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Szűts Zoltán 

ALGORITMUSOK VEZÉRELTE SORSOK

„A tökéletes keresőmotor az Isten elméje”
Sergey Brin

Az algoritmusok már évtizedek óta optimalizálják a társadalomba beágyazott folyamatokat. 
A receptek algoritmusok, ahogy az egyenletek is. A számítógépes kód algoritmus, a Netflix 
ajánló rendszere algoritmus, sőt a mesterséges intelligencia maga is az. Csepeli György 
szerint a jelen mesterséges intelligencia fejlesztései már túlmutatnak a hagyományos 
algoritmusokon és nem a manuális programozásra épülnek. A rendszerek – gépek – már 
önálló tanulásra képesek. „Az eleve meghatározott szempontok alapján történő programozást 
az idegrendszer biológiai működésmódjait leutánzó neurális hálókra épülő gépi mélytanulás, 
és megerősítéses tanulás váltja fel.” (Csepeli, 2020. 61. o.).

Az algoritmusok matematikai feladványokra adnak választ, életeket mentenek, költséget 
takarítanak meg, kiutat mutatnak a sűrű forgalomból, segítenek úrrá lenni a káoszon. Amíg 
mindezt korábban láthatatlanul tették, addig a digitalizáció elterjedésével – a kritikus 
tömeget elérve – a jelenre felmerül a kérdés: a világ, a társadalom és azon belül az emberi 
sorsokat milyen mértékben vezérlik az algoritmusok.

Frank Pasquale (2015) a The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money 
and Information és Shoshana Zuboff (2019) a The Age of Surveillance Capitalism: The Fight 
for a Human Future at the New Frontier of Power munkáinak fő megállapítása, hogy az 
algoritmusok új hatalmi centrumokat alakítanak ki. Ilyen formában a hatalom már azok 
kezében van, akik nem csupán az információt birtokolják, de képesek feldolgozni azt és 
mintázatokat észrevenni az adatok kaotikus áradatában (Szűts, Yoo, 2016).

De nem csupán a tudomány figyelmeztet. 2018-ban nyilvánosságra került, hogy a Cambridge 
Analytica vállalat a Facebook 87 millió felhasználójának adataival élt vissza, melyek közül 
2,7 millió EU állampolgár volt. Az eset kapcsán az USA-ban néhány meghallgatást, az EU-
ban pedig EP vitát tartottak. Az eset következményei a mindennapi Facebook felhasználó 
számára jelentéktelenek maradtak. A közösségi oldal tagsága nőtt, a politikai kampányokra 
költött összegek emelkedtek, míg a hirdetők egyre kifinomultabb célzó eszközhöz jutottak.

Annyi azonban történt, hogy a kutatók és a kormányok már nyíltan felteszik a kérdést, 
amely tanulmányom középpontjában áll: képesek-e az algoritmusok az emberi sorsokat 
vezérelni, és ha igen, akkor milyen mértékben.

2021-re egyértelművé vált, hogy az algoritmusok nem csupán a folyamatok optimalizálásával 
szabályozzák az információs társadalom folyamatait, hanem elterjedésük következménye a 
véleménybuborékok, csökkenő választási opciók vagy éppen egy új típusú munkanélküliség 
megjelenése is.
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Kiszélesedik, miközben bezárul a világ

A jelenben is él az elképzelés, hogy a Facebook az online nyilvánosság olyan független, 
elfogulatlan platformja, ahol a polgárok az őket érdeklő témákkal kapcsolatban tudnak 
minden befolyásolás nélkül híreket olvasni. Ezeket a Facebook algoritmusa kínálja fel 
számukra emberi beavatkozás nélkül, a felhasználók korábbi aktivitására, érdeklődési körére 
– digitális lábnyomára – építve (Szűts, 2018). Az algoritmusok által feltáruló vagy éppen 
beszűkülő opciókra példa a véleménybuborékok jelensége. A közösségi médiára a kutatók 
egy része az új nyilvánosság felületeként tekint, míg a másik része a véleménybuborékokba 
történő bezárásra figyelmeztet.

Joseph T. Klapper (1960) szelektív észlelés és késleltetés elmélete szerint az egyének 
azokat a hírforrásokat részesítik előnyben, melyek saját véleményüket erősítik meg, míg 
az ezzel ellentéteseket kizárják, vagy befogadásukat a végsőkig késleltetik. Köztudott, hogy 
a Facebook hírfolyam algoritmusa a felhasználók már kialakult véleményét és politikai 
nézeteit erősíti, hiszen nem csupán a felhasználók törlik, tiltják vagy némítják el azokat 
az ismerőseiket a Facebookon, akiknek a megosztott (politikai) tartalmaival nem értenek 
egyet, hanem az oldal maga is azokat a posztokat ajánlja nekik, melyek megegyeznek az 
álláspontjukkal. „Alapvetően egy nagy buborékot épít [a felhasználók köré], melynek kérgét a 
Facebook lassan »megkeményíti«. Gépi algoritmus figyeli a kiosztott like-okat, és a rendszer 
az eleve tetsző tartalmat ajánlja. Ily módon véleménybörtönbe zárja az egyéneket az oldal, 
hiszen egy idő múlva csak a saját gondolataik, meggyőződéseik megerősítését látják majd.” 
(Szűts, 2018. 331. o.).

