemzésével.

Minden, a számítást befolyásoló folyamatról viszont nem rendelkezünk teljes
mélység¶ matematikai leírással. Ett®l még tökéletesen determinisztikus folyama-
tokról is lehet szó, a lényeg, hogy a számítást végrehajtó számítógépt®l minél
inkább függetlenek legyenek. S®t, e folyamatok egy részét épp úgy választjuk ki,
hogy � biztonsági okokból � lehet®leg ne is lehessen olyan matematikai leírást ad-
ni, amely segítségével valaki el®rejelezhetné az általuk generált biteket. A legjobb
esetben � a véletlenszám-generáló hardver esetén � a gyártó statisztikai elemzé-
sekkel bizonyítja, hogy a következ® bit egyáltalán nem megjósolható a korábbi
bitek segítségével, a számokat el®állító �zikai tényez®k pedig nem meg�gyelhe-
t®k, mert azok a kvantum�zika jelenségvilágának részei. Összefoglalva tehát az
Evolúciós Game of Life számítás több �zikai folyamat találkozásának eredménye,
amely folyamatoknak csak egy (általában kicsi) része algoritmikusan leírt.

Ebb®l látható, hogy a számítás kimenetét nem határozzák meg teljesen a for-
málisan megadható tényez®k, mint a program, a paraméterezés és a futás során
érkez® input szimbólumok.

Az evolúciós Game of Life meglehet®sen speciálisnak t¶n® esetét jobban meg-
vizsgálva rájövünk, hogy a teljesen hétköznapi számítások zöme sem tér el ett®l
a sémától. A szövegszerkeszt®m állapotát is a szövegszerkeszt® kódja és az én �
tervezési id®ben el®re nem látható � gombnyomásaim és egyéb akcióim határozzák
meg. Úgy t¶nik azonban, hogy a számításokról alkotott szokásos elképzelés az itt
felvázolt képt®l nagyban eltér, és az algoritmus játssza benne a központi szere-
pet. Holott a kevés paraméterrel elindított, utána input- és megszakításmentes,
tehát csak az algoritmus által meghatározott hosszas számítások, mint például
véges elemes szimulációk, vagy 3d technológiával készített mese�lmek renderelése
inkább kivételesek.

Láthatjuk tehát, hogy a tervezési id®ben létrehozott algoritmus és programkód
nem képes meghatározni a számítás folyamatát és annak outputját, még akkor
sem, ha a számítást és az output-ot meglehet®sen szegényesen, minden egyéb
tulajdonságot elhanyagolva kizárólag, mint szimbolikus folyamatot (a számítás
folyamata esetében) illetve szimbólumsorozatot (az output esetében) értelmez-
zük. Ugyanis még ebben az esetben is azt látjuk, hogy az output létrejöttében

96Egy videó a Nanopond egyik lefutásáról: www.youtube.com/watch?v=qz6gE2PPXCw
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a tervezési id®ben létrehozott kód mellett futásid®ben, a számítógépben végbe-
men® �zikai folyamatok is szerepet játszottak. Általában véve nem determinálja
tehát a tervezési id®ben létrehozható kód vagy paraméterezés a számítás kimene-
tét. Tehát olyan er®s logikai állításokat, hogy �Ha a program C és a kezdeti
paraméterek halmaza P akkor a számítás eredménye O lesz� általánosságban nem
tudunk megalapozottan állítani. Ennek értelmében pedig lehetetlen valamely szá-
mítás eredményét lépésenként visszavezetni a pusztán a tervezési id®ben el®állított
szoftver termékekre, úgymint program és paraméterezés. A számítások eredmé-
nyét kizárólag a program, a kezdeti paraméterezés, a futásid®ben jelen lév® �zikai
folyamatok, illetve a felhasználói vagy egyéb számítógépes rendszerekt®l származó
interakciók összességére lehet visszavezetni.

Ráadásul itt nem egymástól független tényez®k együttes hatásáról van szó: a
program képes befolyásolni a �zikai paramétereket, például a rosszul kivitelezett
alkalmazások miatt a kelleténél jobban melegedik a zsebünkben az okostelefon. A
�zikai folyamatok befolyásolhatják a programot, lásd fent a dinamikus programo-
zás példáját. Természetesen a �zikai állapot � akár a program befolyásolja akár
nem � kihat a felhasználói interakcióra, például ha a tenyerem alatt forrósodik
a laptop egy hosszadalmas és processzor-intenzív számítás miatt, akkor utasítom
az operációs rendszert, hogy az adott folyamatot alacsonyabb prioritással futtas-
sa, vagy bezárok futó programokat. És az sem meglep®, hogy a számítógépen
futtatott számítás befolyásolhatja a más számítógépes rendszerekb®l érkez® inter-
akciókat. Egy robbanómotort szabályozó fedélzeti számítógép végs® soron annak
függvényében módosítja a szelepvezérlést, hogy mi a program, mit csinál a vezet®
a gázpedállal és hány fokos a motorblokk, amit végs® soron a küls® id®járás is be-
folyásol. Mindez azonban kihat a telemetriás adatokat gy¶jt® számítógépben futó
számításra, ami id®nként interakcióba lép a szóban forgó fedélzeti számítógéppel.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a számítást befolyásoló különböz® tényez®k � a prog-
ram (és a mögötte lév® algoritmus), a paraméterezés, a számítógép környékén zajló
�zikai folyamatok, a felhasználói és a más rendszerb®l érkez® interakciók � holisz-
tikus viszonyban vannak egymással, ennek folyományaként a számítás folyamata
és outputja ezen tényez®k holisztikus97 viszonyának eredménye.

Látva azt, hogy sem a számítógép kimenete nem azonosítható tisztán szim-
bolikus dologként (AARON) illetve azt, hogy a folyamatot befolyásoló tényez®k
között a �zikai tényez®k is szerepet játszanak (véletlen számok, evolúciós Game
of Life) és azt, hogy a számítógépek tervezése is tartalmaz nem formalizált lépése-
ket, elmondhatjuk, hogy minden számítógépeket pusztán formális rendszernek te-
kinteni, vagy azt mondani, hogy minden számítógép pusztán formális m¶veleteket
hajt végre, nem helyes megközelítés. Annak a felismerése, hogy minden számítás
megtestesült (embodied), nagyrészt érintetlenül hagyja a számítások készítésének
gyakorlatát, mert ez a tény sok számítás vizsálatánál biztonsággal �gyelmen kí-

97Holisztikus, amennyiben általános esetben nem választhatók szét a különféle tényez®k ha-
tásai a kimenet el®állításában, anélkül, hogy a kimenetet magát át ne értékelnénk. Ha például
egy AARON festménynél arra vagyunk kiváncsiak, hogy az algoritmus milyen szerepet játszott
a kép létrejöttében, úgy el®bb át kell értelmeznünk a festményt és úgy kell rá tekintenünk, mint
ecsetmozgás-pályák összességére. Ez után az algoritmus és a bemen® adatok �gyelembe vételével
megmutatjuk, hogy a kimeneten miért épp az adott ecsetpályák jelentek meg. Ezen a ponton
azonban már nem a galériában megfogható, eladható és haza vihet® AARON festményr®l be-
szélünk, mint kimenetr®l, hanem egy absztraktabb, digitálisan leírt ecsetpályáról, amely esetleg
letölthet®.
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vül hagyható. Ez utóbbi állítást egész egyszer¶en a modern informatika sikere
támasztja alá, amelyben bevett gyakorlat tisztán szimbolikus rendszerekre meg-
oldásokat tervezni. Ezt az egész programot pedig az alapozta meg, hogy a Turing
gép a gyakorlatban nagyszer¶en teljesít, mint számítógép-modell. A problémák
akkor keletkeznek, amikor univerzális állításokat szeretnénk megfogalmazni a szá-
mítógépek elvi korlátaira vonatkozólag a tisztán szimbolikus modellre alapozva.
Turing jól tudta ezt, hiszen ® maga számos alternatív modellt is kidolgozott a
számítógépek leírására. Re�ektált arra a tényre, hogy a számítógépek általában
véve �zikailag �aktívak� (Turing 1948, p. 422), azonban a �zikai hatások olyan
kicsik lehetnek, hogy pusztán információt kontrolláló gépnek tekinthetjük ®ket.98

A számítógépeket létrehozó mérnökök számára mindig is természetes volt,
hogy a számítás �zikai jelleggel bír. Már a kezdetekt®l fogva fontos kérdés volt,
hogy elméletileg mekkora disszipált energiával jár a számítás egyes lépéseinek
végrehajtása minimálisan. Ebben a kérdésben, bár korábban is voltak fontos
eredmények (például Claude Shannon becsélese), a legnagyobb el®rehaladást Rolf
Landauer, az IBM munkatársa érte el (Landauer 1961 ). Landauer a mellett ér-
velt, hogy a számítás alapvet®en �zikai (Landauer 1967; Landauer 1996 ) és ez a
�zikai jelleg legalább olyan jelent®ség¶ lehet®ségeket ad és határokat szab, mint
a Turing gép a kiszámíthatóság elméletével. Landauer a számítások nem-�zikai
jellemzésével szemben szigorú volt: csak olyan számokat és számításokat tartott
valóságosnak és ez által tudományos vizsgálatra alkalmasnak, amelyek �zikailag
is megvalósíthatóak. Például a pi szám 101000-ik számjegye, mivel kiszámítására,
megvalósítására esély sincs, nem tartozik ebbe a körbe (Bennett and Fowler 2009,
p.8). Úgy t¶nik azonban, hogy a Turing-ra jellemz® re�exív hozzáállás kés®bb
részben háttérbe szorult � legalábbis ami az MI �lozó�át illeti. A számítógépeket
a gyakorlatban kivitelez® mérnökök számítógép felfogása pedig mintha eleve el
sem jutott volna az MI alapkérdéseivel foglalkozó �lozófusokig.

4.2. A számítást befolyásoló tényez®k státusza

A Fizikai Szimbólumrendszer Hipotézis azt állítja, hogy az intelligens viselke-
dés lényegileg szimbólumfeldolgozás. Továbbá az állításhoz értend® az is, hogy a
számítógép épp a szimbólumfeldolgozásban jó, így pontenciálisan a mesterséges
intelligencia megvalósítására alkalmas. Dreyfus, Brooks, Lako�, Penrose, Polá-
nyi és más elme�lozófusok szerint, továbbá a jelenkori kognitív tudomány szerint
azonban intelligens viselkedés más/több mint szimbólumfeldolgozás. Az érvek
különfélék (az el®z® felsorolás sorrendjében): származhatnak a kontinentális lét-
�lozó�ából; a valóság folyamatos szimbolikus modellezésének lassúságából, pon-
tatlanságából és esetlenségéb®l; a megtestesülésb®l; a kvantum nanocsövek hatá-
sából; a hallgatólagos tudás elméletéb®l, a szubszimbolikus kognitív folyamatok
felfeldezéséb®l (Pléh, Gurova, and Ropolyi :In press).

Dreyfus (els®sorban, de Penrose, részben Brooks és mások is) � aki a meg-
valósítás kérdésével foglalkozik � eközben láthatólag továbbra is fenntarja, hogy
a számítógép lényegében csak szimbólum-feldolgozásra, formálisan megfogalma-
zott utasítások végrehajtására alkalmas. Ebb®l, és az intelligens viselkedés nem-

98Machinery may be described as 'controlling' if it only deals with information. In practice
this condition is much the same as saying that the magnitude of the machine's e�ects may be
as small as we please, so long as we do not introduce confusion through Brownian movement
etc. 'Active' machinery is intended to produce some de�te physical e�ect.
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formalizált, nem-szimbolikus jellegének elismeréséb®l adódik az a konklúzió, hogy
a számítógépek nem lesznek képesek intelligens viselkedésre. Így érthetjük meg a
dreyfusi kategóriarendszert, amelyet a számítógéppel megoldható feladatok osztá-
lyozására ajánl: a könnyen formalizálható feladatok, mint pl. a di�erenciálszámí-
tás, stb. kiválóan megoldhatók; a sakk-szer¶ problémák � amelyek alapszabályai
formalizálhatók, de a nagymesterek tudása nem az � kínkeserves munkával részben
kezelhet®k (de egy nagymester szintjét sosem fogják elérni); a nyelvfeldolgozás,
beszélgetés, mivel nem formalizálhatók, �szóba sem jöhetnek�.

Csakhogy � ahogyan az el®z® alfejezet példái is demonstrálják � nem tehetünk
egyenl®ségjelet a számítás �zikai folyamata és annak algoritmus vagy program
szint¶ szimbolikus reprezentációja között, mert így nem tudunk számot adni szá-
mos kulcsfontosságú, a számítás menetét dönt®en befolyásoló tényez®r®l. Ezt az
azonosítást � amelyet mégis sokan megtesznek � kétféleképp érthetjük.

Az egyik értelmezést már korábban bemutattam. E szerint a tényleges számí-
tógépet helyettesítik a számítógépet leíró ismerettel, amely egy formális rendszer-
ként jellemzi a gépet. Ezen formális rendszer tulajdonságait azután a tényleges
számítógépre is érvényesnek tartják, ezzel voltaképp kategóriahibát valósítanak
meg. Így jönnek létre azok a hibás érvelések, miszerint például az embert de-
monstrálhatóan nem korlátozza a Gödel tétel, a számítógépet igen, így eleve tud-
ható, hogy nem lesz képes jónéhány dologra, amire az ember képes.

Az azonosítás másik értelmezése az, hogy a több szinten m¶köd® számítógé-
pet redukáljuk az egyik fels® szintjére, ahol a számítás folyamata szimbólumfel-
dolgozásként jelenik meg. Ekkor a külvilág és az alsóbb szintek szimbólumokat
generáló, illetve azokat elnyel® fekete dobozként jelenik meg. A számítógépek
és robotok megtestesülésének fontossága mellett érvel®k magyarázatra szoruló99

álláspontját valószín¶leg ez a számítógép-nézet táplálja: a külvilággal csak szim-
bólumok útján érintkez®, immár testtelenként elképzelt gép sohasem lesz képes
a számára csak fekete dobozként hozzáférhet® bonyolult valóságban megfelel®en
intelligensen viselkedni.

Az, hogy ezen két értelmezés közül melyik jellemzi jobban azokat az álláspon-
tokat, amelyek azonosítják a számítógépet és a szimbolumfeldolgozó rendszert,
már attól függ, hogy milyen mögöttes elképzelések vannak a világ alapvet® felépí-
tésével kapcsolatban. Egyes szerz®kkel kapcsolatban ennek feltárása már speku-
láció lenne.

Megvizsgálhatunk azonban néhány elterjedtebb felfogást. Egy �zikalista fel-
fogásában a �zikai jelleggel nem bíró szimbólumok nem lehetnek önálló létez®k.
Éppen ezért a szimbólumok egyszer¶ tárgyak, amelyek reprezentáló relációban
állnak más tárgyakkal. A szimbólumok azonban általában sokkal könnyebben
kezelhet®ek, mint azok a tárgyak amelyeket reprezentálnak. Például a Know-
ledge Representation and Reasoning (Brachman and Levesque 2004, p. 3) egyik
szimbólum-példája ezt a viszonyt mutatja: egy hamburger jól látható, könnyen
hozzáférhet® rajza szimbolizálja a nagyobb, önmagában (azaz a rá utaló szim-
bólumok nélkül) nehezebben felismerhet® objektumot, magát a gyorséttermet.
Természetesen ezt a relációt az ember hozza létre és tartja fenn. Így azután nincs
a két tárgy között valami embert®l független kapcsolat, amelyet bármilyen �zikai
vizsgálattal ki lehetne mutatni. Ebben a felfogásban a számítógépben egy adott
pillanatban nem találjuk meg a szimbolikus programot vagy algoritmust; helyet-

99Hiszen ne feledjük, minden számítógépnek van teste!
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te töltéseloszlást találunk, amelyet programként értelmezünk. Ebbe a felfogásba
jobban illik az els® értelmezés, amikoris a számítógép lehet®ségeinek vizsgálata
során a gépet helyettesítjük formális rendszerrel.

