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REFLEX

Z. Karvalics László

MELYIK MESTERSÉGES INTELLIGENCIA?
MEGJEGYZÉSEK NEUMAN PÉTER ÍRÁSÁHOZ

Milyen állítások tehetőek, amelyek egyszerre igazak egy tengeri uborka ősére (amely 
a veszélyesként azonosított állatokat már talán félmilliárd éve is ragadós fehér fonalak 
kibocsátásával riasztotta el), egy néhány ezer neuronnal rendelkező afrikai óriáscsigára, egy 
dél-afrikai barlang környékén okkerfestékkel vacakoló, negyedmillió éve élt Homo Sapiens 
csoportra, Norbert Wienerre, a kibernetika atyjára, a humán genomot feltérképező több ezer 
fős tudóscsapatra, vagy a Galaxy Zoo űrtávcsőadatok zettabyte-jait feldolgozó, több százezer 
önkéntesből álló hadseregére? 

Izgalmas kérdés, nemkülönben hasznosak és fontosak lehetnek a válaszok is, amelyekkel 
eltérő komplexitású és teljesítményű, információs viselkedésre képes élő rendszerek 
különböző képviselőit tudjuk majd összehasonlítani – mondjuk intelligibilitásuk, 
„intelligenciateljesítményük” szempontjából. Akár egy izgalmas história időben egymás után 
következő képviselőinek is tekinthetjük őket, amely történetnek a következő állomására soha 
nem vonatkozhattak volna lehetségességüket firtató kérdések, mert nem volt, aki feltegye őket. 
(Ellenben a távoli múlt szereplőinek, mondjuk Hoviesons Poort túlélésért küzdő, és talán már 
szimbolikus tevékenységre képes, ötvenezer éve élt innovatív lakóinak szellemi képességeivel 
kapcsolatban a rekonstrukció helyessége és helytállósága nagyon is aktuális kihívás, amihez 
a jelen és a jövő kognitív régészeinek minden erőfeszítésére szükség lesz.) Utólag is nehezen 
alkalmazható a lehetségesség szempontja, hiszen az evolúció emergens: a változatképződés és 
alkalmazkodás laboratóriumában véletlennek tekinthetőek a fejlemények, ahogyan a hatékony 
viselkedések szelekciója különböző életterek különböző ökoszisztémáiban különböző fajok 
különböző képességeit teszi különböző módon adaptívvá.  

Ami ebből az alkímiából megszületik, és tényleges létezőként tanulmányozható, a 
lehetségesnek bizonyult. 

A mesterséges intelligencia-rendszerek ezzel szemben mérnöki konstrukciók. Teremtettek. 
Akkor is, ha nyomokban emergenciát is tartalmaznak, mert a fejlesztéshez szükséges források, 
a fejlesztési célok, a rendszerfunkciók és a felhasználói kisvilágok körtáncában felleljük a 
rendezetlenség és az esetlegesség nyomait: a tervezettség ellenére számos egyéb tényező 
befolyásolja, mi, milyen ritmusban és miért történik.

A működő mesterséges intelligencia-megoldások (MI) minden kétséget kizáróan létezőek 
és lehetségesek. De nehéz „konzisztens formális rendszernek” hívni őket, hogy a Gödel-
tétel alapján lehessen vizsgálni, hiszen valójában emberekből és jelfeldolgozó gépekből álló 
hibrid rendszerek. Emberi elme terméke a jelműveletre képes fizikai rendszer, a rendszert 
mozgásba hozó program és a jelfeldolgozás eredményének jelentéstelivé tétele. Az 
automatikus jelfeldolgozással kapcsolatban pedig nem a logikai, hanem a megbízhatósági 
kérdések a lényegesek: hogyan lehetne hiba nélküli lefutásúvá és kellőképp robusztussá 
(változástűrővé, feltételek módosulása esetén is ellenállóvá) tenni. Ezt nevezte Neumann 
János aritmetikai mélységnek: a rendszer műveletek milliói során sokszorozódó hibái 
azonban valójában a rendszeralkotók korlátosságaira vezethetőek vissza. A puszta 
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komputáció mókuskerekében (még ha azt mélytanulásnak nevezik is) nincs mit vizsgálni 
logikailag. 