A mindennapi kereséseik során a felhasználónak segítségére van a Google algoritmusa. A 
chatbotok és virtuális asszisztensek hangutasításra is teljesítik a keresési kéréseket. Földrajzi 
helyzetük alapján ajánl számunkra fogorvost vagy kirándulási lehetőséget, éttermet vagy 
könyvesboltot, közlekedési útvonalat a keresőrendszer. Az a felhasználó azonban, aki nem 
tekint ki a keresési körön kívül, és rábízza magát az algoritmusra, sohasem lehet biztos, hogy 
valamennyi, számára releváns opciót megismert, a technológia használata nélkül még kevesebb 
választási lehetőséghez jutott volna. Ilyenkor fordulhat az ismerőseihez tanácsért, akik többet 
tudnak az ő fogfájdalmairól vagy az ízléséről, mint amit a kereső a digitális lábnyoma alapján 
megállapíthat, a kezében hordozott okostelefonon azonban a találatok azonnal megjelennek, 
beleértve a telefonos elérhetőségüket és az odanavigálás lehetőségét is.

Az algoritmusok nem befolyásolják az emberi sorsokat

Ezen nézet szerint az egyén számára az algoritmusok csupán javaslatokat tesznek, az ő 
döntése, hogy elfogadja-e azokat. Nagyon tudatos felhasználónak kell azonban lenni ahhoz, 
hogy a navigáció javaslatait valaki ne fogadja el, mondván, amennyiben az algoritmus 
mindenkit egyazon útra irányít, azt jobb lesz elkerülni. Nem tudhatja azonban azt sem, hogy 
az algoritmus nem kalkulálja-e, hányan fogadták meg a tanácsát és ennek következtében 
a torlódást a gép azzal küszöböli ki, hogy figyelembe veszi az utak kapacitását is. Az 
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algoritmus ugyanis fekete doboz, mindennapi felhasználóként nem láthatunk a belsejébe. 
Ettől függetlenül a tudatos felhasználó még választhat azon útvonalak közül, melyeken 
folyamatosan főúton marad, és elkerüli a veszélyes közlekedési csomópontokat. De ehhez 
a jól bejárt útjait kell járnia, az újak felfedezésekor nincs előzetes tapasztalata, helyismereti 
előnye az algoritmussal szemben.

Ugyanígy felhozhatjuk érvként, hogy az algoritmusok korában megnő a kompetenciák 
jelentősége (Beke, 2015), a közösségi média tartalmainak eléréhez minimális tudás 
szükséges, azok azonban, akik magas fokú digitális kompetenciával bírnak, egyben tudatos 
felhasználók is.

Az algoritmusok kismértékben befolyásolják az emberi sorsokat

Az első algoritmusok az egyént és a társadalmat szolgálták. A folyók mederből történő 
kilépését, a gabonatárolók feltöltését, az évszakok változását algoritmusok segítségével 
lehetett követni. A számrendszerek megjelenése tovább pontosította a számításokat, míg az 
ismeretlen tényezők felderítése egyre csak csökkentette a bizonytalanságot. 

Neumann János Monte Carlo módszerével fizikai mennyiségeket tudott kiszámítani, 
a nagyszámú egyedi részecske kölcsönhatásait figyelembe véve. Ezzel az algoritmussal 
olyan komplex problémát tudott kezelni, melyet zárt alakú egyenlettel nem tudott volna 
leírni (Kehl, 2012). Az utazó ügynök problémája a mai napig népszerű szakdolgozati téma. 
A problémát megoldani kívánó egyén célja leírni azt az algoritmust, amely kiszámolja a 
legrövidebb útvonalat az ügynök számára, akinek a listáján szereplő valamennyi várost meg 
kell látogatnia egyszer és egyetlen egyszer, végül pedig haza kell térnie a kiindulópontjára.

Az álhírek kérdéskörét ebből az álláspontból vizsgálva elmondhatjuk, hogy bár a közösségi 
médiában az algoritmus kínálja fel a felhasználók számára a személyre szabott hírfolyam 
keretében a híreket, melyek között jelen van fake news is, a felhasználó egyéni döntése, hogy 
ezeket elhiszi vagy népszerűsíti – megosztja.

A fenti példák azt bizonyítják, hogy az algoritmusok az egyént szolgálják, aki néhány 
kérdésben rájuk hagyatkozik, élete jelentős részét azonban – legjobb tudása szerint – 
kaotikusan és saját akarata szerint éli le.

