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Molnár György: 

MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRÓL KICSIT MÁSKÉPP – 
GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉSBŐL

Héder Mihály „Mesterséges intelligencia Filozófiai kérdések, gyakorlati válaszok című 
munkájáról” című monográfiája a szerkezetét tekintve 3 fejezetből és 13 alfejezetből áll, 
amely tartalmazza a kötet bevezető fejezetét is, amely a szerző saját tollából származik. 
A kötet írója, aki jártas mind a filozófiai mind a műszaki és számítástudományi világban 
egyaránt, arra vállalkozott, hogy a legfontosabb Mesterséges intelligenciával foglalkozó 
filozófiai kérdéseket és azok jeles képviselőit összegyűjtse, rendszerezze és jellemezze, 
ezen túl pedig konkrét gyakorlati válaszokkal is szolgáljon minderre. Az MI-vel kapcsolatos 
felfogások, tévhitek, tapasztalatok igen vegyes képet mutatnak mai világunkban, ezekkel 
kapcsolatos ipari és számítástechnikai tervezések és megvalósítások nagyon komoly szakmai 
kihívást jelentenek, azonban segítségükkel a befektetett idő, tudás és energia többszörösen 
megtérülhet a a jövőben. A könyv témája nagyon aktuális napjainkban, különös tekintettel 
a COVID-19 időszakára, amikor sok esetben a digitális, mesterséges, gépi megoldások 
nyújtottak gyors és biztonságos megoldásokat.

A szerző fejezetei a könyvben egészet és teljesen homogén, alapos kutatómunkán alapuló 
szakmai anyagot alkotnak. Az író magabiztosan használja a szakmai kifejezéseket és a 
felhasznált szakirodalomból is jól látszik, hogy széles körűen (122 megadott és hivatkozott 
irodalmi forrás) illeszkednek a nemzetközi trendekhez és elvárásokhoz. Nyelvezete szakszerű, 
érthető és világos, a feldolgozott témái, gyakorlati példái életszerűek és jól megalapozottak. 
A könyv egyik legnagyobb erőssége, hogy megjelenik benne a filozófiai elméleti háttér, ezzel 
együtt a jó gyakorlati példák részletes bemutatása is. A könyv struktúrájában hangsúlyosan 
megjelennek a 21. század elejét meghatározó technológiák, számítástechnikai algoritmusok, 
robotok és interfészek.

A szerkesztett kötet esztétikai megjelenése alapvetően szép, szakszerűen tagolt, számos 
vizuális elem (összesen 20 ábra) segíti, szemlélteti a tárgyalt tartalmak megértését, 
feldolgozását, amely sokkal könnyedebbé és olvasmányosabbá teszi a feldolgozását.

A szerző tollából származó Bevezető egy részletes, áttekintő képet ad az MI 
fejlődéstörténetéről az 1930-as évektől napjainkig.

Az I. rész alapvetően az MI-t ért negatív filozófiai kritikai gondolatokat fogja össze. E rész 
második fejezete egy fontos anomáliát igyekszik feloldani, nevezetesen az MI-t ért negatív 
kritikákat ellentételezi, konkrét gyakorlati példákon (pl. Go tábla, Sakk) keresztül megvilágítva 
a Mesterséges Intelligencia mai „tudásképességét”, amely a korábbi működésképtelenként 
emlegetett feltételezéseket erősen meggyengítette. Ennek markáns jelei a 21. század új 
fejlesztései, mint pl. az önvezető járművek (amit a szerző is említ), intelligens ügyintézési 
oszlopok, biometrikus személyazonosítás, MI alapú radiológiai elemzés, arckép azonosítás, 
leiratozó szoftver, fordítás támogatása MI segítségével. Ezek napjaink MI-alapú legújabb 
fejlesztései.
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A 3. fejezet ugyanakkor Hubert Dreyfus tudós professzor kritikáját ismerteti részletesen 
az intelligens viselkedésre alapozva, amely szerinte nem gépesíthető, ez a mesterséges 
intelligenciából hiányzik, ugyanis a korabeli MI megközelítésében a számítógépek soha 
nem érhetik utol az emberi intelligens viselkedést pl. a sakkjátékban. Ezzel szemben 
erősen megjelenik az MI kutatók válasza Dreyfus négy előfelvetésére (pl. Turing), amelyek 
mindegyike emberközpontúként jelent meg.