Nem állíthatjuk azonban, hogy egy MI kutató számára ez lenne a természetes
hozzáállás. Ha megnézzük például a Fizikai Szimbólumrendszer Hipotézist, vagy
általában az informatika nyelvezetét (pl. egyes algoritmusokat �felfedeznek� , s®t,
�újra felfedeznek� , illetve �egymástól függetlenül fedeznek fel�), akkor lehetetlen
nem észrevenni, hogy a szimbólumokon dolgozó algoritmusokat önálló létez®k-
nek tekintik. Ez a matematikai platonizmus analógiájaként egyfajta számítógé-
pes platonizmusként vagy esetleg popperi harmadik világgal dolgozó felfogásként
lenne értékelhet®, csakhogy ezzel a kérdéssel általában nem foglalkoznak az MI
megvalósi kísérletei közepette (egy említend® kivétel (Randall 1996 )). Így lehet-
séges például az, hogy ezen elképzelések szerint ugyanaz a szimbolikus kognitív
folyamat vagy algoritmus többszörösen, és többféleképpen realizálható, vagy az a
vízió, hogy talán a jöv®ben gondolataink és emlékeink átmenthet®k lesznek szá-
mítógépekre, ha a szükség úgy hozza. Itt tehát élesen elkülönül két szint: felül
a szimbolikus reprezentáció és az algoritmusok, alul ezek �zikai megvalósítása. A
�zikai �hordozó� jelenléte és alkalmassága szimbólumok hordozására, manipulálá-
sára szükséges feltétel, de a részletek ezen túl lényegtelenek. Így gondolkodva a
számítások minden tulajdonsága az algoritmus és a bemenetek szimbolikus rep-
rezentációjára és a hordozó megfelel® képességére, például Turing-teljes tulajdon-
ságára vezethet® vissza � az ezzel kapcsolatos problémákat lásd fent.

Ahogyan az el®z® alfejezetben kifejtettem, egy számítás folyamatát és ered-
ményét az algoritmus, az azt implementáló program, a bemeneti paraméterek, a
hardver, a környezet (�zikai körülmények, felhasználói interakció, más rendsze-
rek) együtt határozzák meg, és ezen elemek egymást is kölcsönösen befolyásolhat-
ják. Egy �zikalista számára ezek a létezés egyetlen � �zikai � szintjén elhelyezked®
entitások és folyamatok; egy igazi számítógépes platonista szerint a �zikai világ
és az algoritmus valahogy interakcióba lépnek egymással; a legtöbb MI kutató és
informatikus pedig nem foglalkozik e tényez®k ontológiai státuszával. A követ-
kez® fejezetben egy, az eddigieknél kevéssé problematikus, harmadik lehet®séget
mutatok be.

4.3. A gépek emergentista felfogása

Ahogyan a 4.1.5. fejezet végén kifejtettem, a számítások �zikai jellegét®l eltekin-
teni egy �lozó�ai vizsgálatban alapvet® hiba. Ugyanakkor a számításelmélet és
a szoftver technika számára ez az egyszer¶sítés egyértelm¶en inkább el®nyként,
mint hátrányként jelenik meg. A szoftverfejleszt®k tudják, hogy mely esetekben
kell �gyelembe venniük bizonyos �zikai korlátokat � ezek a korlátok általában a
hálózati vagy diszk alrendszer válaszidejével kapcsolatosak. Az esetek nagy részé-
ben azonban tisztán szimbolikus rendszerekben gondolkodhatnak, mert például
a RAM típusok közötti eltérésekkel vagy az alaplap elrendezésének sajátosságai-
val egész egyszer¶en nincs ok foglalkozni a programfejlesztés során. A processzor
kopásával sem tör®dünk, pusztán azért mérsékeljük a szükséges órajel ciklusok
számát, mert nem szeretünk várni. Ha egy adattömb túl kicsi, akkor egyszer¶en
a méretet megadó szám végére írhatunk egy nullát. A szoftver egy olyan gép,
amelyre mintha nem vonatkoznának a �zikai világ törvényei, így azután legin-
kább úgy képzeljük el, mintha egy virtuális világban létezne, ami nem az anyagon
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alapul, így annak törvényeit (gravitáció, fénytörés, stb.) nem is kell �gyelembe
venni. Mindez ez hatalmas szabadságot ad a fejleszt®k kezébe.

Más mérnöki ágakban ez a fajta szabadság kevésbé jellemz®. Egy járm¶vet
vagy épületet tervez® mérnök is részesül abban az élményben, amit valami hasz-
nos vagy jól m¶köd® dolog létrehozása jelent. Az adott célú mérnöki terméket
sokféleképp meg lehet valósítani, ami teret ad a kreativitásnak. De arról szó sincs,
hogy közben ne kellene a statikával, a h®leadással, a kopással, stb. foglalkozni. A
szofverfejlesztés viszont az informatikus hallgatók és praktizálók számára azonna-
li visszacsatolást ad, mert a virtuális világban mindent rögtön ki lehet próbálni.
Ezért m¶ködhet az informatikában IBM Watsonnál is bemutatott (3.4.1.1. feje-
zet) trial-and-error módszer. Ez a megközelítés például egy épület létrehozásánál
elképzelhetetlen lenne.

Tudva azonban, hogy a számítógépek és a számítások megtestesült dolgok,
és azt, hogy ez a �zikai megtestesülés igenis releváns lehet, nem tartható a nem
anyagon alapuló virtuális világ képe. Ekkor azonban err®l a tagadhatatlanul je-
len lév® szabadságról a �zikai alapok tekintetbe vételével kell számot adnunk.
Ráadásul mindezt egy teljes kör¶ vizsgálat törekedve több szinten is el kellene vé-
geznünk, mert az algoritmus fejlesztése közben ugyanúgy alig kötnek megvalósító
program tulajdonságai, mint az operációs rendszer készítésekor a hardver részletei
(az általam használt vizsgálati szinteket lásd a 4.1.1. fejezetben).

A szabadság részben a szabványosításból fakad. Az algoritmus fejlesztése köz-
ben csak annyit kell mondanunk, hogy a megvalósító programnyelv legyen Turing
teljes, ezáltal a Turing gépet szabványként hasznosítjuk. Az operációs rendszer
készítése közben ugyancsak szabványos interfészek rejtik el el®lünk a m¶ködés
részleteit. Azonban a szabványok jelenléte nem elégséges feltétele a fent leírt
szabadságnak. Bizonyos mérnöki területek még az informatikánál is jobban szab-
ványosítottak, a �zikai tényez®kt®l mégsem lehet úgy biztonságosan eltekinteni,
ahogyan az az informatikában mindennapos gyakorlat.

A számítógép �zikai felépítése folyamatosan olyan irányba fejl®dött, hogy mi-
nél kevesebb energiát, h®leadást, mozgó alkatrészt és teret igényeljen, és eközben
hibátlanul valósítson meg egy adott m¶ködési elv¶ absztrakt gépet. Ehhez olyan
rész-megoldások kifejlesztése kellett, amelyek a lehet® legkönnyebben tudnak hor-
dozni biteket, vagy megvalósítani kapcsolókat. Egy ponton túl a méretbeli és
energiabeli miniatürizálás és az alkatrészek nagy számából adódó kumulált hi-
balehet®ség miatt szinte nulla lett a tökéletesen m¶köd® gép legyártásának az
esélye, ezért magasabb m¶ködési szinteken javítanak bizonyos hibákat100. A lét-
rehozandó absztrakt gép, például a Turing gép teleologikus és a saját szintjén
meghatározott m¶ködési elveket követ. A jól megtervezett számítógép test lehe-
t®vé teszi ezen absztrakt gép közelítését és a m¶ködési elvek érvényesülését, az
által, hogy a �zikai felépítése az absztrakt gép számára szabadságot ad. De ez
csak bizonyos korlátok között teljesül, mert a m¶ködésnek vannak �zikai feltételei,
például egy adott h®mérséklet-tartományban kell tartózkodnia a gépnek. Mivel
a számítás h®leadással jár a �zikai szinten, a számítások végrehajtási sebességét
�zikailag korlátozni kell, különben a számítás maga teszi lehetetlenné az absztrakt
gép m¶ködését a túlmelegedés által. A számítógép �zikai felépítésének fejl®dését
tehát úgy értelmezhetjük, hogy az absztrakt gép egyre enyhébb korlátok között

100Erre tipikus példa a hibajavító kódolás használata, például a CD lemez esetén a Reed-
Solomon kódolás.
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tud m¶ködni.
De lehetséges-e olyasmit állítani, hogy egy absztrakt gép egy �zikai gépben

m¶ködik? Az 4.2. fejezetben felvázoltam néhány értelmezését ennek a helyzet-
nek, amelyekb®l vagy az következik, hogy a �zikai test �gyelmen kívül hagyható
(például: Fizikai Szimbólumrendszer Hipotézis), vagy az, hogy az absztrakt gép a
�zikai testre redukálható (például: reduktív �zikalizmus). Létezik azonban olyan
rendszer is, amelyben a vizsgálati szinteken tapasztalt interakcióról ontológiailag
is elkülönül® szintekkel adunk számot. Állításom szerint egy emergens, a létezés
több szintjét elfogadó világképben lehet a legkonzisztensebben tárgyalni a fent
vizsgált kérdéseket.

Az emergencia elképzelését nem a gépek leírására dolgozták ki, hanem az élet
mechanizmusainak magyarázatára. Alább egy idézet Polányi Mihálytól, aki egy
teljes �lozó�át épített az emergencia jelenségére alapozva a 20. század derekán.

. . . bármi legyen is a DNS-kon�guráció eredete, csak akkor tud
kódként funkcionálni, ha rendje nem a potenciális energia er®inek tu-
lajdonítható. Ennek �zikailag éppoly indetermináltnak kell lennie,
mint amilyen a szavak sorrendje egy nyomtatott lapon. Ahogyan egy
nyomtatott lap elrendezése nincs kapcsolatban a nyomtatott lap ké-
miájával, úgy a DNS-molekula bázisszekvenciája sincs kapcsolatban a
DNS-molekulákban m¶köd® kémiai er®kkel. (Polányi 1968a, p. 241)

Polányi eredetileg orvos és kutató vegyész volt, így leger®sebb példái is ezek-
r®l a területekr®l származnak. A fenti gondolatmenetet úgy viszi tovább, hogy
megmutatja: ha a DNS-molekulákban er®sebb kémiai kötés lenne jelen, azaz a mo-
lekulák stabilabbak lennének, akkor a rendszert teljesen meghatároznák a kémia
törvényei és nem tudna m¶ködni a DNS az élethez létfontosságú kódként. Ebben
a leírásban ugyanaz a kett®sség jelik meg, amelyet fentebb a számítógéppel kap-
csolatban részleteztem � adott egy komplex létez® (az egyik példában egy él®lény,
egy másikban egy számítógép), amelyet ismereteink alapján úgy jellemezhetünk,
hogy egy �zikai rendszer egy másik rendszert valósít meg. A kérdés mindkét eset-
ben ugyanaz: mi a viszony az ismereteink szintjei és a valóság között? Erre a
kérdésre próbál válaszolni Polányi. Mivel � a fentiek alapján � a DNS, illetve
tágabban az élet és a számítógépek kell®en absztrakt szinten vizsgálódva rokon
problémák, Polányi meglátásai relevánsak a számítógép kérdésére is.

4.3.1. Polányi Mihály emergentista �lozó�ája

Az �emergencia� szó els®sorban egy viszonyt jelöl, amely egy létez® létezési szintjei
között áll fent. Polányi Mihály �lozó�ája alapján például az ember egy olyan
létez®, amely anyagi szinten, sejt szinten, szervek szintjén és a személyek szintjén
is létezik.

Az, hogy a létezésnek milyen szintjei vannak például egy konkrét személy
esetében: Polányi szerint ez empirikus kérdés. A létezés szintjeinek száma és
mibenléte nem a priori eldönthet® kérdés, hanem az észlelésünk tudósít bennünket
ez ügyben. Azt látjuk, hogy az ember önálló személyiséggel rendelkezik, mozgatja
a testét, beavatkozik a környezetébe. Tehát az ember létezik, mint autonóm
cselekv®. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az ember részecskékb®l épül fel, tehát
létezik úgy is mint anyag.
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Hogy az el®z® bekezdést jobban értsük, fontos egy dolgot tisztázni Polányi
�lozó�ájával kapcsolatban. A kételyt, mint alapelvet Polányi nem tartja meg-
felel®nek a tudomány m¶veléséhez. Ezt jelenti a Személyes Tudás alcímében a
posztkritikai jelz®. Polányi ebben nem egyedülálló, Quine például ugyanígy elveti
a kritikai hozzáállás a priori elfogadását. Mindez természetesen még véletlenül
sem jelenti azt, hogy feltétlenül meg kell bíznunk az észlelésünkben minden eset-
ben. Csak annyit jelent, hogy a kétely nem lehet a módszerünk lényege. Az
emberre nézve egy valóságos, autonóm cselekv® egyént látunk. A részleteire rá-
közelítve pedig valóságos szerveket, vagy még tovább közelítve valóságos anyagot
tapasztalunk. Úgy t¶nik számunkra, hogy ezek eltér® természet¶ dolgok, ame-
lyek eltér® elvek szerint m¶ködnek. A poszt-kritikai hozzáállás értelmében nem
kérd®jelezzük meg eleve ezt a tapasztalatunkat. Tehát ha nincsenek további fej-
lemények, akkor elfogadjuk, hogy az ember valóban mindezen szinteken létezik
egyszerre.

Az alsóbb szint folyamatai befolyásolhatják a fels®bb szintet, például bizonyos
vegyi anyagok kihathatnak a személy viselkedésére. S®t, az alsóbb szint állapotá-
nak bizonyos határokon belül kell lennie a fels®bb szint létezésének fenntartásához.
Ha durva sugárzás, h®, vagy más �zikai behatás túlságosan megváltoztatja egy
személy �zikai szintjének állapotát, akkor a személy meghal, és csak egy �zikai
szint¶ létez® marad. Az, hogy anyagi szint¶ okozással lehet befolyásunk a látszó-
lag nem pusztán anyagi természet¶ létez®re, felveti a gyanút, hogy végs® soron
mégiscsak pusztán anyagi természet¶ létez®vel van dolgunk.

De azt is tapasztaljuk, hogy a fels®bb szint is hatással lehet az alsóra: pél-
dául a személy megkarcolhatja vagy megvághatja a saját b®rét vagy elsétálhat
valahová, ezzel meghatározva az ®t alkotó anyag helyzetét. Ez a meghatározás
az emergentista világképben persze nem lehet olyan, mint a �zikai okozás, hiszen
egy nem �zikai és egy �zikai természet¶ dolog közötti hatásról van szó.

Bizonyos esetekben rendelkezésre áll bizonyíték azzal kapcsolatban, hogy a
magasabb szint valójában csak látszólagos. Polányi erre a kristály példáját hozza
fel, amelyr®l kimutatták, hogy az érdekes, sokak számára magasabb szint¶nek és
különlegesnek látszó tulajdonságai valójában anyagi természet¶ek (Polányi 1964,
II p.247)101. Számos egyéb jelenséggel ugyanez a helyzet, így valaki egy induktív
általánosítást végrehajtva arra a következtetésre juthat, hogy végs® soron minden
jelenség anyagi természet¶, csak még sok esetben nem mutatták ezt ki.