Ki akarna a Gödel-tétel tárgyává tenni egy szélhárfát, hogy miután annak húrjait előzetesen 
behangolták (kifeszítették), a hangmagasság és hangerősség igazságértékeit firtassuk? Csak 
elfogadjuk, hogy az ablakba helyezve a hangszer ki van téve a változó és kiszámíthatatlan 
légmozgásnak, amely a peremhang-keltés elve alapján dallamokat csihol belőle. Ugyanaz a húr 
ugyanúgy kifeszítve és ugyanolyan szélerőnek kitéve talán ugyanúgy is szólal meg. A működő, 
bevált mesterséges intelligencia-rendszerek kellően hibatűrőek már ahhoz, hogy kitettségeket 
és kockázatokat is vállaljunk miattuk, rábízva akár emberi életeket is az elért aritmetikai 
mélységből fakadó megbízhatóságra. 

Ezen a ponton kell kezünkből tölcsért formálva, a szélhárfát túlkiabálva hangsúlyozni, hogy 
a működő rendszerek mindegyike az úgynevezett ANI (Artificial Narrow Intelligence) világába 
tartozik. Az emberi elme valamely algoritmizálható részképességének pótlására és feljavítására 
szolgál – például egységnyi számolásteljesítmény megsokszorozására vagy a változásérzékelés 
felgyorsítására. Ne csak a számítógépre gondoljunk, hanem a szenzorvilágra is, amely a 
látszólagos „gépagyhoz” látszólagos „gép-érzékszervet” társít. Valójában egy szenzor sem más, 
mint egy kellően kicsi, előprogramozott masina, ami változás-érzékelésre és változásmintázat-
osztályozásra fejlesztve a feldolgozó rendszerek lehetséges inputjainak számát tudja 
szaporítani, de „okosabbá” nem teszi őket. Lényegét tekintve a számítógépek sem nyújtanak 
többet, mint a neolit vadászok személyes jelenlétet kiváltó szellemes csapdái, amelyek a kioldó 
mechanizmus zsákmányállat általi mozgásba hozásával a gátló mechanizmust semlegesítve 
adekvát programlefutással végrehajtják az elfogás fizikai műveletét (ahogy azt Endrei Walter 
bemutatta a programozás eredetéről írott munkájában). Csak sokkal bonyolultabb a program 
is, a hardver is.  

Ahol a lehetségesség kérdése felvetődik, az az emberi elme képességeit el- és utolérő AGI 
(Artificial General Intelligence) és az azt meghaladni is képes ASI (Artificial Superintelligence) 
narratívája. Hogyan is érthetnénk meg egymást, ha valaki úgy beszél mesterséges 
intelligenciáról, hogy mindhárom minőséget beleérti: azt is, ami ANI-ként már létezik és 
ezerféleképpen van használatban, meg azokat is, amelyekkel kapcsolatban nyitott kérdés, hogy 
mikor, milyen formában, milyen platformon jönnek létre, ha létrejönnek, egyáltalán? Amelyek 
csak tudományos fantasztikus művekben vagy technofuturológiai víziókban szerepelnek, 
valahol a kurzweiliánus szingularitás-szekta és a teljesértékű természetes nyelvi fordítást 
megcélzó programok fejlesztőinek immár sokadik generációja közti légüres térben? 

Azok az elemzők, Lucassal az élen, akiket Neuman megidéz, nem az ANI, hanem az AGI és az ASI 
lehetségességéről kívánnak beszélni, így az ANI létezése semmiképp sem lehet velük szemben 
ellenérv – és Neuman fordulatával szemben bizony már jócskán léteztek ANI-megoldások 1961 
előtt is, embert legyőző checker program, jegyfoglaló megoldás, sőt (rakétába) beágyazott 
rendszer vagy akár beültetett szívritmus-szabályozó (pacemaker) formájában is, mielőtt Lucas 
az emberi elme gépi modellezésének lehetségességéről kezdett volna gondolkodni.   