Az algoritmusok döntő mértékben befolyásolják az emberi sorsokat

Az Instagram, a Facebook, a Twitter, a YouTube hírfolyama egyre nagyobb mértékben 
befolyásolja nem csupán azt, hogy miről gondolkozzon az egyén, hanem azt is, hogy mit 
gondoljon. Ezzel megszűnik a klasszikus napirendelmélet (McCombs, Shaw, 1972) érvényessége, 
amely azt állítja, hogy a média rangsorolja a közügyeket. Ennek hatására kialakul egy adott 
sorrend, ami szerint bemutatja azokat. Az ok-oksági viszony egyértelműen felborul, a közösségi 
médiában előbb jelenik meg egy téma (issue), mint a közvéleményben. Az algoritmusok 
pedig még nagyobb befolyással bírnak. Az egyes üzenetek ismétlése révén a közösségi média 
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befolyásolja az egyén viselkedését is (Zelena, 2017). Az egyik ilyen tipikus üzenet, hogy 
az elektromos autó jó, a jövő közlekedési eszközének kell lennie, mely óvja a környezetet, a 
belső égésű motor rossz, a múltba kell vesznie, hiszen szennyezi a környezetet. A közösségi 
médiában nagy összeesküvéselméletnek tűnnek azok az üzenetek, melyek az akkumulátorok 
előállításának és újrahasznosításának a környezetre gyakorolt pusztító hatásával foglalkoznak, 
és bonyolult számítások bemutatásával bizonyítják, a benzin és dízel által hajtott autók karbon 
lábnyoma alacsonyabb az elektromos autókénál. A felhasználók véleményét ez a sulykolt üzenet 
néhány év alatt átformálja, elektromos autó vásárlásán gondolkozik el, míg egyes gyártók 
bejelentéseket tesznek, hogy a jövőben csak elektromos autókat fejlesztenek, a kormányzatok 
pedig elektromos autók vásárlására biztosítanak kedvezményeket.

A közösségi média megszüntette a kampánycsend jelentőségét is, az algoritmusok pedig az 
egyes felhasználókról alkotott profil alapján képesek elérni, hogy az egyén véleménye adott 
témákban megváltozzon, aminek eredményeként a választásokon a voksát arra adja le, akinek 
a Facebook történetekből felépülő narratíváját megszereti, szemléletmódját elfogadja. Ilyen 
formában már az a politikai formáció kerülhet hatalomra, melyet az algoritmus kiválaszt.

Érdemes megvizsgálni néhány példát, mely a már a keresés során történő véleményformálásra 
mutat rá. Ha a Google algoritmusa arra a kérdésre, hogy „hatásos-e a koronavírus elleni vakcina” 
olyan találatokat jelenít meg, melyek az oltásellenességet népszerűsítik, beoltottak haláláról 
szólnak, a cikkeket elolvasók körében az oltakozási kedv alacsony lesz, a járvány újabb hullámai 
következnek be és többen halnak meg. Ha a Google keresést kiegészítő algoritmusa „a rák 
ellenszere” begépelése után a szódabikarbóna szóval történő kiegészítést javasolja, kevesebben 
fordulnak onkológushoz és többen az alternatív gyógymód felé, így nagy valószínűséggel 
többen is halnak meg.

Kihívások

Az internet és a közösségi média csak látszólag gyökerezik a Berners-Lee által létrehozott 
világháló filozófiájában. A felszínen az online tartalmat hordozó, asszociációk és linkek 
közvetítésére alkalmas hypertext nemlineáris gondolkodásmódja jellemzi (Szűts, 2018). 
Decentralizált struktúrája a Gilles Deleuze és Felix Guattari (2002) által leírt rizóma 
szerkezetét tükrözi. „A rizómában nincs hierarchia és nincsenek kitüntetett pontok, hiszen 
bármely elem felcserélhető bármely mással. A rizóma képek, dolgok, szavak, jelentések és 
jelentők […] halmaza, ahol nincs értelme két elem ellentétéről beszélni, hiszen bármely két 
pont között kapcsolat van, de nincs különbség a külső és a belső között sem, hiszen, ha a 
rizómát kifordítjuk, semmi nem változik.” A jelenre azonban a decentralizáltság csupán 
mítosz lett, és az internetet központosítás jellemzi. Érvényes a kritika, miszerint egyrészt 
a nagy technológiai vállalatok (Facebook, Amazon, Netflix, Google – FANG) irányítják 
algoritmusaikkal azt, hogy milyen információhoz férjenek hozzá az egyének először az online 
térben, másrészt pedig ők tematizálják is ezt a teret (Szűts, 2020).

Az algoritmusok célja a profit optimalizálása is, így – a digitális lábnyom alapján személyre 
szabott ajánlatok mellett – igyekeznek adott preferenciákat kiemelni és ezek felé orientálni a 
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felhasználókat, hiszen a termékek személyre szabhatósága korlátozott. Ennek következtében 
csökken a sokszínűség, elhalványul a lokalitás, megszűnnek a helyi vállalkozások, háttérbe 
szorulnak a kevesek által beszélt nyelvek, tovább nőnek a globális online áruházak, csökkenek 
a választási lehetőségek. Kézenfekvő lenne tehát technodiktatúráról értekezni, egyelőre 
azonban el kellett végezni azokat a kutatásokat, melyek számszerűsítve mutatják be, hogy 
milyen területen és mekkora százalékban befolyásolják bizonyíthatóan az algoritmusok az 
emberi sorsokat.
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