Polányi ezt az induktív következtetést nem fogadná el, és még helytelenebb-
nek tartja azokat az álláspontokat, amelyek a priori feltételezik a materializmust,
mégpedig azért, mert ez a tapasztalatunkkal ellentétes. Itt világossá válik, hogy
Gestalt-switch szer¶ szemléletváltás szükséges az emergentista felfogás elfogadá-
sához már az észlelés szintjén. Materialista felfogásban is elfogadható, hogy a
létezés szintjeinek száma és mibenléte empirikus kérdés. De mindenütt csak egy
szintet látunk, a tapasztalatunk látszólag egy monista világképet támaszt alá.
Azt kérdezzük, hogy hol az emergencia, hol vannak a magasabb szintek? Ha
az emergentista rámutat egy emberre, ott is anyagot látunk (aminek persze az
emergentista szerint is ott kell lennie), csak még azt nem mutatták ki ebben a

101�. . . egy kristály esetében könnyedén át tudunk térni a mintáról a topográ�ára és viszont,
a minta fogalmát valójában nem rombolja szét topográ�ai részleteinek ismerete. Ezért ebben
az esetben elfogadok két elkülöníthet® fogalmi szintet, de nem fogadok el két különböz® létezés-
szintet.�
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partikuláris esetben, hogy a viselkedés hogyan vezethet® vissza az anyagra.
Az emergentista �lozó�a szerint fennálló viszony a tapasztalható szintek kö-

zött nem az ontológai azonosság (ami egy csapásra megoldaná a kérdést), más-
képp fogalmazva nem lehet egyenl®séget tenni például egy ember és az ®t alkotó
részecskék halmaza közé. Ezért lehetséges egyáltalán elkülönül® szintekr®l beszél-
ni ontológiai értelemben (egy monista esetében ez csak ismeretelméleti értelem-
ben lehetséges). Ugyanakkor a szintek nem is függetlenek: nem lehetséges egy
magasabb szint létezése a megfelel® alacsonyabb szintek nélkül. Így azután az
emergencia egy iránnyal rendelkez® viszony � a magasabb szint emergál az ala-
csonyabb felett. Tehát az ember ebben a felfogásban egy olyan hierarchikus létez®,
amely egyszerre létezik a �zika, a sejtek, a szervek és a személyek szintjén102. Az
emergencia iránya világos: nem elképzelhet®, hogy egy ember létezzen a �zikai
szint nélkül. A másik irány persze sajnos járható, azaz megsz¶nhet valaki létezni
a személy szintjén és megmaradhat az anyag szintjén. Úgy képzelhetjük el tehát
az emergens létez®t, mint egy piramist, amelynek minden szintje az alatta lév®
szintre támaszkodik és az alsóbb szintek nélkül nem maradhatnak fent a fels®k.
A természettudós Polányi szerint semmi sem létezhet a megfelel® anyagi alapok
nélkül, ami analógiámban a piramis legalsó szintjét jelenti.

Ebben a világképben az alsóbb szint nem határozza meg teljesen, hogy mi
történik a fels®n, pusztán limitálja a lehet®ségeket. Az alsóbb szintek által szabott
határokon belül azonban a fels®bb szint elveinek megfelel®en történnek a dolgok
� ez teszi lehet®vé a lefelé okozást is. Ez azt jelenti, hogy a világ jelenségei nem
magyarázhatók meg teljes egészében �zikai leírásokkal. Erre Polányi egyik példája
a DNS.

Polányi szerint azonban pusztán abból, hogy a �zikai szint meghatározatlanul
hagy bizonyos dolgokat nem következik, hogy természetfeletti deus ex machina
jelleg¶ hatások m¶ködnének a világunkban. Ha a �zikai leírásokat kiegészítjük
a magasabb szinteknek megfelel® leírásokkal, akkor egy teljesebb természet-leírás
felé közeledünk. �A visszavezethetetlen magasabb elvek kiegészítik a �zika és a ké-
mia törvényeit� (Polányi 1968a, p. 244) (kiemelés az eredetiben), azonban felülírni
nem tudják ®ket. Szokásos példái a kiegészít® magasabb szint¶ elvekre a biológia
bizonyos elméletei, amelyek funkcionálisak és teleologikusak, mint például bizo-
nyos szervek funkcionális szerepének meghatározása a szervezet fenntartásához,
tehát egy adott célhoz viszonyítva. Szerinte ezek az elméletek nem kémiaiak, ami
megfelel annak, hogy a valóságban sem pusztán kémiai típusú dolgokról szólnak
(Polányi 1964, II p. 163)103.

Az emergencia szót másodsorban esetenként arra a folyamatra is alkalmazzák,
amely során egy alacsonyabb szinten el®állnak a megfelel® körülmények ahhoz,
hogy a magasabb szint¶ elvek m¶ködésbe lépjenek és azok valóban m¶ködésbe
is lépnek. Ilyen értelemben emergencia például az els® él®lény kiemelkedése az
élettelen anyagból.

Fontos itt egy másik fogalmat is bemutatni, amelyet olykor ismeretelméle-
ti emergenciaként jellemeznek. Az emergencia szó használata ebben az esetben
eléggé félrevezet®, ugyanis itt a szó nem létezési szintek, hanem leírási szintek

102Ezek a konkrét szintek szándékaim szerint Polányi elképzelésének felelnek meg, de vitatha-
tók. Önmagában az emergencia fogalmának a megértését nem nehezíti meg, ha például kiderül-
ne, hogy például a szervek szintje mégsem egy önálló szint
103�A �zikai és a kémiai tudás csak annyiban lehet része a biológiának, amennyiben korábban

megállapított biológiai formákkal és funkciókkal függ össze.� (kiemelés az eredetiben)
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közötti viszonyt jelöl. A viszony így azután nem a létezés hierarchiájával kap-
csolatos, hanem azt fejezi ki, hogy a magasabb szint¶ leírások nem redukálhatók
az alacsonyabb szint¶ekre. A redukció a magasabb szint¶ elmélet entitásaihoz és
törvényszer¶ségeihez alacsonyabb szint¶ megfelel®ket egyértelm¶en hozzárendel®
híd-törvények el®állítását jelentené. Ennek a fogalomnak igazán egy olyan világ-
kép esetén van jelent®sége, amelyben magasabb szint¶ létez®k nincsenek, minden
�zikai természet¶. Mégsem jellemezhet®k azonban a jelenségek pusztán �zikai
szint¶ leírásokkal, ismeretelméleti korlátok miatt. Az ismeretelméleti emergencia
tehát fontos összetev®je a nem-reduktív �zikalizmus elképzelésének.

Ez az álláspont nem esik egybe Polányi álláspontjával, amit akár ontológiai
emergenciának is nevezhetünk ebben az összefüggésben. Polányi szerint a �zikai
leírások egyszer¶en azért hiányosak, mert a világban vannak magasabb létezési
szintek is. Polányi ontológiai emergenciája implikálja ezt a fajta redukálhatat-
lanságot, azaz az ismeretelméleti emergenciát, hiszen az egymásra vissza nem
vezethet® létezési szintekhez egymásra vissza nem vezethet® leírási szintek tartoz-
nak.

Mivel a magasabb szint az alacsonyabb szintre épül rá, így a magasabb szint
részleges autonómiája azt is jelenti, hogy a magasabb szint határozza meg az ala-
csonyabb szint állapotát a már említett határokon belül. Az alacsonyabb szint¶
test �zikai-kémiai állapotát, például a vérnyomását a magasabb szint¶ személy ha-
tározza meg addig a határig, amíg az alacsonyabb szint meghatározatlanul hagyja
ezt az állapotot.

Az emergens létezés �zikai szintje felett Polányi szerint gép típusú dolgok
helyezkednek el. Az el®z® paragrafusokban ki nem bontott �magasabb szinteknek
megfelel® elvek� alatt Polányi esetében a gépek m¶veleti elveit érthetjük. Az ilyen
típusú létez®k teljes tárgyalása m¶veleti elveik feltérképezését igényli, amely elvek
nem visszavezethet®k a �zika törvényeire. De minden gép �zikai tárgy is egyben,
így alá van rendelve a �zika törvényeinek is. Polányi ezt a viszonyt így fogalmazza
meg:

Tehát a gép, mint egész két egymástól eltér® elv irányítása alatt
m¶ködik. A magasabb szint a gép konstrukciós elve, ez korlátozza
az alacsonyabb szint¶t, amely azokat a �zikai-kémiai folyamatokat
foglalja magába, amelyeken maga a gép alapul. (Polányi 1968a, p.
237)

A gépeket itt nem az egyszer¶ hétköznapi módon (az ember alkotta gépekre),
hanem igen széles értelemben használjuk: bármi, ami célszer¶en m¶ködik, ebbe a
kategóriába tartozik, például az él®lények is.

A morfogenezis � vagyis az a folyamat, amelynek során az él®lények
struktúrája kifejl®dik � az élettelen természet törvényeit korlátozó gép
létrehozásához hasonlítható. Mert ahogy ezek a törvények szolgálják
a gépet, éppúgy szolgálják a kifejlett organizmust is. (Polányi 1968a,
p. 238)

A párhuzamot tovább mélyíti, amikor a DNS-t a gépek tervrajzához hasonlítja,
és amikor a gépek vizsgálatát egy, a �zikai szintnél magasabb szinten elvégzend®
feladatnak tartja:
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Amérnöki szaktudás és a �zika két különböz® tudomány. A mérnö-
ki szaktudáshoz a gépek m¶ködési elvei tartoznak, némi �zikai ismeret
kíséretében, mely ezekhez az elvekhez kapcsolódik. A �zika és a ké-
mia ezzel szemben nem tartalmaz a gépek m¶ködési elveire vonatkozó
ismereteket. Egy tárgy teljes �zikai és kémiai feltérképezése ezért nem
mondaná meg nekünk, hogy a tárgy gép-e, s ha az, akkor hogyan m¶-
ködik és mi a célja. Egy gép �zikai és kémiai vizsgálata értelmetlen
mindaddig, amíg nem vonatkoztatjuk a gép korábban megállapított
m¶ködési elveire. (Polányi 1966a, p. 196)

Az ember alkotta gép tehát, bár nem él®, és ebb®l a szempontból nyilvánvalóan
nem tartozik egy kategóriába az él®lényekkel, mégsem �zikai entitás, hanem olyan
emergens létez®, amely különböz® célok érdekében felhasználja azokat a kémiai-
�zikai folyamatokat, amely felett emergál. Ennek megfelel®en �zikai leírással és
nem-�zikai m¶veleti elvekkel együttesen írható csak le, pusztán �zikai leírással
nem. Ez Polányi szerint minden gépre igaz, tehát jogosan alkalmazhatjuk ezt az
elvet a számítógép megértésére is.

Ebb®l a szempontból viszont ugyanabba a kategóriába esik, mint az él®lények,
amelyek saját céljaik érdekében hasznosítják a testükbe zárt �zikai és kémiai fo-
lyamatokat (amíg a gépek nagy része az ember céljait szolgálja). Ezért mondja
Polányi, hogy az �él® mechanizmusok a gépekkel egy osztályba tartoznak�. (Polá-
nyi 1968a, p. 238) Minden okunk megvan tehát arra, hogy a többszint¶, emergens
felépítés szempontjából a gépeket és az él® organizmusokat ugyanazon kategória
(�osztály�) két altípusának tekintsük, ha Polányi fogalmi rendszerén belül szeret-
nénk maradni.

Egy jó példa az (ontológiai) emergencia szemléltetésére az am®ba (Héder
2013 ). Az am®bát egy, id®ben folytonosan, stabilan létez® él®lényként észleljük.
Jobbára ismerjük azokat a �zikai-kémiai folyamatokat (például ozmózis, fagoci-
tózis) is, amelyek az am®bában játszódnak a molekulák szintjén élete folyamán.
Ha azonban a molekulák speci�kus kémiai topográ�ájával azonosítjuk az am®bát,
elégtelenül járunk el, hiszen az am®ba fenntartásában résztvev® molekulák folya-
matosan cserél®dnek; s®t, az am®ba topográ�ája folyamatosan változik. Nincs
tehát adott topográ�a és adott részecske halmaz amely egy am®bát alkothatna,
ráadásul ha lenne, akkor sem tudnánk általa például egy halott am®bát megkü-
lönböztetni egy él®t®l. Erre a problémára lehet a redukcionizmus egy széls®sé-
ges fajtájával, az eliminalizmussal válaszolni, amely azt mondja: valójában nincs
am®ba: a �zika törvényeit követ® részecskék egymásutánisága t¶nik számunkra
am®bának. Egy másik szokásos válasz a relációkra való hivatkozás: létezik egy
am®ba reláció, amelyben mindig más konkrét részecskék vesznek részt. Aki ezt
az álláspontot képviseli, annak még azzal is el kell számolnia, hogy e reláció vál-
tozó számú részecskét tartalmaz, illetve azzal, hogy egy egyszer¶ matematikai
értelemben vett reláció önmagában nem tud elszámolni az am®ba változó alakjá-
val. Ha ezeken a problémákon túl is jutnánk, még mindig fennáll a kérdés, hogy
a reláció ismeretelméleti értelemben áll-e fent, azaz t®lünk függ; vagy a világ-
ban t®lünk független létez®r®l van szó? Ha t®lünk független létez®r®l beszélünk,
de ragaszkodunk a �zikalista szemlélethez, akkor mi ennek a létez® relációnak a
�zikai leírása? Ha viszont azt mondjuk, hogy az am®ba reláció nem �zikai ter-
mészet¶ dolog, akkor már egy, az emergentista felfogáshoz hasonló, bár kevésbé
kidolgozott álláspontra jutunk.
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Az emergentista felfogás szerint itt a kett®s kontrol elve érvényesül. Egyrészt
a gép m¶ködését a �zikai körülmények teszik lehet®vé. Amint e kedvez® körülmé-
nyek megsz¶nnek � például elfogy a tápanyag � az am®ba is elpusztul. A �zikai
körülmények által biztosított határokon belül azonban a jelenséget az am®ba, mint
gép m¶veleti elve szabályozza.104

Polányi szerint az evolúció által megedzett megismer® képességünk megbízha-
tóan ismeri fel az ilyesfajta jelenségeket. Ha távolról nézzük, am®bát látunk, ha
kémiai szinten vizsgálódunk, akkor ozmózist, fagocitózist és hasonlókat találunk
találunk. Polányi szerint ebb®l � ha egyéb információnk nincs � nem azt a követ-
kezetetést kell levonnunk, hogy valójában az am®ba kémiai folyamatok összessége,
hanem pontosan azt, amit látunk: az am®ba az egyik szinten él®lény, más szin-
ten kémiai folyamatok összessége. Ha az am®bával kapcsolatos m¶ködési elveket,
amelyek az egyes sejtrészek funkcionális leírását adják meg, �zikai-kémiai leírás-
sal helyettesítjük, akkor valójában megtéveszt® behelyettesítést105 hajtunk végre,
hiszen a �zikai-kémiai leírás nem tudja kifejezni a funkcionális tartalmat. Ezek
a behelyettesítések csak azért látszanak m¶ködni, mert a �zikai-kémiai leírásba
kimondatlanul továbbra is hallgatólagosan beleértjük a funkcionális elemet.

Ez az emergentista világkép tehát abból indul ki, hogy az ember evolúció átal
csiszolt megismer® képessége alapvet®en jól m¶ködik: egy k® megismerésekor �zi-
kai tulajdonságokat; egy gép megismerésekor �zikai tulajdonságokat és nem �zikai
m¶veleti elveket; egy ember megismerésekor �zikai tulajdonságokat és nem �zikai
m¶veleti elveket (például a szervek vagy a végtagok gépszer¶ m¶ködésére vonat-
kozóan), illetve nem �zikai jelleg¶ vágyakat, értékeket, nyelvet, stb. fedezünk fel.
A Polányi-féle emergentizmus szerint a legkézenfekv®bb magyarázat erre, hogy a
k® valóban pusztán �zikai, a gép �zikai és emergens tulajdonságokkal is rendelke-
zik, az ember pedig még a gépeknél is magasabb, további emergens szinteken is
létezik.106

Polányi elképzelése szerint az él® gépek azért tudtak létrejönni, mert a ter-
mészetre jellemz®, hogy a megfelel® körülmények között � ilyen a Föld bolygó
� komplex, stabil, nyílt rendszerek potenciálisan létrejönnek a determinisztikus
folyamatok szerencsés talákozása esetén (Polányi ezt nevezi véletlennek). De a
véletlen eredményeképp emergáló els® sikeres él®lény már azért marad fenn, mert
olyan m¶veleti elvekkel rendelkezik, amelyekkel képes saját magát a környezetére
építve fenntartani.