Abba az utcába ezúttal nem mennék bele, hogy logikailag lehetséges-e AGI és ASI;  ez nagyjából 
olyan fajsúlyú kérdés, mint hogy logikailag lehetséges-e magas rendű kognitív képességekkel 
rendelkező élő rendszert teremteni akkor, amikor a legkezdetlegesebb élő rendszer in vitro 
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létrehozásába is beletörni látszik a tudomány összes bicskája. Ennél sokkal kínzóbb kérdést kell 
feltennünk. Jelesül, hogy mi is volna az értelme egy megvalósulást célzó AGI-programnak (ami 
sikere esetén belátható és szükségszerű módon fejlődne át ASI-vé). A tudományos-technológiai 
fejlődést előre hajtó milyen társadalmi igény is tenné mindezt most és egyáltalán aktuálissá? 
Ha az algoritmizálható agymunka műveleti paramétereinek további javításával újabb és újabb 
ANI-generációk állíthatóak a megismerés, a gyógyítás, az életfeltételek javítása, a fenntartható 
fejlődést szolgáló célok szolgálatába, mégis mi hajtson bennünket önmagunk szimulációjának 
megteremtése felé? Érdekes módon ezzel a Nick Bostrom viaszvarázslatával formált 
szuperintelligencia-panoptikum zavaros publicista-bábui és az „emberi elme képességeit az 
élet minden részén (tudományos kreativitás, bölcsesség, társadalmi készség) messze felülmúló 
intellektus” elképzelt csodájába révült rajongók rendre elfelejtenek szembesülni. Mielőtt 
a filozófia segítségével keresnénk a választ, jó lenne erős érveket látni a józan paraszti ész 
szempontjából is. Ismerek néhányat: léteznek érdekesek, olyanok is, amelyek komolyan veszik 
a faj-szintű túlélés imperatívuszát, olyanokat is, amelyek kozmikus kontextusba tudják helyezni 
mindezt – de olyanokat is, amelyek kénkőszagot árasztva az emberi minőség dekonstrukciójával 
operálnak. Ha valamiről diskurzust lenne érdemes kezdeni, akkor talán ebből a szerény kis 
kérdésből kellene kiindulni.

Lehet azonban még ennél is egyszerűbben hozzáfogni. A kortárs mesterséges intelligencia 
egyik zajos frontvonala például az önvezető járművek kérdésköre, a világ most többek között 
ebbe pumpál dollárszázmilliárdokat. Lehetségesek, hiszen léteznek, prototípusaik járják az 
utcákat, kötött pályás közlekedésben már rég megvalósultak jól teljesítő mintarendszerek. A 
további kiterjesztés érdekében a műszaki izgalmakkal mérnök-ármádiák, megtérülésével és 
finanszírozásával üzletemberek és politikusok ezrei, etikai dilemmáival haragos filozófusok 
töltenek el tengernyi időt. Arról azonban mai napig nem sikerült jól hangolt és jól felépített 
gondolatokra bukkannom, hogy mi ad értelmet az önvezető jármű-programoknak. A lehetséges 
jövőtechnológiák sorából miért emelkedik ki épp ez a terület? Milyen izgalmas párbeszéd 
bontakozhatna ki, ha elkezdenének szaporodni az erre vonatkozó, megalapozott érvek. Biztosan 
kemény változók lesznek a gazdaságossági és megtérülési oldalon, de ha azokon túl vagyunk, 
akkor talán jönnek az emberi és társadalmi szempontok. És akkor majd olyan dilemmákba 
szaladunk, hogy hogyan is akarunk az embereknek mindezzel jót. S vajon azzal segítünk-e, ha 
sikerül őket a volán mögül eltüntetni, megbízható gépekkel helyettesítve mindenkit, vagy azzal, 
hogy a személyes fejlődést optimálisan szolgáló pedagógiai környezetet igyekszünk teremteni 
minden gyermek számára – ha már a lakhatás és a létfenntartás amúgy biztosított? Ja, hogy 
nem biztosított: akkor vajon nem az olcsó, de minőségi 3D-s nyomtatással készülő házak építési 
technológiáinak fejlesztését kéne felgyorsítani inkább? 

Hol és hogyan folyhatna minderről, ehhez hasonló kérdésekről párbeszéd? Hiszen itt előbbre 
jutni talán fontosabb volna különböző (multi)diszciplináris igazságoknál. Pokolba Gödellel – a 
tudomány kulisszái mögül egy világrendszer mindennapjai tolakodnak elő, egyenlőtlenségeikkel, 
döntéshozói motivációkkal, újratermelt szerkezeteikkel és intézményeikkel, az elosztás 
anomáliáival. Nem csak számításkapacitás-növelésre, a gondolkodó emberi fők új szövetségére 
van szükség, hogy hamarabb eljöjjön az idő, amikor már az AGI és az ASI kérdése is sorra 
kerülhet.  
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