A negyedik fejezet a gépi intelligencia szerepét nyelvfilozófia felől közelíti meg és írja le, a 
kínai szoba érve alapján.

A következő, 5. fejezet az MI veszélyeit taglalja az emberiség számára, munkakörök, 
munkaformák, munkaerőpiaci és szerepváltási szempontból, némiképpen holisztikus módon. 
A végkicsengése, azaz a félelem, hogy az MI kikerül az emberi irányítás alól, némiképpen 
feloldásra kerül. Tehát azokat a feladatköröket tartják elsősorban automatizálhatónak az MI 
által, ahol várhatóan jól definiált, gép által végrehajtható szabályokkal leírható a szükséges 
viselkedés.

A munka II. fő része az MI-–t támogató filozófiai irányzatokat és tudósokat (Turing, 
Denett) ismerteti. Ennek alapjait a következő állítás támasztja alá: az MI működni fog, és 
összekapcsolja a sikeres működést a gondolkodással. Ebben a részben az MI fejlődési íveit 
tekinti át néhány érdekes feladatosztályban, kis történeti áttekintés keretében, konkrét 
számítógépes alkalmazási példákon keresztül (SHRLDU, Shakey, MYCIN, Sakk, Allen robot, 
Tom robot). A 8. fejezet külön kitér a neurális hálózatok, alternatív számítógépes architektúrák 
szerepére, külön gyakorlati példaként bemutatva a Game of Life matematikai játékot.

A munka III. fő része napjaink MI-alapú jelenségeit és jövőbeli lehetséges alakulását mutatja 
be, ahogyan fogalmaz: az MI sikereinek második hullámát. Ennek keretében részletesen 
megismerhetjük az IBM Watson működését. Ugyanez a rész ismerteti még a Sense-Model-
Plan-Act elven működő robotok két fajtáját, majd az AlphaZero programot. A fő rész utolsó 
fejezete összegzi a mesterséges intelligencia sikereit, a Régimódi MI és az Új MI kontextusában. 
Végül a szerző az MI jövőjével kapcsolatban így fogalmaz: „Korlát tehát alig látszik, potenciál 
annál inkább – például a kvantumszámítógépek formájában.” Végső kitekintő példaként és 
alkotóként Moravec tudós szakembert idézi, aki nem azt jelzi előre, hogy az embernek a 
jelen formájában hosszú jövője lenne, ugyanakkor az MI-re nem veszélyes fenyegetésként 
tekint, hanem hatalmas lehetőségként. Moravec szerint tehát a jövőben kívánatos és egyben 
szükségszerű a biológiai forma elhagyása, és ehhez a robotika, valamint a számítógépek 
nyitják meg az utat. A kötet utolsó fejezete az MI-vel kapcsolatos etikai kérdésköröket és 
dilemmákat fejtegeti. A szerző summázó, markáns útravaló gondolata további érdeklődésre 
sarkallja az olvasóit: „Ha az olvasónak nincsenek kategorikus meggyőződései arról, hogy mit 
tudhat az MI és mit nem, ezzel szemben bizonytalan és tele van kérdésekkel: akkor érti az MI 
világának jelenlegi állapotát.”

Felmerülhet az olvasóban, hogy végül is valójában mit üzenhet a szerző a munkán 
keresztül? A kételyek és lehetséges filozófiai elméleti irányvonalak mellett a kézzel fogható 
nehézségek, bizonytalanságok, veszélyek, valamint a bennük rejlő, jövőbeli potenciális 
lehetőségek is megjelennek a munkában. A robotok és MI alapú rendszerek működéséről 
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leginkább általános elméleti keretekkel szembesülhetünk a munkában, a konkrét gyakorlati 
megvalósítások megoldásainak átgondolását a szerző az olvasóra bízza, némi holisztikus 
apróbb bizonytalanságot is magában hordozva. Ez számos lehetőséget adhat az MI és 
robotika területén rejlő lehetőségek, alapelvek, alkalmazható eljárások továbbgondolására, 
illetve mindezek társadalmi kontextusban történő megítélésére.

A szerző munkája egy általános, átfogó, összegző kitekintést ad az olvasók számára, 
amely sokaknak segíthet a hiteles tájékozódásban és jövőbeli orientációban a Mesterséges 
Intelligencia kapcsán.