104A Polányi által használt példák egyike a gázláng (Polányi 1964, p. 230) (Amelyet W.
Ostwald-tól vesz át és szab testre). Ez ugyanis a lehet® legegyszer¶bb esete a szóban forgó
jelenségnek. A gázlángot az am®bához hasonlóan ugyancsak egy id®ben folytonosan, stabilan
létez® jelenségként észleljük. Ismerjük azt a �zikai folyamatot is, amely a gázláng jelenléte köz-
ben lejátszódik a molekulák szintjén. Ha azonban a molekulák speci�kus kémiai topográ�ájával
azonosítjuk a gázlángot, elégtelenül járunk el, hiszen a láng fenntartásában résztvev® molekulák
folyamatosan cserél®dnek. Nincs tehát adott részecskehalmaz ami egy lángot alkothatna. A
kett®s kontrol elve itt is érvényesül: a láng fennmaradását a �zikai körülmények teszik lehet®vé.
Amint e kedvez® körülmények megsz¶nnek � például elfogy az éghet® anyag vagy az oxigén � a
láng is megsz¶nik. A �zikai körülmények által biztosított határokon belül azonban a jelenséget
a láng, mint gép m¶veleti elve � amely ebben az esetben ugyanúgy a természetre jellemz®, mint
a �zika törvényei � szabályozzák.
105A szokásos magyar fordítása: �álhelyettesítés� , ami kevéssé jól fejezi ki a lényeget, ugyanis

itt valóságos behelyettesítésr®l (nem �ál-�) van szó, csak épp ez a behelyettesítés helytelen.
106Ez persze nem jelenti azt, hogy tévedhetetlen lenne az ember megismer® képessége: akár

a kristályt is magasabb rend¶ létez®nek tekintheti érdekes alakja miatt, holott egyszer¶ �zikai
tárgy; a csillagképekben alakokat ismer fel, holott ezek véletlenszer¶ alakzatok, stb.
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A nyílt rendszerek alapvet® tulajdonsága, és ezt eddig még nem
írták le, hogy stabilizálnak minden el®hívásukra szolgáló valószín¶tlen
eseményt. (Polányi 1964, p. 231)

Ez tehát Polányi szerint az els® emergens él®lény létrejöttének a története: az
események igen ritka együttállása létrehozott egy rendszert, amely épp olyan m¶-
veleti elveket valósított meg, amelyekkel már fenn tudta tartani magát és azokat a
kedvez® körülményeket, amelyek a létrejöttéhez vezettek, és amelyek a fennmara-
dását szolgálják. Ett®l a pillanattól kezdve már nem pusztán �zikai-kémiai tárgy,
hanem magasabb rend¶ létez®, amely egy önálló érdek-centrummal (de err®l b®-
vebben a következ® fejezetben lesz szó) rendelkezik, amely interakcióban van a
környez® �zikai-kémiai világgal. Ezen a ponton be tudott indulni az evolúció,
amely újabb és újabb fajok kialakulásához vezetett.

4.3.2. Emergens számítógépek és szimbolikus reprezentáció

A fentiek értelmében minden gép emergens tehát, és ennek megfelel®en �zikai le-
írással és nem-�zikai m¶veleti elvekkel együttesen írható csak le. Igaz ez a számí-
tógépre is. Brooks és mások úgy érveltek, hogy az intelligens gépek viselkedését
talán emergens módon kell létrehozni. Megmutattam (3.3.1.4.), hogy amit ez
alatt értettek, az valójában egy architekturális megközelítés, amelynek lényege a
decentralizált m¶ködés el®segítése, ami számos el®nnyel jár. A szó �lozó�ában
bevett értelmében azonban szó sem volt emergenciáról. Sem az ismereti szin-
tek közötti, sem az ontológiai visszavezethetetlenségre nem gondoltak, mi több,
ez a hozzáállásuk inkább redukcionistának tekinthet® (Héder 2012a). Kiderült,
hogy a helyzet ugyanaz, mint a megtestesüléssel: egyesek amellett érvelnek, hogy
megtestesült gépek létrehozására kell törekedni, miközben minden gép megteste-
sült; most látjuk, hogy eleve minden számítógép emergens, tehát kimondottan
emergens számítógépek létrehozására nincs értelme törekedni.

Az am®ba esetéhez hasonlóan, egy számítógépr®l sem készíthet® teljes �zikai-
kémiai leírás107. A számítógépr®l tervrajzok állnak rendelkezésre, amelyek vegye-
sen tartalmaznak strukturális és funkcionális információkat. Mivel a funkcionális
információk célokkal és m¶ködési elvekkel kapcsolatosak, a �zika nyelve eleve nem
alkalmas ezek kifejezésére. Ha a terveket �zikai leírásra, azaz részecskék elhelyez-
kedésére és relációira cserélnénk, akkor hibás helyettesítést követnénk el: egyrészt
a terveknek általában nem része a tényleges anyag-elhelyezkedés molekuláris szin-
ten, még a legkisebb processzor-elemek terveinél sem. Így magát a tervet �zikai
leírásra lefordítani eleve nem tudjuk, pusztán egy adott számítógép �zikai elren-
dezését írhatjuk le. Ráadásul a m¶veleti elvek kimaradnak, ezért a leírás alapján
csak mint tárgyat tudná valaki felismerni a szóban forgó konkrét számítógép-
példányt, de gépként nem, azaz a szóban forgó létez® pusztán egyik aspektusát
fedezné fel. Ugyanannak a számítógép-típusnak az egyéb példányait pedig legfel-
jebb hasonlóság-mértékkel tudnánk azonosítani, de ez esetben is csak mint hasonló
tárgyakat. Pusztán a �zikai leírás alapján a gyártás igen nehéz, a tesztelés pedig
lehetetlen, hiszen az elvárt m¶ködés sem ismert. Az, hogy egy modern számí-
tógép testét valaki pusztán �zikai-kémiai leírás alapján legyártsa (tehát tesztelés
nélkül), úgy, hogy abból egy m¶köd® számítógép emergáljon (amit persze csak

107Olyan leírás persze készíthet®, amely alapján el lehet készíteni a számítógépet � de ekkor a
m¶köd® gép létrehozásához szükséges tudás egy része nem a leírásból származik.
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azok ismernek fel, akik értik a m¶ködési elvet) � ha elvileg nem is zárható ki �
sok-sok nagyságrenddel valószín¶tlenebb, mint azoknak a feltehet®en ugyancsak
ritkán el®álló körülmény-együttesnek az el®fordulása, amely az élet létrejöttéhez
vezetett.

Az a tény azonban, hogy minden számítógép ontológiailag emergens, önma-
gában nem oldja meg az MI el®tt tornyosuló problémákat. De azáltal, hogy job-
ban értjük a számítógép természetét, legalább a kiindulópontunk világosabb lett.
Látjuk, hogy a számításban részt vev® vagy azt befolyásoló tényez®k közül a szá-
mítógép hardvere és az ember (aki lehet a programozó vagy a felhasználó is) már
önmagukban sem írhatók le pusztán �zikai létez®ként, így biztosak lehetünk ben-
ne, hogy a számítógép kimenetét sem értelmezhetjük úgy, mint egy pusztán �zikai
folyamat eredményét. De mi a helyzet a nyelvvel? Ahhoz, hogy a programnyel-
veket vagy az algoritmusokat leíró formális nyelveket jobban megértsük, ezt a
kérdést is meg kell vizsgálnunk.

Ha megvizsgáljuk a nyelvet, úgy t¶nik, hogy egy saját m¶ködési elvekkel bí-
ró dologról van szó � nem tudnánk azonosítani úgy, mint a szavak és szabályok
összességét, de úgy sem, mint az adott nyelvet beszél®k ilyen irányú tudásának
együttesét. A nyelvhez hozzátartozik a nyelvmegértés, az értelemadás képessége
is, amelyet a grammatikai szabályok képtelenek megragadni. Másrészt a nyelv
fennmaradni látszik � még ha folyamatosan változik is épp, mint az am®ba � ge-
nerációk során108. Ugyanakkor a nyelv nem valamilyen popperi harmadik világ-
beli idea, nem létezik az ®t fenntartó nyelvhasználók nélkül. Azokat a nyelveket,
amelyeket már senki sem beszél, és nincs írásos emlékük (vagy nem ismert/nem
értett), a valósában nem tudjuk megtapasztalni � azt kell mondanunk, hogy ezek
a nyelvek elhaltak.

Úgy t¶nik, hogy a nyelv egy újabb típusú emergens létez®, amelyet a nyelv-
használókon � els®sorban az ember, és gyaníthatóan kevéssé fejlett módon a f®em-
l®sök � és a nyelvhasználatokon alapul, de nem azonos velük. Ahogy az am®ba is,
a nyelv is csak addig tud fennmaradni, amíg az alacsonyabb szinten a körülmények
nem lépnek át bizonyos határokat: nem lesz túl alacsony a nyelvhasználók száma,
vagy a nyelvhasználat frekvenciája. A nyelvhasználók persze maguk is függnek
az alacsonyabb szintekt®l, így elmondhatjuk, hogy áttételesen a nyelv létezése is
függ azoktól a körülményekt®l, amelyekt®l a nyelvhasználók létezése függ, hogy
milyenek a �zikai kondíciók a bolygón.

A nyelvhasználat explicit szimbólumok használatát is magába foglalja, amely-
nek el®feltétele az artikuláció képességének megjelenése. Polányi szerint ez az
egyetlen evolúciós lépés magyarázza az óriási szakadékot az ember és az él®világ
többi képvisel®je között. Maga az evolúciós lépés nem nagy, és Polányi példái
szerint már minden szükséges el®feltétel megjelent a f®eml®sökben. Azonban az
artikuláció, amely azt jelenti, hogy képes az egyed a tudásának egyes részlete-
it szimbólumokkal azonosítani, megsokszorozza az ember szellemi képességeit,
messze kiemelve az állatvilágból. Magáról az artikulációs képességr®l, illetve a
szimbólumok megértésének képességér®l azonban az ember csak igen korlátozot-
tan tud beszámolni, azaz nem tudja azt explikálni: ezek hallgatólagos képességek.
Az emberi történelem során maguk a nyelvek is fejl®dtek: létrejött az írásbeli-
ség, majd a logika, és legújabban a formális nyelvek (Lásd a 3.1.1 fejezetet). A

108Másrészt a nyelv nagyon különböz® is, hiszen az am®bának van önálló érdekcentruma, míg
a nyelv ilyesmivel nem rendelkezik.

80



számítógépes programnyelvek e fejl®dési folyamat legújabb állomásait jelentik.
Disszertációm utolsó fejezetében az eddig felvázolt épít®elemeket összekapcsol-

va megmutatom, hogy miben áll végs® soron a számítógépes rendszerek tudása,
illetve mi a viszony az explicit programnyelv és az azt futtató számítógép között
� és az így kapott számítógép-felfogás hogyan tér el a szokásos felfogástól.
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4.4. A gépek hallgatólagos tudása

Disszertációm egyik f® tézise az, hogy léteznek gépek, amelyek hallgatólagos tu-
dással rendelkeznek, olyan értelmenben, ahogy Polányi beszél a hallgatólagos tu-
dásról. Ehhez mindenek el®tt a hallgatólagos és explicit tudás fogalmait kell
tisztáznunk.

4.4.1. Explicit és hallgatólagos tudás

Harry Collins egyik fontos észrevétele a Tacit and Explicit Knowledge c. könyvé-
ben (Collins 2010 ) az, hogy az explicit tudás fogalma semmivel sem triviálisabb a
hallgatólagos tudás fogalmánál. Az biztos, hogy Polányi nem törekszik arra, hogy
egyetlen, könnyen idézhet® mondatban összefoglalja a dolog lényegét. Az expli-
cit tudás fogalmát egy lábjegyzetben kezdi el használni a Személyes Tudásban és
kés®bb sem bajlódik a de�níció pontos megadásával.

A személyes tudás szövegét jobban megvizsgálva azonban rekonstruálhatjuk,
hogy mit is jelent számára az explicit tudás (err®l b®vebben (Héder 2012b)). Az
�Artikuláció� c. fejezetben (Polányi 1964, p. 125-214) Polányi azt vizsgálja, hogy
hogyan magyarázható az állatok és az emberek intellektuális képességei között
tapasztalható nagy szakadék. A válasza erre a kérdésre az, hogy az ember nyelvi
képessége az, amely megkülönbözteti ®t az állatoktól, és amely segítségével az
egyén hozzáférhet az el®dei kulturális örökségéhez. Ez hatalmas el®ny az állatok-
kal szemben, azonban nagy ugrást az evolúció folyamatában ez nem jelez � arról
van szó csupán, hogy az ember új módon képes kombinálni az állati el®deinél is
már megtalálható képességeit.

A nyelvhasználat szimbólumok segítségével történik. Az explikált tudás pe-
dig azt jelenti, hogy tudása egy részét az ember képes szimbólumok segítségével egy
adott nyelven artikulálni és ezáltal más embereknek kommunikálni. A teljesen exp-
likált tudás � amely Polányi szerint elképzelhetetlen � azt jelentené, hogy az ember
képes valamely tudást teljesen kifejezni nyelvi eszközök segítségével, valaki más
pedig ezt a tudást képes teljesen elsajátítani pusztán a nyelvb®l. A Régimódi MI
elképzelésében ilyesmi lenne például a szakért®i rendszerek formális logikai nyel-
ven megadott szabálykészlete, amely egy adott területen lényeges tudáshalmazt
írja le.

A nem explikálható tudásra mondjuk azt, hogy hallgatólagos. Polányi szerint
semmilyen tudás nem explikálható teljesen, így �mindenfajta tudás vagy hallga-
tólagos, vagy hallgatólagos tudásban gyökeredzik� (Polányi 1966b, I:164). Az
állatvilágban csak hallgatólagos tudással találkozunk, egyedül az ember képes a
tudását részben artikulálni.

Hogy miért elképzelhetetlen Polányi számára a teljesen explikált tudás, arra
a válasz Polányi tudáskoncepciójában keresend®. Ennek a lényege, hogy a tudás
egy aktív cselekv® képessége, ilyesmit pedig nyelv segítségével nem lehet átadni.

Tegyük fel, hogy egy 160 cm magas ember nem tud a kosárlabdával zsákolni.
Ha ezután elolvassa az összes rendelkezésre álló irodalmat, amely a zsákolás tech-
nikájáról, dinamikájáról, biomechanikájáról stb. szól � továbbra sem tud zsákolni.
Ezt a tudást nem lehet explicit módon átadni, ebben az esetben hiányoznak a testi
adottságok hozzá. Ha egy 201 cm magas ember nem tud zsákolni, lehetséges, hogy
a szakirodalom elolvasása után képes lesz rá, de a zsákolási tudása ekkor is csak
igen kis részben származik a könyvb®l, és nagyobb részben a személy testének
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képességeib®l.
A múlt század elején és közepén az intelligencia formalista elgondolásának

uralkodásakor persze azt mondták volna, hogy: nos, a zsákolás gyakorlati tudás,
s®t, talán nem is tudásnak kellene hívni, hanem készségnek vagy képességnek
(skill-nek). A tudás kifejezést pedig tartsuk fent az olyan elméleti jelleg¶ dolgokra,
mint di�erenciálszámítás módszere. Ezt, úgy t¶nik, a zsákolással szemben bárki
megtanulhatja a megfelel® könyvek és id® birtokában.

Ez azonban tévedés: a di�erenciálszámítás nem különbözik a kosárlabdázástól,
ugyanúgy a megfelel® testi jellemz®kre van szükség a kivitelezéséhez, csak itt nem
a végtagok és az agy, hanem pusztán az agy megfelel® felépítése a feltétel. Tudjuk
azonban, hogy sajnálatos módon ezek a képességek éppúgy sérülni tudnak, mint
ahogy meghúzódhat egy sportoló lába. De még a propozícionális formájú tudás,
a klasszikus �igazolt igaz hitek�, mint például: �Magyarország f®városa Budapest�
sem teljesen explicitek. Ahhoz, hogy ezt az állítást valaki tudásként használja,
szüksége van a testének a nyelvi képességeire, s®t, a testének arra a képességére
is, hogy részt tud venni a világban, így meg tudja tapasztalni azt, hogy mit jelent
a f®város kifejezés.

A tudás egyetlen, folytonos spektrumáról beszélünk tehát, amelynek másik
végén az olyan képességek szerepelnek, mint például az adenozin-trifoszfát (ATP)
el®állítása a metabolizmus során, amelyre mindenki képes, mi több, gyaníthatóan
már a legels® él®lények is képesek voltak erre. Ezen a képességen egy cseppet sem
lehet javítani azzal, ha ismerjük a vonatkozó reakcióegyenleteket, ugyanis az nem
az ATP el®állításának a tudása, hanem olyan tudás, amely egy tudásról szól.

Mindez szorosan kapcsolódik az el®z® fejezetben bemutatott emergentista vi-
lágképhez (4.3. fejezet). Például az ATP-t szintetizáló szerv nem pusztán �zikai
természet¶, hanem gép típusú, így nem is írható le pusztán �zikai fogalmakkal.
Ett®l eltér® egy részben explikált, nyelvi kifejezés formájában kommunikált tu-
dás, mert azt sokkal magasabb emergens szinteken találjuk meg. De ett®l még
ugyanúgy �zikai és a struktúra magasabb szintjén szervi alapjai vannak, mint az
ATP szintézisének.

4.4.2. A kerékpározó robot

Az el®z® fejezet tanulsága, hogy a programon kívül számos egyéb tényez® befo-
lyásolja azt, hogy mi lesz egy számítás kimenete, közöttük a számítógép emergens
gépi felépítése, az emergens ember, mint input tényez®, a �zikai környezet, vala-
mint a program és a mögötte lév® algoritmus.

Azt már láttuk, hogy nem igaz, hogy �a számítógép pontosan azt csinálja,
amire be van programozva�, így azután egy hardver tervrajz vagy program tu-
lajdonságaiból csak korlátozottan tudunk következtetéseket levonni a számítógép
vagy robot tulajdonságaira.

Semmi kétség, hogy � ember által alkotta szerkezetr®l lévén szó � egy gép
m¶ködésér®l nagyon részletes explicit leírással rendelkezünk, sokkal részleteseb-
bel, mint akár a legegyszer¶bb él®lényekér®l. Ez azonban csak annyit jelent, hogy
a gépek m¶ködése relatíve jobban explikált, de ahogy azt az el®z® fejezetben
(4.1.) láthattunk, azt semmiképp sem mondhatjuk, hogy teljesen explikált lenne
pusztán arra alapozva, hogy a gépr®l szóló tervekkel és programkódokkal rendel-
kezünk. Ezen a ponton áttérhetünk egy er®sebb kérdésre: lehetséges-e, hogy a
gépek m¶ködése nem hogy nem explikált, hanem elvileg sem explikálható? Igaz-e
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16. ábra. A Primer V2 kerékpározó robot

ez a kijelentés legalább a gépek egy részére? Ebben a fejezetben a kérdés meg-
vizsgálásához egy olyan számítást mutatok be, amely esetében nagyon hangsúlyos
a számítógép (amely jelen esetben egy robot) �zikai környezetével való folyama-
tos kapcsolat.109 A szóban forgó robot a Primer-V2, amely az iRex 2011 nev¶
technológiai kiállítás látogatóit szórakoztatta.110

Mit láttak a látogatók? Egy 40 cm magas humanoid robotot, amelynek m¶-
anyag és alumínium végtagjai vannak. A végtagok szervomotorok segítségével
voltak mozgathatók. A robotnak négy különféle szenzora van, ezek biztosítják a
visszacsatolást a központi vezérl®szoftver felé, amely a robot hátizsákjában talál-
ható, hozzávet®legesen 1x1 cm méret¶ számítógépen fut.

A robotnak távirányítója is van, de ezen keresztül csupán olyan típusú uta-
sításokat vár, mint �el®re� vagy �állj�. A pedálozást és az egyensúlyozást már
önmaga oldja meg. A japán tervez® célja, hogy a következ® verzióban a robot
már az útvonal megtervezését is maga végezze el, így egyáltalán nem lesz szükség
a távirányítóra.

A Primer-V2 csak a legutóbbi állomás a bicikliz® robotok fejl®désében � igazán
különlegessé az teszi, hogy giroszkóp és egyéb stabilizáló trükkök nélkül, emberi
formájú robot pedáloz egy kisebb méret¶ biciklin, az irányt kijelöl® utasításo-
kat leszámítva teljesen autonóm módon. Ezek a tulajdonságok azonban már más
koncepciókban is felmerültek korábban. A humanoid Murata Boy már 2005-ben

109Lásd a videót: http://www.youtube.com/watch?v=mT3vfSQePcs
110A fejezet innen következ® része a (Héder and Paksi 2011; Héder and Paksi 2012 ) cikkek

alapján készült.
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17. ábra. 1) Murata Boy, Murata Manufacturing Co. Ltd., 2005. 2) Murata Girl,
Murata Manufacturing Co. Ltd., 2007. 3) Indian Institute of Technology Madras
self-balancing robot, 2008 4) Asian Institute of Technology (AIT) student team
at BicyRobo Thailand Championship 2010. 5) Science and Technology Research
Institute (STRI) student team at BicyRobo 2010. 6) iRap engineering student
team at BicyRobo 2010 7) Primer-V2 by Masahiko Yamaguchi (aka Dr. Guero)
at iRex 2011. 8) Primer-V2 parking.

tekerte a pedálokat, társa, a Murata Girl egykerek¶zni is tud. Ezek a robotok
azonban még speciális giroszkópos (pörgetty¶s) stabilizálót használnak, amire bár-
ki könnyen mondhatná, hogy �csalnak�, hiszen nem a kormányállás és a haladási
sebesség kihasználásával egyensúlyoznak. Ennek folyományaként álló helyzetben
sem d®lnek el, amire egy bicikliz® ember általában nem képes. Más robotok, mint
például a 2011 óta megrendezett BicyRobo Thailand verseny résztvev®i közük
néhányan már ténylegesen csak a kormányállás változtatásával stabilizálták hely-
zetüket, azonban nem voltak humanoidok. A bicikliz® robotok áttekint® galériáját
mutatja be a 17. ábra.

A példával kapcsolatban egyetlen apró probléma merülhet fel, mégpedig az,
hogy lévén a kerékpározás tipikus emberi tevékenység, fél®, hogy úgy t¶nik majd,
hogy a robot tudását az ember speci�kus, csak rá jellemz®, egyedi teljesítményével
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szeretném összevetni, de nem ez a helyzet. A biciklizés egy olyan hallgatólagos
képességünk, amelyet tekintve nem sokban különbözünk más él®lényekt®l, hiszen
némely cirkuszi állatot is könnyedén meg lehet tanítani biciklizni.

A cél ebben a fejezetben az, hogy az olyan robotikus perifériákkal rendelkez®
számítógépek, mint a Primer V2 teljesítményét értékeljük és e teljesítmény vi-
szonyát a programmal és a robot tervével feltárjuk. Nyilvánvaló, hogy teljesen
másképp bicikliznek ezek a robotok, mint egy ember, ugyanakkor azt is meg fo-
gom mutatni � ebben az esetben is, hasonlóan a korábbi példákhoz �, hogy nem
mondhatjuk, hogy a robot által produkált teljesítményt a programkód teljesen
meghatározná (a meghatározottság viszony alatt továbbra is �Ha a programkód
C akkor a teljesítmény X� típusú logikailag kényszerít® viszont értek). Továbbgon-
dolva ezt az állítást azt kapjuk, hogy a megtestesült robot képességét a kerékpáron
való haladásra téves úgy azonosítanunk, mint egy, pusztán expliciten megadott
programkóddal által nyújtott képességet. Ahogy azt a 4.1.1.2. és a 4.1.4. feje-
zetekben láthatjuk ehhez el kellene tekintenünk a robot teljesítményének �zikai
természetét®l, amit®l az egész vizsgálatunk értelmét veszítené.

Az emberek kerékpározó tudásával kapcsolatban Polányi Mihály mélyreha-
tó érvelést fogalmaz meg Személyes Tudás c. könyvében (Polányi 1966b, I:p.
160,164) (Polányi 1964, I:95-6)111112. Álláspontja szerint az emberek a hallgatóla-
gos képességeik segítségével képesek kerékpározni. Természetesen a kerékpározást
pusztán egy szemléltet® példaként használja, állításának esszenciája, hogy min-
den tudás részben hallgatólagos, azaz nem explikált semmilyen köz-, tudományos-,
vagy programnyelv segítségével és nem is explikálható.

Ha arra a konklúzióra jutnánk, hogy a robot képessége a kerékpározásra nem
teljesen explicit leírás eredménye, akkor adódik a kérdés, hogy beszélhetünk-e a
gépek esetén is hallgatólagos képességekr®l, hallgatólagos tudásról? Esetleg nem
is rendelkeznek semmiféle tudással, csak �m¶ködnek�? Mivel Polányi idejében
az ilyen autonóm gépek legfeljebb csak merész gondolatkísérletek lehettek, ma-
ga Polányi külön nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ennek a fejezetnek a
konklúziója, miszerint a gépek teljesítményének értékelése során is beszélhetünk
hallgatólagos tudásról beleillik Polányi személyes tudás koncepciójába, bár Polá-
nyi maga nem sejthette, hogy �lozó�ája a 21. századi robotok vizsgálatánál ilyen
következményekre juthat.

4.4.3. Emergens él®lények és gépek

Ahogy azt már láthattuk az am®ba példájánál illetve Polányi saját érvelésén és
példáin keresztül is, az él®lények és a gépek egy nagy, átfogó osztályba tartoznak,

111�. . . egy ilyen ismeret teljesen hatástalan, ha nem hallgatólagosan tudott.�
112�Ha tudom, miként kell biciklizni vagy úszni, ez még korántsem jelenti azt, hogy el is tudom

mondani, hogyan tudom egyensúlyomat megtartani a kerékpáron vagy miként vagyok képes
fenntartani magam a víz felszínén. El®fordulhat, hogy a leghalványabb elképzelésem sincs arról,
miként csinálom ezt, vagy, hogy teljességgel helytelen vagy lényegileg tökéletlen fogalmam van
csak a dologról, s mégis vidáman kerékpározom vagy úszom. Azt sem lehet mondani, hogy
tudom, miként kell kerékpározni vagy úszni, és mégsem tudom, hogyan kell koordinálni izom-
tevékenységeimnek azt az összetett mintáját, amelynek révén biciklizem vagy úszom. Egyaránt
tudom, miként kell-e teljesítményeket mint egészet végezni, s miként kell az ezeket fölépít® elemi
aktusokat megvalósítani, bár nem tudom megmondani, hogy melyek ezek az aktusok. Ez annak
a következménye, hogy csak járulékosan vagyok tudatában ezeknek a dolgoknak, és egy dologgal
kapcsolatos járulékos tudatosságunk bizonyára nem elegend® ahhoz, hogy azonosíthatóvá tegyük
[azt].� (Polányi 1966b, I:p. 160)
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a m¶veleti elvekkel rendelkez® emergens létez®k, Polányi-terminológiában a gép-
szer¶ek osztályába. Nem kétséges, hogy Polányi szerint az él®lények, különböz®
mértékben, de mind tudással rendelkeznek. Ahogy a Személyes Tudásban írja:

. . . a megismerés a teljesítményeknek ahhoz az osztályához tarto-
zik, amelyek az élet minden formájában benne foglaltatnak, pusztán
azért, mert az élet minden megnyilvánulása technikai teljesítmény.
(Polányi 1964, II:262)

Kiemelend® a mondat második fele, miszerint az élet minden megjelenése nem
más, mint technikai teljesítmény. Tehát az él®lények nem pusztán azért rendelkez-
nek tudással, mert él®lények, hanem éppen azért, mert az emergens létez®k azon
osztályába tartoznak, amelyek magasabb szint¶, technikai értelemben vett m¶ve-
leti elveik segítségével képesek saját céljaik érdekében felhasználni az ellen®rzésük
alatt álló (többnyire saját testükbe és struktúrájukba zárt) �zikai-kémiai folyama-
tokat. Vagyis ha az él®lények rendelkeznek tudással, akkor azt kell mondanunk,
hogy vannak gépek amelyek rendelkeznek tudással. Az pedig nem kétséges, hogy
Polányi szerint az él®lények rendelkeznek tudással. A kérdés ezek után már csak
az, hogy milyen különböz®ségeket és hasonlóságokat állapíthatunk meg Polányi
elképzelése alapján az él® és a nem él® gépek tudása között.

Polányi gyakorta használ egyszer¶ él®lényeket példa gyanánt, mint az am®-
bát (vagy más, még egyszer¶bb létformákat (Polányi 1964, II:235, �bacilus�; 260
�csíraplazma�), azonnal összekapcsolva ®ket a gépszer¶ség gondolatával:

Azt gondolom, hogy az, amit te a választás logikájának hívsz, az
mélyen benne foglaltatik a racionalitás összes megjelenésében egészen
le az am®ba szintjéig. És ugyanígy benne foglaltatik az összes gép
elképzelésében, de valójában bármely célszer¶ eszközében is.113

Polányi elmagyarázza, hogy a kiegészít® visszavezethetetlen elveknek � a két-
szint¶ emergens struktúra közül a magasabbnak �, milyen fontos szabályozó sze-
repe van az állati élet számára (Polányi 1968a, p. 244-245). Nagyon könnyen
felfedezhetjük ugyanezeket a magasabb szint¶ m¶veleti elvek alapján m¶köd®
szabályozó elveket a Primer V2-nél is: a robot hátizsákjában elhelyezett vezérlés
szerepe éppen ez. A vezérl®egység a Primer V2 hierarchiájában központi helyet
foglal el � az összes szervomotorba induló vezérl®kábel innen indul, és az összes
érzékel® jelét továbbító vezeték ide fut be. Térben lokalizált, hiszen 10x10x1,4
mm-es méretével és 0.3 gramm tömegével a teljes struktúra apró hányadát teszi
csak ki. Ugyanakkor ez az egység küldi a végtagokat m¶ködtet® szervomotorokba
a szenzorokból érkez® adatok alapján a mozgató utasításokat, amelynek segítsé-
gével a teljes struktúra fenntartja az egyensúlyát, más szóval ez az egység valósítja
meg a vezérlést. Ennek folyományaként sérülése a teljes struktúra leállásához és
m¶ködésképtelenségéhez vezet, míg egy másik, hasonló tömeg¶ rész sérülése akár
egyáltalán nem is befolyásolja a m¶ködést.

Járható útnak t¶nik tehát, hogy a gépi tudást az állatok tudásával állítsuk
párhuzamba. Ennél kevesebbet állítani � miszerint a gépek egyáltalán nem rendel-
keznek tudással, még olyan szinten sem, mint az állatok � nagyon sok problémát

113Letter to Karl Polanyi (1953. december 3.), chicagói hagyaték, Box 17, Folder 2, ford. Héder
Mihály és Paksi Dániel.
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von magával. Aki ezt a pozíciót veszi fel, annak bizonyítania kellene, hogy a Pri-
mer V2 mégsem tud biciklizni, holott szemmel láthatóan éppen egy, az emberi
biciklizéshez nagyon-nagyon hasonló dolgot folytat � biciklivel egyik helyr®l a má-
sikra kerekezik �, és az iRex 2011 nev¶ technológiai kiállítás részvev®i számára is
egyértelm¶ volt, hogy ez nem más, mint biciklizés. Természetesen ennek ellenére
lehet azt mondani, hogy ez a kerekezés, nem az a kerekezés, és legf®képpen nem
tudás, de akkor világossá kell tenni, hogy ezt milyen kritériumok alapján állítja
valaki. Egy ilyen különbség megtétele aláásná Polányi tudásról és emergenciáról
alkotott elképzeléseit. Tehát ha valaki tagadja, hogy ez biciklizés, akkor szembe
kell helyezkednie Polányi alapvet® �lozó�ai elképzeléseivel is.

Polányi �lozó�ája alapján tehát a Primer V2 tudással rendelkezik, és mint
minden gép esetében, ez részben a magasabb szint¶ m¶veleti elvek által vezérelt,
explikálhatatlan regulatív funkciókat m¶ködtet® emergens struktúrának köszönhe-
t®. Ennek azonban további feltétele, hogy � ugyanúgy, ahogy már a legegyszer¶bb
él®lények esetében is Polányi szerint � a robot egy regulatív funkciókat m¶ködtet®
centrummal is rendelkezik (Polányi 1964, II:166, 169, 230, 235-6, 261-3), amely
kontrollálja a robot architektúráját és annak m¶ködését. (�[Az els® prokarióták]
fennmaradását szolgáló funkciók létrehoztak egy önérdek-centrumot az értelmet-
len történések világméret¶ sodrásával szemben.� (Polányi 1964, II:236))

Ez a centrum adja meg azt a fogalmi eszközt, amelynek segítségével fel lehet
oldani azt a problémát, amely abból fakad, hogy a gépek nem él®lények. Az
él®lények esetében ugyanis szükségszer¶, hogy az él®lény, még a legprimitívebb
prokarióta is, rendelkezzen egy ilyen regulatív funkciókat m¶ködtet® centrummal,
tudással a természetre vonatkozóan, különben nem maradhatna életben. Mivel a
gépek nem élnek, nem szükséges centrummal rendelkezniük sem.

Ennek megfelel®en a gépek nagy része esetén az a helyzet, hogy a m¶ködteté-
süket és a vezérlésüket minden esetben emberek végzik a saját (emberi) centrumuk
segítségével. Úgy is tekinthetünk ezekre a gépekre, mint az emberi test kiterjesz-
téseire (lásd pl. Polányi példáját a bot segítségével tájékozódó emberr®l (Polányi
1964, I:105), így azokat az ember tudása m¶ködteti.

Jelen fejezetben kizárólag azokkal a centrummal bíró, autonóm robotokkal
foglalkozom, amelyek önállóan képesek cselekedni a környezetükben, hiszen nyil-
vánvaló, hogy a szöget bever® kalapács nem rendelkezik azzal a tudással, amelynek
a segítségével bele lehet verni egy szöget a falba.

Tehát minden gép és él®lény a gép típusú, emergens létez®k osztályába tar-
tozik, de amíg minden él®lény szükségszer¶en ennek az osztálynak a centrummal
� és egyben tudással is � rendelkez® alosztályába tartozik, addig a gépek közül
csak a centrummal rendelkez® autonóm robotok sorolhatóak ebbe a tudással is
bíró alosztályba. Nem egyszer¶ azonban Polányi alapján megállapítani azt a kri-
tériumot, amelynek segítségével pontosan megkülönböztethetnénk a centrummal
rendelkez® gépeket a többi gépt®l. Ez egy nagyon fontos probléma, amelynek
megoldása komoly kihívás, de nem szükséges a jelenleg alátámasztandó tézishez.
Bár a centrum és a nem centrum határterülete homályos, jelen pillanatban az is
elegend®, ha elfogadjuk, hogy a Primer V2-nek vagy például az órákig autonóm
üzemben m¶ködni képes pilótanélküli repül®gépnek esetében egyértelm¶en tulaj-
doníthatunk egy regulatív funkciókat m¶ködtet® centrumot, szemben például egy
kalapáccsal vagy más egyszer¶ gépekkel, amelyeknél egyértelm¶en hiányzik ez a
komponens. A két halmaz tehát kirajzolódik, pusztán a határesetek kérdésesek.
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Összefoglalva tehát léteznek robotok, amelyek hallgatólagos tudással bírnak.
Ezek a robotok aktív centrummal rendelkeznek, amely egy számítógépben valósul
meg.

4.4.4. Tudással rendelkez® gép tervezése

Az el®z® alfejezetb®l kiderült, hogy a gépek bizonyos teljesítményeit tudásnak kell
neveznünk, legalábbis abban az értelemben, ahogy az állatok tudását, amennyiben
a Polányi-féle hallgatólagos tudás elmélet keretein belül szeretnénk maradni. Itt
az ideje megvizsgálni, hogy milyen viszonyban van a robot kerékpározási tudása
az ember hasonló tudásával.

Nyilvánvaló, hogy a robot nem úgy kerékpározik, mint az ember. A Primer
V2 például az úgynevezett proportional�integral�derivative (PID) vezérlésen ala-
pul, amely klasszikus a szabályozáselméletben, ugyanakkor a legjobb tudomásunk
szerint nem hasonlít arra a mechanizmusra, amelyet az ember végrehajt bicikli-
zés közben. Az is nyilvánvaló, hogy a gép részleteiben teljesen más strukturális
felépítéssel rendelkezik, mint az ember: ez a robot ugyan a végtagok számában
és hozzávet®leges felépítésében az embert mintázza, a bels® struktúrája azonban
nem felel meg a csontváz struktúrájának, a mozgató szervomotorok nem ott és
úgy tapadnak, mint az emberi izmok, és így tovább. Lásd a 3. ábrát, amely a
Primer V2 alapjául is szolgáló, kereskedelmi forgalomban kapható Kondo HRV
robot alkatrészeit mutatja be. Ugyanakkor azt fontos kihangsúlyozni, hogy bár a
robot teste nyilvánvalóan nem él® szervekb®l és végtagokból áll, mint az emberé,
Polányi �lozó�ai megközelítésében ezek az élettelen alkatrészek többnyire olyan
egyszer¶ gépek, mint pl. a kalapács, vagyis ugyanúgy nem pusztán �zikai ter-
mészet¶ek, ahogy maga az autonóm robot sem, hanem a minden gépre jellemz®,
el®z® fejezetben taglalt kett®s, emergens struktúrával bírnak.

Továbbá arról sincs szó, hogy valaki maradéktalanul, képletek és algoritmusok
formájában explikálta volna a biciklizni tudását � ami egyébként sem lehetséges
Polányi szerint � és ezt a tudást most egy gép hajtja végre.

Hogy megértsük a helyzetet, vegyük azt a példát, amikor Polányi a neuro-
biológus esetét vázolja fel (Polányi 1968b, p. 144-6). A neurobiológus képes egy
másik személy agyállapotát vizsgálni, miközben az éppen pl. egy macskát szemlél
�gyelmesen, azaz képes ezt a tudását fokálissá tenni, így akár explikálni is, mi-
közben a vizsgált személy a saját agyállapotai esetében természetesen nem képes
ugyanerre. �. . . egy macska látása élesen különbözik annak a mechanizmusnak az
ismeretét®l, amely a macska látásakor fellép. Ezek teljesen különböz® dolgok is-
meretei.� (Polányi 1968b, p. 145) Vagyis a neurológus hiába explikálja azt, amit
fokálisan lát, vagyis a vizsgált személy tudásának m¶ködési mechanizmusát, az
egyáltalán nem azonos magának a vizsgált személynek a tudásával, aminek követ-
keztében a tudós nem is lehet képes az így szerzett explicit tudását (más példával
a biciklizés vagy zongorázás során végbemen® neurológiai folyamatok leírását) a
saját tudásaként (biciklizés vagy zongorázás céljára) felhasználni. Persze mivel
a neurológus is pontosan ugyanolyan jól látja a macskát, erre nincs is szükségre,
és természetesen nem is ez a célja a megszerzett explicit tudásával, a biciklizés
esetében azonban, mint lentebb látni fogjuk, a tudós-mérnöknek gyakorlati céljai
vannak, és ez teljesen más helyzetet fog teremteni.

A neurológuséhoz hasonló helyzet adódik a gép és a vezérlésére szolgáló prog-
ramkód esetében. Valaki azt mondhatná, hogy mivel a Primer V2-t véges számú
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18. ábra. Explikált és hallgatólagos tudás emberek és gépek esetén

formális utasítás vezérli, ezért a m¶ködésének minden részlete explikált; esetleg
továbbvihetné a gondolatot, miszerint � lévén teljesen explikált � ez a m¶ködés
nem is nevezhet® tudásnak � �gyelembe véve, hogy Polányi szerint minden tudás
hallgatólagos vagy abban gyökerezik. (Polányi 1966b, p. 164, az idézetet lásd
lentebb).

Csakhogy minkét lépés hibás. Egyrészt, a robot kinyomtatott forráskódja vagy
a hardverének tervrajza egy küls® szemlél® néz®pontjából ugyanolyan, mint a
meg�gyelt emberi agyállapot a vizsgálódó neurobiológus számára. Megismerhet®,
fokálissá tehet®, s®t formalizált � viszont nem egyezik meg a robot tudásával. Ez
a szemlél® explikálható tudása a robotról.

Másrészt, ahogyan korábban láttuk, az a programkód vagy tervrajz formájá-
ban történ® explikáció nem lehet teljes, ugyanis ezen explicit leírások nem hatá-
rozzák meg egyértelm¶en azt, hogy mit is csinál a robot.

A 18 ábrán bemutatja, hogy miként értelmezhet® a bicikliz® robot létrehozása.

1. Az ember biciklizik.

2. A tudós meg�gyeli egy másik személy biciklizni tudását.

3. Matematikai összefüggések formájában explikálja azt. Az explikált forma
azonban nem egyezik meg magával a biciklizni tudással. Ebb®l természe-
tesen az is következik, hogy a tudós nem lesz birtokában a másik személy
biciklizni tudásának, annak a képességnek, amellyel az bír � lehet, hogy ®
maga egyáltalán nem is tud biciklizni, amire persze mint tudósnak nincs is
szüksége � csupán olyan értelemben ismeri meg ezt a teljesítményt, mint a
neurológus a páciens elmeállapotát Polányi példájában.114

114Természetesen nem az emberi tudás tanulmányozása az egyetlen módja annak, hogy tudó
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4. Tudósunk mérnöki tevékenységet folytatva átalakítja az explikált formát
olyan formára, amely a robot architektúrájának megfelel.

5. A tudós a robotot �zikailag létrehozza, és beprogramozza az explikált tu-
dást.

6. A robot kerékpározik.

Nagyon fontos, hogy a kerékpározó, vagyis a maga architektúrájában (testileg)
megvalósult robot tudása nem explicit, noha a tudós az általa ismert explicit kódot
programozta be. Ennek egyrészt az az oka, hogy a robot saját testi architektúrával
rendelkezik, amelyr®l még a robotot létrehozó tudós sem rendelkezik teljes explicit
tudással, mivel az ® explicit tudása kizárólag a robotot vezérl® programra terjed ki.
Másrészt pedig, és ez a sokkal lényegesebb, a tudósnak és a robotnak teljesen mást
jelent a program. Voltaképpen már az el®z® mondattal is vigyáznunk kell, hiszen
antropomorf módon feltételezi, hogy a robot számára is jelent valamit az adott
explikált leírás, amihez fel kellene tételeznünk azt is, hogy egy nyelvhasználóról
van szó.

A tudós számára a program egy explikált ismeret, leírás egy bizonyos vezér-
lési folyamatról. A robotban a program nem explikált ismeretként, hanem bels®
állapotként jelenik meg, amely kontrollálja (de nem határozza meg teljesen) a
végrehajtott számítást. A robot tehát nem ezt az explicit tudást � magát a prog-
ramot � tudja, hanem futtatni tudja azt. A program utasításai által vezérelve
tud biciklizni, az adott testi architektúrájával megvalósítva ezt a teljesítményt.
A robot a programban kódolt explicit tudást tehát nem olyan explicit tudásként
reprezentálja, amelynek tudatában115 van.

A programnyelven megírt program a programozó explicit tudása. A gép tu-
dása abban áll, hogy ezt integrálni képes azt a testi architektúrájával, ami le van
írva, és a szerkezet a programmal vezérelve tud biciklizni (a robot hallgatólagos
tudása).116

Úgy is fogalmazhatunk, hogy képes integrálni az érzékel®i által gy¶jtött je-
leket, a saját programkódját, és a rendelkezésre álló architektúráját biciklizéssé.
Tehát maga a robot, habár a tudós a saját szempontjából explicit utasításhalmazt
programozott bele, egyáltalán nem is rendelkezik explicit tudással. Mi több, az em-
berekhez esetéhez hasonlóan nem is létezhetnek tisztán explicit tudású számítógé-
pek. Hiszen ez olyan tudás lenne, amelynek semmilyen része sem a megtestesült
gép felépítéséb®l következik, márpedig ez elképzelhetetlen.

Természetesen beprogramozhatjuk a robotot úgy, hogy egy gombnyomásra
nyomtassa ki a futtatott kódot � ekkor azonban nem a teljes tudását fogja explikál-
ni, hiszen annak része a testi architektúrája is, vagyis a szervomotorok m¶ködése,
stb. Akár azt is elérhetjük, hogy a robot a saját �zikai tervrajzait kinyomtassa �
de ez is csak annak a helyzetnek felel meg, mintha egy kutya teljes biológiai leírá-
sát elvégeznénk, majd betanítanánk a szóban forgó kutyát, hogy füttyjelre hozza
a leírást a lábunk elé, mint a reggeli újságot; vagy olyan, mintha egy medikus egy
bemagolt anatómiai atlaszt felmondana. (Polányi 1964, I:157)

gépeket hozzunk létre, így akár az els® két lépés helyettesíthet® mesterséges gépi evolúcióval,
stb.
115S®t, általában, már a tudatosság feltevése is er®s antropomor�zálása a robotnak.
116Ez a hallgatólagos integráció (Polányi fogalma a hallgatólagos tudás dinamizmusának jel-

lemzésére) gépi megfelel®je.
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Amikor a robot biciklizik, nem ezzel a tudással rendelkezik, hiszen az nem is
olyan nyelven íródott, amit értene, hanem ennek az alkalmazásával.117 Amennyi-
ben a terv alatt egy programkódot értünk, a kapcsolat jóval szorosabb a terv és
a megvalósítás között, de ekkor sem feltétlenül igaz, hogy a programkód megha-
tározza az elvégzett számítást, ahogyan azt az el®z® fejezetben is láthattuk.

Ezekben az esetekben tehát arról van szó, hogy a tudásunk egyfajta blueprint-
jét adjuk meg, amely ugyan explicit, ugyanakkor nem integrált, nincs m¶ködés-
ben, ezáltal nem azonos a tudással, ahogy Polányi fogalmaz:

Míg a hallgatólagos tudással önmagában is rendelkezhetünk, addig
az explicit tudásnak azon kell alapulnia, hogy hallgatólagosan is értjük
és alkalmazzuk. Ennél fogva mindenfajta tudás vagy hallgatólagos,
vagy hallgatólagos tudásban gyökeredzik. Teljes mértékben explicit
tudás elképzelhetetlen. . . (Polányi 1966b, p. 164)

Oda jutunk tehát, hogy miként az él®lényeké (az emberen és esetleg a legfejlet-
tebb állatokon kívül), úgy a robot tudása is teljességgel hallgatólagos. A robotról
szóló explikált tudás nem a robot tudása.118

Egy számítógép és egy él®lény felépítését megvizsgálva az is világos, hogy az
él®lények és az ember tudásának hallgatólagos része nem hasonló, teljesen más
konkrét vezérl® elvek alapján, teljesen más testi architektúrát m¶ködtet. Ezáltal
az itt összevetett két kategória a) az él®lények (amelyek mind tudással rendel-
keznek); és b) a gépek azon része, amely tudással rendelkezik; azon a megegyez®
tulajdonságán túl, hogy gép típusúak, fundamentálisan eltér®ek. Ez a szakadék
akkor sem kisebb, ha az él®lények osztályán belül található ember és bizonyos
számítógépek összevetését végezzük el. Els® látásra megtéveszt® lehet, hogy sok
esetben a gépek olyan feladatosztályokban teljesítenek jól, amelyben korábban
csak az ember volt sikeres (és az állatvilág többi képvisel®je még távolról sem),
mint például a sakk vagy a m¶veltségi vetélked®k. Pusztán azon az alapon, hogy
ugyanabban a feladatosztályban sikeresek a gépek és emberek még véletlenül sem
lehet egyenl®séget tenni közöttük, hiszen ez a megtestesülésük teljes elhanyagolá-
sát jelentené.

Megjegyzend®, hogy napjainkban a mesterséges intelligenciával foglalkozó tu-
dós számára a gép részletei lényegében korlátlanul megismerhet®ek, vizsgálhatóak,
szemben az ember m¶ködésének részleteivel, amelyet a gyakorlatban még kevés-
bé ismernek. Ezért lehetséges, hogy egy gépr®l minden esetben nagyon részletes
explicit leírás adható, míg az emberr®l kevésbé, de ahogyan azt már láttuk, a gép
explicit leírása nem azonos a gép tudásával.

4.4.5. A gépek hallgatólagos tudásának jelent®sége

A gépi teljesítmények értelmezése és értékelése hagyományosan nagyon nehéz és
sok vitát generáló feladat. Mindamellett a problémát megkerülni nem lehet, hi-
117Valójában még ez is túlzás. Egy gép tervrajza sohasem determinálja teljesen az elkészítését

és a m¶ködését. Számtalan eset ismeretes, amelyben egy szakmai m¶helyb®l a tervrajzok egy
független másik szakmai m¶helybe kerültek, ahol nagy nehézségeket okozott a gép elkészítése
vagy üzemeltetése pusztán a tervrajz és a kapcsolódó dokumentumok alapján. (Polányi erre
utal a Tungsram gyár egyik gépével kapcsolatban (Polányi 1964, I:100)).
118Lehetnek részleges átfedések, például ismerheti ugyanolyan explikált formában egy em-

ber a Püthagorasz tételt, mint egy robot; vagy épp egy mérnök fejben végrehajthat néhány
számítógép-utasítást a memóriatartalmat is követve.
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szen a 21. század különféle intelligens rendszerei egyre meglep®bb teljesítménye-
ket produkálnak. Ebben a fejezetben az egyszer¶ség kedvéért csak az autonóm
robotokkal, azon belül is csak a kerékpározó robotokkal foglalkoztam. Fontos
tudni azonban, hogy az itt elmondottak számos alkalmazásra igazak: a Shakey-re
(3.1.2.3.) a marsjárókra (3.4.2.1.) és harci földfelszíni járm¶vekre, pilóta nélkü-
li repül®kre119, kórházi létfenntartó rendszerekre, háztartási autonóm robotokra,
gyári autonóm robotokra, stb.

Fogós kérdés azonban, hogy Brooks decentralizált robotjait (3.3.1) hová so-
roljuk? Ha nem rendelkeznek centrummal, akkor Polányi fogalmi rendszerében
semmiképp nem lehet tudásuk. Emergens gépeknek ett®l még nevezhetjük ®ket.
Jelenleg nincsenek jelent®s fejlemények ezen a téren, de már Brooks korai robot-
jai is elég meggy®z® teljesítményt nyújtottak ahhoz, hogy fontolóra vegyük: bár
a tervez®k szándéka az volt, hogy mindenfajta központi vezérlés nélkül m¶köd®
robotokat hozzanak létre, az alkatrészek felett mégiscsak emergál egy regulatív
funkciókat betölt® centrum.120

Összefoglalva jelen fejezetet, az alábbi állítások a robotok széles körére alkal-
mazhatóak:

1. Ezek a robotok, mint minden gép, emergensek, vagyis lényegüket tekintve
nem, csak alapjaikban tekinthet®ek �zikainak. Ezt maga Polányi teszi vi-
lágossá többek között Az élet visszavezethetetlen struktúrája cím¶ Science
cikkében.

2. A robotok tudással rendelkeznek, például a Primer V2 tud biciklizni, még
ha természetesen nem pontosan úgy, miként egy ember teszi.

3. Ez a fajta tudás � egyetértésben azzal, ahogy Polányi a biciklizés példáját
használja � hallgatólagos.

Nem feltételezhet®, hogy Polányiban valaha is felmerült volna a 2. és 3. pont
lehet®sége, illetve hogy a kérdéssel abban az értelemben foglalkozott volna, ahogy
ez a fejezet teszi. Foglalkozott azonban a Turing teszt és az elme szimulációjának
kérdésével. (Polányi 1964, II:37 és a 12. lábjegyzet ugyanott)

Az értelem nem azoknak a megnyilvánulásainak az együttese, ame-
lyek a tudat fókuszában vannak, hanem az, amire a �gyelmünket fó-
kuszáljuk, miközben megnyilvánulásainak járulékosan vagyunk a tu-
datában. [. . . ] Az 'értelem' és a 'személy' itt adott de�níciói szerint,
sem egy neurológiai modellr®l, sem egy azzal ekvivalens robotról nem
lehet azt mondani, hogy gondolkodik, érez, képzel, kíván, ért, hisz,
vagy valaminek ítél valamit. Elképzelhet®, hogy olyan jól szimulál-
ják ezeket a diszpozíciókat, hogy teljesen megtévesztenek bennünket

119Ennek technológiai el®dje, a robotpilóta nem kerüli el Polányi �gyelmét (Polányi 1964,
II:153): �Egy repül®gép robotpilótája megközelíti egy valódi pilóta képességeit. Mechanikus
önszabályozása egy meghatározott cél szolgálatában összehangolja tevékenységeit, s®t, bizonyos
leleményességet is mutat, amikor új, pontosan el®re nem látható helyzetekre reagál.� (Polányi
azzal folytatja, hogy nem minden emberi intellektuális tevékenység fogható fel ilyen mechanisz-
tikusan.)
120Hasonló probléma a növények teljesítményének értékelése. Nem világos, hogy hogyan tud-

nánk centrumot tulajdonítani egy növénynek, ugyanakkor tagadhatatlanul gépszer¶en m¶ködik
és önmagát fenntartani képes rendszert alkot.
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[Polányi itt a Turing tesztre gondol � HM]. De egy megtévesztés, bár-
milyen kényszerít® erej¶ is, nem min®sül igazságnak: semmi kés®bbi
tapasztalat sem igazolhatja, hogy azonosnak fogadjunk el két olyan
dolgot, amelyekr®l kezdetekt®l fogva tudjuk, hogy különböz® termé-
szet¶ek. (Polányi 1964, II:36-7)

Fontos tisztázni, hogy ez a gondolat támogatja jelen fejezet állításait. Polányi,
bár csak érinti a témát, remekül felismeri, hogy a gépek teljesítménye és az emberi
elme között egyenl®séget tenni logikai képtelenség.121

Ennek az érvelésnek egy másik variációja az, amikor a személység122 kikü-
szöbölhetetlensége mellett érvel a következtetés kapcsán (Polányi 1964, II:34-36)
vagy amikor a McCullogh-Pitts neurális elméletével kapcsolatban felhívja rá a
�gyelmet, hogy a neurális háló gépi modellje önmagában nem adhat számot az
intelligens viselkedésr®l. (Polányi 1964, II:160-161) Azzal, hogy az (emberi) el-
me és a gép közötti különbségtétel mellett érvel, nem érvel a gépek hallgatólagos
tudása ellen, csak az emberi és a gépi tudás alapvet® különböz®sége mellett.

Ebben a fejezetben egy, gépi tudást is lehet®vé tév® Polányi-értelmezés került
bemutatásra, de ennek kapcsán az is kiderült, hogy a gépek hallgatólagos tudásá-
nak felismerése az ember és gép közötti világos különbségtételt nem veszélyezteti,
mi több még világosabbá és mélyebbé teszi azt a megtestesülés (embodiment)
vizsgálatának köszönhet®en.

Megmenekültünk tehát attól az MI �lozó�ában gyakorta tapasztalható hely-
zett®l, amikor a gépi tudás megvalósíthatósága az emberi tudás lényegi reprodu-
kálhatóságának kérdése is egyben, és amely vitában rögtön az ember, mint lény
egyedisége, megkülönböztethet®sége forog kockán. Itt ilyesféle összemosásról szó
sincs, de mégis � köszönhet®en Polányi gondolatkörének � tudásról beszélhetünk.

4.4.6. A gépek hallgatólagos tudása és a kínai szoba

A gépek tudásának hallgatólagos természetének ismeretében már könnyen elemez-
het® az MI Filozó�a egyik központi gondolatkísérlete, a Searle-féle Kínai Szoba
érvelés (19. ábra) is. A gondolatkísérlethez tartozó érvelésnek Searle által sem
vitatott rekonstrukciója az alábbi:

1. A programok tisztán formálisak/szintaktikusak.

2. Az elmének mentális tartalmai vannak, amelyek szemantikusak.

3. A szintakszis nem elegend® a szemantika létrejöttéhez.

4. Következésképp, programok implementálása123 nem vezet elméhez. (Tehát
az Er®s MI programja nem lehet sikeres.)

121Ezzel öszefüggésben igen értékes Polányi-jegyzetek találhatók a Polanyiana 2010/1-2(19)
számában, Polanyi Archives: Michael Polanyi on Mind and Machine.
122Ezáltal a centrum kiküszöbölhetetlensége mellett is érvel, hiszen Polányinál a centrummal

rendelkezés a személység el®feltétele.
123Hogy implementált programokról van szó azt maga a gondolatkísérlet er®síti meg, hiszen a

Kínai Szoba egy implementált rendszer.
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19. ábra. A Kínai Szoba gondolatkísérletben egy ember, aki csak angolul tud, ül
egy szobában egy nagy szabálykönyvvel a kezében. A szabályok egy kínai jelso-
rozatot egy másik kínai jelsorozathoz rendelnek. Amikor jön papíron egy üzenet
kínaiul, emberünk kikeresi a hozzá tartozó szabályt és egy papírra felrajzolja az
ott talált jeleket, ez lesz a válasz. Kívülr®l nézve olyan, mintha a szobában egy
kínaiul ért® emberrel beszélgetnénk, de Searle szerint mindenki számára világos,
hogy valójában szó sincs megértésr®l. Az ábra a szerz®, Jolyon Troscianko hoz-
zájárulásával került felhasználásra.

Ahogy azt már Cole is észrevette, nem a premisszák igazsága a f® probléma124,
hanem az, hogy nem következik bel®lük a konklúzió. Az el®z® fejezet konklúziója
Cole-t támasztja alá, hiszen láthattuk, hogy a programnak az a tulajdonsága,
hogy �szintaktikus� lényegében alig determinálja bármire is azt a számítógépet,
amibe betöltik. Searle gondolatkísérlete, a Kínai Szoba a csak addig meggy®z®,
amíg az elménkben egy tisztán expliciten m¶köd® gépet tudunk elképzelni.

De ha a valóságban implementálnánk a Kínai Szobát, akkor persze nem ilyen
rendszert kapnánk. Amit kapnánk, arra tényleg nem mondhatnánk rá, hogy �érti
a kínait�, olyan értelemben, mint egy ember, hiszen nem egy nyelvhasználóról van
szó: nem rendelkezik azokkal a hallgatólagos képességekkel, amelyek a jelentés-
adáshoz szükségesek. Fordítási eszközként alkalmazhatók lennének és m¶ködésük
tisztán hallgatólagos lenne. Ezt a m¶ködést az ember a saját artikulált képességei-
nek kiterjesztésére használná fel. A jelenlegi gépek szerkezetét ismerve plauzabilis,
hogy pillanatnyilag nincsenek nyelvhasználó gépek. Ám annak az eldöntése, hogy
létezhetnek-e valaha, annak az eldöntésével egyenl®, hogy képesek lesznek-e vala-
ha a gépek az artikulációra. Ez egy további kutatás kérdése lehet, amely talán
feltárhatja az artikuláció természetét. E nélkül csak annyi mondható, hogy elvi
akadálya egyel®re nem látszik ennek a vállalkozásnak, ugyanakkor azt sem tudjuk,
hogy hogyan kellene nekifogni a megvalósításának.

124Pontosabban: Cole nem állítja, hogy a premisszák nem problémásak, csak fontosabbnak
tartja a premisszák és a konklúzió viszonyát. Mások az érvelést helyesnek tartják, csak épp a
premisszák (különösen a 2. és 3.) igazságát vonják kétségbe.
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5. Következmények és Összefoglalás

A készség és a tudás éles szétválasztása � amely nem jól írja le a valóságot � a
�lozófusoktól ered, akik különféle logikai rendszereket próbáltak létrehozni, ame-
lyeket az MI által használt programnyelvekben fejlesztettek tovább, ahogy azt
a 3.1.1. fejezetben bemutattam. A teljesen explikálható tudás víziója mélyen
rányomta a bélyegét az MI els® évtizedeire.

Az explicit, elméleti jelleg¶ tudás és a gyakorlati képességek szétválasztását
már Gilbert Ryle elkezdte szisztematikusan megcáfolni (Ryle 1945 ). Polányi hi-
vatkozza Ryle-t, de jóval tovább megy nála. Nem elégszik meg azzal, hogy a
dualista világképet elveti, de a helyébe is állít egy új, emergentista meta�zikát és
az ennek megfelel® ismeretelméletet is. E szerint az els® él®lényt®l kezdve minden
él®lény rendelkezik tudással, amelyik önérdek-centrummal is rendelkezik. A tudás
alapjában véve hallgatólagos, azaz a tudás birtokosa nem tud számot adni a saját
tudásáról. Ez egészen addig így van, amíg meg nem jelenik az ember (és talán
a f®eml®sök némelyike), aki az evolúciós fejl®dés során artikulációs képességekre
tesz szert. Ennek eredményeképp bizonyos típusú tudásait részben explikálni tud-
ja, ami megsokszorozza intellektuális képességeit, kiemelve ezzel az állatvilágból.
Ebben a folyamatban azonban soha nem volt benne annak a lehet®sége, hogy
egyszer majd 100%-osan explicit, éppen ezért a személyr®l leválasztható, objektív
tudás jöhessen létre.

Ahogy a 3.1. fejezetben megmutattam, a Régimódi MI, a Fizikai Szimbólum-
rendszer Hipotézissel bezárólag épp ilyen, szimbólumokkal kifejezhet®, hordozótól
független tudást feltételeztek. A Régimódi MI kiemelked® kritikusa, Dreyfus az
kontinentális �lozó�a alapjain vizsgálva a kérdést � Polányit is futólag hivatkozva,
de els®sorban Heideggerre építve � pontosan látja, hogy az emberi tudás teljes le-
írása szabályokként (azaz explikálása) lehetetlen, és erre építve megsemmisít®nek
szánt kritikát fogalmaz meg, amely a Régimódi MI program teljes kudarcát vetíti
el®re (s®t, azt állítja, hogy ez a kudarc már el is érkezett, csak még nem ismerték
be).

Ahogy ezt a 4.1. fejezetben láttuk, azért alakul ki ez a fajta elképzelés a szá-
mítógépr®l, mert a kutatók hajlamosak a gondolatban a tényleges számítógépet a
Turing géppel felcserélni, amely a számítógépr®l szóló formális modell � pedig már
maga Turing �gyelmeztetett arra, hogy Turing-gépek a valóságban nem léteznek.
Ennek a fogalmi kavarodásnak a jelenlétét mi sem bizonyítja jobban, mint azok az
érvelések, amelyek a számítógépe �formális� jellegéb®l adódó korlátokat taglalják
� például a Gödel tétel, vagy a Kínai szoba érv segítségével, lásd 3.3.3. és 4.1.
Ahogy megmutattam (3.1.4), a számítógép, mint formális gép felfogásának hibá-
ját Dreyfus is elköveti: érvelésének lényege, hogy a tudás csak igen korlátozottan
formalizálható, a számítógép pedig formális gép, következésképp a számítógéppel
nem fog sikerülni az intelligens viselkedés el®állítása. Még a legújabb cikkében is,
amelyben a Deep Blue és a Watson sikerére re�ektál (Dreyfus 2012 ), úgy mutatja
be ezeket a feladatosztályokat, mint amelyekr®l kiderült, hogy voltaképp meglep®
módon t¶rhet®en formalizált és nyers er® kombinációjával megoldott feladatokat.
125

125Megjegyzend®, hogy a számítógépek, pontosabban robotok populáris képe hasonló a kutatók
számítógép-képéhez: a logikus gondolkodásban, hideg számításban kiemelked®en jó képesség¶
robotokat ismerhetünk meg a �lmekben és sorozatokban, akiknek azonban rendre nehézséget
okoz a nem-formális jelleg¶, vagy más ábrázolásokban nem racionális, emberi kapcsolatokkal,
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Láttuk (3.3.1.4), hogy a számítógépek téves felfogása milyen fogalmi kavaro-
dást eredményezett akkor is, amikor a Régimódi MI látszólagos megfeneklésekor,
részben Dreyfus által inspirálva, Brooks vezetésével teljesen új alapokra próbál-
ták helyezni az MI-t. Az egyik nagy változás a reprezentáció elvetésének szándéka
volt � de ahogy láttuk, a valóságban ez azt jelentette, hogy a központi vezérl® chi-
pet kiváltották, de helyette a robotok testében elszórva helyeztek el chipeket és
vezérléseket. Tehát architekturális váltást hajtottak végre, és új tervezési elveket
követtek, el®nyben részesítve a decentralizált szabályozást a centralizálttal szem-
ben. Ennek a váltásnak nagy a jelent®sége. De váltás interpretációja nem volt
megfelel®: szó sincs arról, hogy valóban reprezentáció-mentes rendszereket hoztak
volna létre ezekben a projektekben.126 A másik nagy váltás a �testtelen� számí-
tógép helyett a megtestesült (embodied) számítógép elkészítésére való törekvés.
Ha szó szerint értjük, akkor ez a törekvés értelmetlen, hiszen már a Régimódi MI
zászlóshajó Shakey is megtestesült volt; ha úgy értjük, hogy nagyobb hangsúlyt
kell fektetni a hardveres kialakításra, akkor pedig nem beszélhetünk valódi kon-
ceptuális váltásról: még a legszemellenz®sebb Régimódi MI kutató is elismerte
volna, hogy egy robot sikerességét nagyban fogja befolyásolni a megfelel® operá-
torok, észlel®k, stb. megléte. Valójában itt is arról van szó, hogy csak annyiban
történt váltás az Új MI-ben, amennyiben más gépi architektúra és tervezési elvek
kerültek alkalmazására.

Az MI egyik kiszemelt folyóiratának (3.2) a mintavételezése megmutatta, hogy
mi történik akkor, ha az �emberi tudás explicité tehet®� és a �gépek tudása az em-
ber explicit tudását reprodukálja� elképzelések alapján gyakorlati alkalmazásokat
próbálnak készíteni. Habár erre nem re�ektáltak � a folyóirat 25 éves évforduló-
ján ugyanúgy a szimbolikus feldolgozást és a (régi felfogású) kognitív tudományt
emlegetik, mint alapokat � valójában eltávolodtak a korai ('70-es évek) kogniti-
vista felfogásától és az alkalmazási kísérletekkel szerzett tapasztalatok hatására
nem-emberszer¶, a kognitivista hagyományt nem követ®, de a számítógépek adta
lehet®ségeket egyre ügyesebben kihasználó, az adott feladatra er®sen tesztelt rend-
szereket hoznak létre. Ennek a megközelítésnek az egyik legjobb példája az IBM
Watson (3.4.1.1), amelynél semmilyen megoldási irányt nem preferáltak és nem
zártak ki, hanem több, mint 8000 kísérlet segítségével beazonosították az egyes
kérdéstípusokban sikeres megoldásokat; az esetek nagy részében a kérdéseket nem
is alakították formális nyelv¶re.

A legkönnyebben olyan példákon keresztül érthetjük meg, hogy a számítógé-
pet tisztán szimbólumfeldolgozó gépként felfogni téves, mint az evolúciós Game of
Life (4.1.3. fejezet), vagy az AARON (4.1.4). Ha �gyelembe vesszük, hogy az
AARON kimenete egy vizuális élménnyel bíró festmény, vagy például a képer-
ny®véd® kimenete a képerny® kíméletes használata, és többé már nem absztrakt
képpontonként tekintünk ezekre, akkor közelebb kerülünk az igazsághoz. Így már
természetes, hogy az autonóm repül® vagy kerékpározó robot �zikai jelleggel is
bíró teljesítménye (az, hogy a kívánalmaknak megfelel®en repül vagy halad), pusz-
tán a számítások skálájának az egyik vége. Minden számítás rendelkezik �zikai
jelleggel és a számítás kimenetét nem határozzák meg teljesen a formálisan meg-
adható tényez®k, mint a program, a paraméterezés és a futás során érkez® input
szimbólumok. Számos esetben azonban ez a tény nem releváns a számítás vizsgála-

érzelmekkel, m¶vészetekkel kapcsolatos dolgok megértése.
126Ezt már Vincent C. Müller is észrevette (Müller 2007 ).
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ta szempontjából � ez mindig a konkrét számítás függvénye. Az evolúciós Game of
Life-nál láthatjuk, hogy a kimenet el®állításában elengedhetetlen például a �zikai
elveken alapuló véletlen szám generáló metódus és a magasabb szint¶ algoritmus
is. A létrejöv® kimenetben pedig nem választható szét a különféle szintek hatá-
sa, mert ezek között kölcsönös visszacsatolás áll fent. Világos, hogy a számítást
befolyásoló különböz® tényez®k � a program (és a mögötte lév® algoritmus), a para-
méterezés, a számítógép környékén zajló �zikai folyamatok, a felhasználói és a más
rendszerb®l érkez® interakciók � holisztikus viszonyban vannak egymással. Ennek
folyományaként a számítás folyamata és outputja e tényez®k holisztikus viszonyá-
nak az eredménye. Következésképp a számítógépeket pusztán formális rendszernek
tekinteni, vagy azt mondani, hogy pusztán formális m¶veleteket hajtanak végre,
nem helyes megközelítés.

Fontos belátnunk, hogy a számítógépr®l alkotott képünk az általános meta�-
zikai elképzeléseink függvénye is. Máshogyan gondolnak azok a számítógépekre,
akik elfogadnak valamiféle modern platonizmust � vagy popperi harmadik világot
� a m¶ködési elvek, algoritmusok és a programok számára, amelyek a �zikai vi-
lágon kívül helyezkednek el. A másik véglet az, hogy szigorúan materialista vagy
�zikalista világképet fogadunk el (lásd a 4.2. fejezetet). Ezen világképek azonban
súlyos problémákkal terheltek, és erre az él®lények, illetve a gépek struktúrájának
és m¶ködésének elemzésekor felmerül® problémák is felhívják a �gyelmet. Éppen
ezért Polányit rekonstruálva felvázoltam és elfogadtam az emergentista meta�zi-
kát, amelyben a létezésnek több szintje van, amelyek azonban egymásra épülnek,
és az egész rendszer nem vezet ki a megtapasztalható természetb®l. Ahogy az
minden meta�zikai rendszerre igaz, az emergentizmus mellett sincs végs®, dön-
t® bizonyíték, amely logikai szigorral támasztaná alá a rendszer helyességét (mi
több, az emergentizmus egyik következménye, ilyen nem is lehet, hiszen a logikai
tudásunk is részben hallgatólagos). A meta�zika vita alapja lehet, de ez nem
változtat azon a tényen � és erre az MI �lozó�ája néhány ritka kivétellel (ez f®leg
azokat jelenti akik az elme�lozó�a fel®l érkeznek) egyáltalán nem re�ektál �, hogy
az algoritmusok és gépek kapcsolatára, vagy például a szorosan kapcsolódó Er®s
MI kérdésre adott bármilyen válasz az elfogadott világkép függvénye is.

Ahogyan az MI kutatóknak az intelligens emberrel kapcsolatos elképzelései
a múlt század közepe óta folyamatosan, heves viták hatására változott, úgy a
gépek felfogásának csiszolására is szükség van. A 4.2. és a 4.3. fejezet onto-
lógiájára épít® 4.4. fejezet tanulsága az, hogy a számítógépek nem a végletesen
csak explicit tudással rendelkez®k hipotetikus kategóriájában helyezkednek el, ha-
nem � amennyiben önálló rendszernek tekinthet®k, amely el®feltétele annak, hogy
tudással rendelkezzenek � épp a másik oldalon, a pusztán hallgatólagos tudással
rendelkez®k között. Mindennek az a felismerés volt az el®feltétele, hogy Polányi
Mihály Személyes Tudás-ban ismertetett világfelfogásának helyes alkalmazása sze-
rint minden gép emergens, és ennek megfelel®en �zikai leírással és nem-�zikai
m¶veleti elvekkel együttesen írható csak le, pusztán �zikai leírással nem. Igaz ez a
számítógépre is, tehát a fenti konklúziókat összekapcsoljuk, akkor láthatjuk, hogy
egy számítógépet nem lehet jellemezni sem pusztán �zikai, sem tisztán formális
létez®ként.

A 4.4.4. fejezetben megmutattam, hogy léteznek robotok, amelyek hallgató-
lagos tudással bírnak. Ezek a robotok aktív centrummal rendelkeznek (ez a tudás
szükséges feltétele), amely egy számítógépben valósul meg. Ugyanitt világos lett
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az is, hogy nem létezhetnek tisztán explicit tudású számítógépek.
Ahogyan az emergens, gépszer¶ él®lények ATP-t tudnak el®állítani a táp-

anyagból, ám err®l nem tudnak, következésképp beszámolni sem tudnak róla,
ugyanúgy az emergens számítógépek is képesek nagy mennyiség¶ szimbólumot
feldolgozni úgy, hogy nem nyelvhasználók. Mindez abból következik, hogy min-
den gép emergens és ennek megfelel®en �zikai leírással és nem-�zikai m¶veleti
elvekkel együttesen írható csak le, pusztán �zikai leírással nem.

A számítógépek óriási jelent®sége az emberiség számára az ember tudásának
és a számítógép hallgatólagos tudásának a különleges összekapcsolásában rejlik: a
hallgatólagos tudással rendelkez® számítógépet az ember a saját artikulációjának
kiterjesztésére, tudása explicit részének kezelésére képes használni, mint szerszá-
mot. Ugyanúgy, ahogyan az írásbeliség megjelenése, a számítógép megjelenése is
egy újabb, hatalmas el®relépés az ember szellemi képességeinek fejl®désében. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, hogy manapság a tudomány számos területén az el®re-
lépési lehet®séget a számítógépek mind intenzívebb bevonása jelenti, számítógépes
bizonyításokban, hatalmas szimulációkban, stb.

Ahogy láttuk az 4.4.5. fejezetben, Polányi helyesen érvel a gépek explicit tudá-
sa ellen, illetve a digitális emberi elme szimuláció lehet®sége ellen is. Ezekben az
ügyekben Max Newman-al és John McCarthyval kiterjedt levelezést és diszkusszi-
ót folytat. Roger Penrose-t megel®zve, már 1949-ben felveti a Gödel nemteljességi
tétel nyomán a formalizálás korlátait és ezt rögtön alkalmazza a számítógépekre
(Blum 2010 ). Polányi tehát Penrose-hoz és Dreyfushoz hasonlóan úgy véli, hogy
a számítógépek csak teljesen formalizált feladatokat hajtanak végre.

Így azután Polányi a gépek hallgatólagos tudásának lehet®ségét sem veti fel.
Az azonban, hogy a szerz® eredeti szándékait meghaladó következményeket tu-
lajdonítok Polányi tudás-elméletének, csupán aláhúzza annak igazságát. �. . . az
igazság a valósággal való kapcsolat elérésében áll � amely kapcsolatnak meghatá-
rozatlan mennyiség¶ és jelleg¶, el®re nem látott következményben kell a továb-
biakban megnyilvánulnia.� (Polányi 1964, I:353) Ezen következmények mentén
azonban további vizsgálatok is lehetségesek lennének. Egyrészt a centrum fogalma
tagadhatatlanul �nomításra szorul � lásd a fent részletezett, Brooks robotjai által
jelentett kihívást. Jelenleg a centrumról annyit mondhatunk el, hogy egy entitás
központi szerepet betölt®, regulatív funkciókat ellátó dologról van szó, amely az
egész entitás struktúráját tartja fenn a küls® folyamatokkal szemben, és amellyel
minden él®lény rendelkezik. Egy rendszerelméleti meghatározással van tehát dol-
gunk, amelynek további tisztázásához Polányi szövegeinek tüzetesebb vizsgálatára
és egyéb források bevonására is szükség lesz. Másrészt izgalmas és a határokat fe-
szeget® kutatási kérdés a gépi artikuláció, amelyre talán a gépi tanulás irányában
keresend® a válasz.

5.1. Kitekintés

Számos további kutatási irány megnyílik a gépek természetének mélyebb ismere-
tében. Az egyik irány, amelyet az egyre nagyobb szabású MI kutatások (például a
Human Brain Project) és egyre jelent®sebb MI eredmények fényében nagyon id®-
szer¶ lenne feltárni, az a mesterséges artikuláció kérdése. Polányi az artikulációt
csak az embernél tételezi fel, a Régimódi MI-féle elme szimuláció lehet®ségét pedig
elveti. Arra azonban, hogy egy mesterséges agy megvalósításakor létrejöhetne-e
az artikuláció, így a nyelvhasználat, jelenleg nehéz bármit is mondani. (Polányi
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foglalkozik a korai neurális háló modellekkel (Polányi 1964, II:160-161) és ezeket
azon az alapon kritizálja, hogy nem adja vissza az agy biológiai rugalmasságát.
A jelenlegi törekvések ezekt®l a korlátozásoktól már próbálnak megszabadulni)
Ennek a kérdésnek a megválaszolása az Er®s MI kérdésének a részleges megvála-
szolása is lenne.

Egy másik lezáratlan, még az artikulációnál is fontosabb kérdés az autonóm
létez® struktúrájával kapcsolatos. Polányi az önállónak tekinthet® létez®ket, ame-
lyek tudással is rendelkeznek, az aktív centrum fogalmának a segítségével ragadja
meg. A centrum tulajdonságait több szöveg elszórt pontjain mutatja be, hozzá-
vet®legesen így rekonstruálhatjuk: a centrum olyan része egy él®lénynek (és érve-
lésem szerint a gépeknek is), amely kontrollálja az egész él®lényt a környezettel
szembeni fennmaradás érdekében. A centrum eszközként tudja használni az gép-
szer¶ él®lények különféle szerveit, végtagjait. Vannak azonban létez®k, amelyek
feltehet®leg problémát jelentenek ezen besorolás számára. Az él®világban ilyenek
a növények, a robotok között pedig a Brooks-féle decentralizált rendszerek. Polá-
nyit szó szerint véve ezek nem rendelkeznek centrummal, így tudással sem. Ennek
ellenére a növényeket és a szóban forgó gépeket is komoly teljesítmények elérésére
alkalmasnak látjuk, így felmerül a kérdés, hogy az evolúció által tökéletesített
észlelésünk csap-e be, amikor ezeket a létez®ket valamiféle érdekcentrumként ér-
zékeljük, és valójában egyszer¶ gépekr®l van szó, vagy a centrum általi kontroll
elképzelését kell-e felülbírálnunk. A centrumhoz kapcsolódik egy másik kérdés is:
Polányi még a legegyszer¶bb él®lényeknél is felfedezi a személység (Polányi 1964,
II:34-36) valamilyen primitív formáját. A nyitott kérdés az, hogy a centrummal
rendelkez®, nem él® gépeknél is felvethetjük-e ugyanezt? Azaz létezhetnek-e nem
él®, de aktív személy-szer¶ létez®k?

A kutatásaimat eredetileg motiváló cél, az MI helyes módszertanának a meg-
találása e disszertáció után is csak távlati terv maradt. Az emergens világkép
és az ebben elhelyezett gépek leírása azonban már alapként szolgálhat ennek a
munkának a megkezdéséhez. Amit mindenképpen ki lehet jelenteni az az, hogy �
emergens felépítésr®l lévén szó � az eltér® gépszer¶ alapokra (neuronok vs. tran-
zisztorok), eltér® architektúrára épül® emberi és gépi intelligencia szükségképp
nagyon különböz® lesz. Ezzel elvethetjük a Fizikai Szimbólumrendszer Hipotézist,
amely ugyanazon szimbolikus m¶ködés eltér® megvalósítási lehet®ségeit lehetséges-
nek tartja. Ennek ugyanis az az alapja, hogy a szimbolikus szint és a szimbó-
lumokat hordozó szint elválasztható. Hivatkozási szokásokat elemz® vizsgálataim
azt mutatják, hogy az MI kutatás a gyakorlatban már el is vetette az FSZH-t,
de a helyén még ¶r van. A továbblépésre legalább két irány adódik: egyrészt,
a neurobiológiához hasonlóan, amely az agy tulajdonságait kísérleti úton tárja
fel, a különféle számítógépes architektúrák esetén is helye van a tulajdonságok
feltárására irányuló kísérleteknek � a tervrajzok és a programkódok vizsgálata
nem lesz elegend® ezek feltárásához. A másik irány annak a viszonynak a vizs-
gálata, amely az ember explicit tudása és a gép hallgatólagos tudása között van.
Elismerve, hogy az ember nyelvhasználó, artikuláló lény, a gép pedig jelenlegi is-
mereteink szerint nem képes erre, friss szemmel megvizsgálhatjuk az ember�gép és
ember�gép�ember viszonyokat, ami talán újfajta, eddig nem ismert kollaborációs
lehet®ségekhez vezethet.
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